
 

 

 
№16’2014 

 

 

 

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА:  

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 
 

 

Збірник наукових праць 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій 

 

Академія пожежної безпеки 

імені Героїв Чорнобиля 



ББК 38.96 

П 46 

 

П 46 Пожежна безпека: теорія і практика : збірник наукових праць. –  

Черкаси : АПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2014. – №16. – 169 с. 
 

ISSN 2307-9835 

 

Редакційна колегія: 

д.т.н., професор Жартовський В.М. – головний редактор 

к.і.н., доцент, с.н.с. Андрієнко В.М. – заступник головного редактора 

д.т.н., доцент Поздєєв С.В. – науковий редактор 

д.т.н., професор Осипенко В.І. – заступник наукового редактора 

к.т.н., доцент Тищенко О.М. – заступник наукового редактора 

к.т.н., с.н.с. Ковальов А.І. – відповідальний секретар 

д.ф.-м.н., професор Акіньшин В.Д. 

д.т.н., професор Бєліков А.С. 

д.е.н., професор Бужин О.А. 

д.т.н., професор Ващенко В.А. 

д.т.н., професор Голоднов О.І. 

д.психол.н., професор Грибенюк Г.С.  

д.т.н., професор Касьянов М.А. 

д.т.н., професор Круковський П.Г. 

д.військ.н., професор Мосов С.П. 

д.психол.н., професор Охременко О.Р. 

д.т.н., професор Потєха В.Л. 

д.т.н., с.н.с. Тарасенко О.А. 

к.психол.н., доцент Бут В.П. 

к.психол.н., професор Кришталь М.А. 

к.психол.н., доцент Теслюк П.В. 

к.ф.-м.н., доцент Виноградов А.Г. 

к.т.н., доцент Заїка П.І. 

к.т.н. Качкар Є.В. 

к.т.н., с.н.с. Кириченко О.В. 

к.т.н., доцент Маладика І.Г. 

к.т.н., с.н.с. Некора О.В. 

к.т.н., доцент Стась С.В. 

к.т.н., доцент Ступак Д.О. 

к.т.н., доцент Цвіркун С.В. 

 
Рекомендовано до видання  

Вченою радою Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

(Протокол № 6 від 21.03.2014 р.) 
 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації  

Серія КВ № 17574-6424 ПР, видане Міністерством юстиції України 21.03.11 р. 

 

Включено ВАК до переліку фахових видань в галузі технічних наук, в яких  можуть 

публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора  

і кандидата наук (Постанова ВАК від 27 травня 2009 року № 1-05/2) 
 

За точність наведених фактів, а також за використання відомостей, що не рекомендовані  

до відкритої публікації, відповідальність несуть автори опублікованих матеріалів.  

При передрукуванні посилання на збірник «Пожежна безпека: теорія і практика» обов’язкове.  



«Пожежна безпека: теорія і практика» №16’2014 

 

 3 

ЗМІСТ 

 

Алексєєва О.С., Чубань В.С., Наконечний В.В., Заїка П.І.  Управління охороною праці  

в органах та підрозділах ДСНС України: проблеми та перспективи .................................. 4 

Андрієнко М.В. Особливості визначення поняття «Пожежна безпека» ...........................  11 

Грибенюк Г.С. Розвиток самоактивності курсанта .............................................................. 15 

Григорьян Б.Б., Довбыш А.В., Шафран Л.М., Третьякова Е.В., Григорьян М.Б.  

Пожарная опасность ограждающих конструкций из сэндвич-панелей  

с полимерным утеплителем ................................................................................................... 22 

Желяк В.І., Наливайко М.А., Лазаренко О.В., Кінтер С.Я. Методи захисту  

пожежних від теплового випромінювання вогнища пожежі .............................................. 30 

Кирилів Я.Б., Ущапівський І.Л. Визначення технічного стану відцентрових  

пожежних насосів за допомогою вібраційної діагностики ................................................. 36 

Круковский П.Г., Чалая И.В. Методическое обеспечение анализа теплового  

состояния сложных металлических конструкций в условиях реальных пожаров ........... 43 

Кукуєва В.В., Водяницький О.О. Дослідження деструкції амоній фосфату  

у полум’ї................................................................................................................................... 56 

Лаврик Т.В., Снісаренко А.Г. Особистісні передумови професійної успішності  

пожежників-рятувальників .................................................................................................... 61 

Лин А.С. Обгрунтування способу оцінки термозахисних властивостей  

захисного одягу пожежників ................................................................................................. 67 

Мосов С.П., Чубіна Т.Д. Технічні знаряддя боротьби з вогнем в історичному  

розвитку пожежної справи: основні винаходи ..................................................................... 72 

Нуянзін В.М. Проблеми визначення довговічності вогнезахисних покриттів  

металевих конструкцій в Україні .......................................................................................... 77 

Поздеев А.В. Учет влияния модификаторов бетона при расчетном  

определении пределов огнестойкости железобетонных балок .......................................... 83 

Поздєєв С.В. Вплив дисперсії температур на обігрівальних поверхнях  

горизонтальних залізобетонних будівельних конструкцій на значення їхньої межі 

вогнестійкості при випробуваннях цих конструкцій у вогневих печах ............................ 93 

Рудешко І.В., Золотарьов В.В. Аналіз поведінки бетонних будівельних  

конструкцій і зміни фізико-механічних властивостей бетону під час пожежі  

для розробки експрес-методів визначення осередку пожежі ........................................... 101 

Рудницький В.М., Зажома В.М.  Метод стеганографічного захисту інформації ........... 105 

Теслюк П.В. Вплив стилю керівництва на успішність професійної діяльності  

пожежно-рятувальних підрозділів ...................................................................................... 110 

Фомич М.В. Теоретичні аспекти до формування моделі психологічної  

готовності фахівців пожежно-рятувальних підрозділів .................................................... 115 

Цвіркун С.В., Щербина В.С., Заїка П.І. Оцінка індивідуального пожежного  

ризику громадських будівель різними методами .............................................................. 121 

Юрченко К.М. Комп’ютерні системи професійної підготовки як засіб  

оптимізації навчання фахівців служби цивільного захисту .............................................. 129 

Ковальов А.І., Качкар Є.В., Зобенко Н.В., Тищенко О.М. Особливості застосування  

покриттів металевих конструкцій при різних температурних режимах пожежі ............ 135 

Григорьян Н.Б., Круковский П.Г., Новак С.В. Алгоритм решения обратной  

задачи теплопроводности при оценке огнезащитной способности покрытий  

несущих стальных конструкций .......................................................................................... 140 

ABSTRACTS/АННОТАЦИИ ............................................................................................... 148 

Автори (алфавітний покажчик) ........................................................................................... 157 

Вимоги до оформлення статей............................................................................................. 158 

 



«Пожежна безпека: теорія і практика» №16’2014 

 

 4 

УДК 331.45 
 

О.С. Алексєєва, к.т.н., доц., В.С. Чубань, к.е.н., доц.,  

В.В. Наконечний, к.т.н., доц., П.І. Заїка, к.т.н., доц.,  

Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля  

 

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В ОРГАНАХ ТА ПІДРОЗДІЛАХ ДСНС 

УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
У статті на підставі комплексного аналізу з позиції системного підходу сформовано бачення щодо 

формування системи управління охороною праці як важливого елементу складової державного 

управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Подано аналіз існуючої 

організації охорони праці в органах та підрозділах Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій. Схематично запропоновані основні завдання і функції системи управління охороною 

праці у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Особливу увагу приділено 

організаційним методам і засобам підвищення безпеки праці в системі Державної служби України 

з надзвичайних ситуацій 

 

Ключові слова: управління, охорона праці, система управління охороною праці, 

виробничий травматизм, Державна служба України з надзвичайних ситуацій 

 

Постановка проблеми. Зараз Україна, як і багато інших держав світу, переживає 

складні часи фінансово-економічного розвитку. Однак, за будь-яких обставин конституційне 

право працівника на належні, безпечні і здорові умови праці повинно забезпечуватись 

роботодавцем і бути предметом особливої турботи та контролю держави.   

Міжнародна організація праці (МОП) повідомляє, що кожного року на планеті 

стається 270 млн. нещасних випадків, у яких гине близько 350 тис. людей, реєструється 160 

млн. випадків професійних захворювань, а близько 2 млн. людей помирають внаслідок 

причин, що пов’язані з роботою [3].  

Україна належить до числа держав, де стан виробничого травматизму в кілька разів 

вищий, ніж в економічно розвинених країнах. Так, у розрахунку на 100 тис. працюючих 

рівень ризику загибелі та травмування працівників на виробництві в Україні порівняно з 

Німеччиною вищий у 2 рази, а з Японією - у 3 рази [4]. 

Серед чинників, які зумовлюють високий рівень виробничого травматизму, слід 

відмітити такі: ослаблення механізму державного регулювання у сфері охорони праці; 

старіння основних фондів; фінансування роботодавцями заходів з охорони праці за 

залишковим принципом тощо.  

Захворюваність, травматизм, а деколи і смертність серед особового складу підрозділів 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України) знаходяться в прямій 

залежності від особливостей службової діяльності, характеру виконуваних функцій з 

ліквідації надзвичайних ситуацій і від забезпечення безпечних умов і охорони праці. Зараз 

необхідна організація роботи з виявлення небезпечних чинників, оцінки професійних 

ризиків, що викликаються ними, визначення заходів з управління ними. Значну роль у цьому 

процесі відіграє впровадження системи управління охороною праці як інструменту 

управління ризиками і запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним 

захворюванням [6]. 

Тому питання запобігання виробничому травматизму, а також якісне і правильне 

розслідування, є вельми актуальними в нинішніх умовах праці рятувальників. 

Аналіз останніх досягнень і публікацій. Проблеми управління охороною праці в 

сучасних умовах розглянуті такими вченими, як Д. Богиня, Є. Бондаренко, Н. Лук'янченко, 

О. Мовчан, А. Молчанов, М. Маковецький, Є. Суїменко, М. Дейлі, В. Роїк, У. Бек, П. 

Атаманчук, В. Мендерецький, О. Панчук та ін. Ними були проведені дослідження оцінки 
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ефективності заходів з покращення охорони праці на суб’єктах підприємницької діяльності. 

Такі дослідження носили вибірковий характер по відношенню до галузей діяльності. 

Постановка задачі та її розв’язання. Мета роботи полягає в дослідженні загальних 

засад управління охороною праці в Україні, визначенні теоретичних положень 

організаційного забезпечення охорони праці в органах та підрозділах ДСНС України.  

 Для досягнення поставленої мети визначено такі основні завдання: 

- на підставі комплексного аналізу з позиції системного підходу сформувати бачення 

щодо удосконалення механізму управління охороною праці як важливого елемента складової 

управління ДСНС України; 

- підготувати аналіз існуючої організації охорони праці в органах та підрозділах 

ДСНС України на сучасному етапі. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 

стаття. Вивченням проблематики управління охороною праці займаються вітчизняні 

практики, державні діячі, учені. Разом з тим, питанню аналізу існуючої організації охорони 

праці в органах та підрозділах ДСНС України на сучасному етапі приділено недостатньо 

уваги, тому даний напрямок вимагає подальшого вдосконалення. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. Економічне стимулювання роботодавців до створення та підтримки 

здорових та безпечних умов праці включає комплекс методів, що мають прямий або 

опосередкований вплив на приведення стану охорони праці до відповідних нормативно-

правових актів. 

Серед діючих та задекларованих економічних методів впливу на роботодавців з 

метою їх стимулювання до створення та підтримки здорових та безпечних умов праці в 

Україні, як і в інших державах, використовуються наступні важелі:  

- адміністративні методи управління охороною праці; 

- обов’язкові відрахування на охорону праці; 

- штрафи; 

- страхові внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань в Україні; 

- бюджетні дотації; 

- податкові пільги; 

- зміни до страхових внесків в залежності від стану охорони праці на підприємстві 

[2-6]. 

Розглянемо  систему управління охороною праці (СУОП) у ДСНС України. 

Нормативно-правова база охорони праці ДСНС України включає ряд законів, основними з 

яких є Закони України "Про охорону праці", "Про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності", "Про охорону здоров'я", "Про забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя населення", Кодекс законів про працю  та підзаконних 

нормативно-правових актів: наказ МНС України від 07.05.07 №312 «Правила безпеки праці в 

органах і підрозділах МНС України», наказ МНС України від 4.03.2008 №162 «Методичні 

рекомендації з охорони праці щодо створення безпечних умов праці під час ведення 

пошуково-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт підрозділами систем МНС», 

наказ МНС України від 18.08.06. №540 «Про затвердження Інструкції про порядок 

розслідування, ведення обліку нещасних випадків в органах і підрозділах МНС України» та 

інші. 

Система управління охороною праці у ДСНС України забезпечує реалізацію 

державної політики у сфері охорони праці та повноважень, визначених статтями Закону 

України “Про охорону праці” в ДСНС України та підпорядкованих структурних підрозділах і 

підприємствах. 

СУОП у ДСНС України  забезпечує підготовку, прийняття й реалізацію 

управлінських рішень щодо здійснення організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних та 
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лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на забезпечення здоров‘я і працездатності 

працівників центрального апарату ДСНС України у процесі їх трудової діяльності, а також 

управлінських рішень щодо впровадження та функціонування СУОП у підпорядкованих 

структурних підрозділах. 

Отже, управління охороною праці ДСНС України – це організаційно-розпорядча та 

контролююча діяльність у сфері охорони праці керівництва та структурних підрозділів 

(служб) відповідного рівня ДСНС України. Прийняття рішень проводиться на підставі 

аналізу та порівняння  інформації про фактичний стан безпеки та умов праці на робочих 

місцях працівників департаментів, структурних підрозділів, підпорядкованих підприємств 

ДСНС України відносно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці [6].  

Отже, запропонуємо схему функцій та завдань СУОП у ДСНС України (рис.1.).  

Управління охороною праці ДСНС України здійснює відділ медичного забезпечення, 

реабілітації та охорони праці ДСНС України. Відповідно до покладених на нього завдань на 

зазначений відділ: 

- розробляє пропозиції щодо формування єдиної політики з питань медичного 

забезпечення особового складу органів і підрозділів ДСНС України, визначає основні 

напрямки та забезпечує організацію і здійснення комплексу лікувально-профілактичних, 

санаторно-курортних, санітарно-протиепідемічних та реабілітаційних заходів, направлених 

на охорону здоров’я особового складу органів і підрозділів ДСНС України; 

- організовує заходи щодо участі медичних підрозділів ДСНС України у ліквідації 

медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій, зокрема надання екстреної медичної 

допомоги рятувальникам та постраждалим у зоні надзвичайної ситуації (осередку ураження); 

- здійснює комплексне управління охороною праці та контролює дотримання 

чинного законодавства з охорони праці в системі ДСНС України [5]. 

На регіональному рівні управління охороною праці здійснює служба охорони праці 

ГУ(У) ДСНС України, яка розробляє спільно з іншими структурними підрозділами ГУ(У) 

ДСНС України комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення 

існуючого рівня охорони праці, плани та програми поліпшення умов праці, заходи щодо 

запобігання випадкам виробничого травматизму та професійним захворюванням, а також 

надає організаційно-методичну допомогу у виконанні запланованих заходів та бере участь у 

розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій. 

Основними завданнями служби охорони праці ГУ(У) ДСНС України є: 

- опрацювання та впровадження ефективної системи управління охороною праці 

(СУОП) в ГУ(У) ДСНС України та сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямі 

підпорядкованих підрозділів та особового складу; 

- організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення 

шкідливих і небезпечних факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві або під 

час виконання завдань за призначенням, професійним захворюванням та іншим випадкам 

загрози життю або здоров'ю особового складу та працівників; 

- вивчення та сприяння впровадженню у повсякденну діяльність в ГУ(У) ДСНС 

України і його підрозділах досягнень науки і техніки у сфері прогресивних і безпечних 

технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту; 

- контроль за дотриманням працівниками та особовим складом вимог законів, чинного 

законодавства у сфері охорони праці; 

- інформування та надання роз’яснень працівникам і особовому складу з питань 

охорони праці; 

- на службу охорони праці додатково до завдань, що зазначені вище, покладається 

здійснення державного нагляду за безпечним веденням робіт особами рядового і 

начальницького складу, які проходять службу в ГУ(У) ДСНС України та пожежно-

рятувальних підрозділах, відповідно до вимог чинного законодавства [5].  
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Рисунок 1 – Функції та завдання СУОП у ДСНС України 

Джерело: розроблено авторами 
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травматизму серед осіб рядового і начальницького складу ДСНС України, працівників 

органів і підрозділів, підприємств та організацій системи ДСНС України. 
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Проведений аналіз стану виробничого травматизму в органах, підрозділах та 

навчальних закладах системи ДСНС України за 9 місяців 2013 р. свідчить, що з початку 2013 

року зареєстровано 36 випадків виробничого травматизму, у тому числі 3 групових випадки, 

що на 28 менше ніж за 9 місяців 2012 року, де кількість травмованих становить 62 особи. 

За 9 місяців 2013 року було зареєстровано 2 випадки із смертельним наслідком, що на 

66,6 % менше, ніж за такий період 2012 року (6 осіб). 

Не дивлячись на позитивну динаміку у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року, 

сталося збільшення випадків виробничого травматизму у III кварталі 2013 року в 2 рази у 

порівнянні з I та II кварталами 2013 року (18 випадків). 

У ГУ(У) ДСНС України зареєстровано 31 випадок виробничого травматизму, у тому 

числі 2 групових випадки. 

У аварійно-рятувальних та спеціальних загонах (центрах) центрального 

підпорядкування зареєстровано 2 випадки виробничого травматизму, один з яких – 

груповий.  

В навчальних закладах ДСНС України зареєстровано 3 випадки виробничого 

травматизму. 

Випадки виробничого травматизму в органах, підрозділах та навчальних закладах 

системи  ДСНС України за 9 місяців 2013 р сталися за таких обставин: 

- під час проведення аварійно-рятувальних робіт – 12; 

- під час службової підготовки – 7; 

- під час проведення господарських робіт – 7; 

- внаслідок ДТП – 2; 

- під час несення служби та на робочому місці – 8; 

Дані щодо кількості травмованих осіб за різних обставин у відсотках, наведені на рис. 

2. 

 

 
Рисунок 2 – Аналіз стану виробничого травматизму в органах, підрозділах та 

навчальних закладах системи  ДСНС України за 9 місяців 2013 р.  

Джерело: розроблено авторами на основі даних [5] 
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Основними причинами травмування є: 

1. недостатній контроль за виконанням вимог чинного законодавства з питань 

охорони праці керівним складом органів та підрозділів ДСНС України та 

керівниками робіт; 

2. недостатня навченість особового складу щодо питань безпечного ведення 

робіт; 

3. особиста необережність; 

4. недостатній контроль за станом здоров’я та неякісне проведення професійного 

відбору; 

5. недоліки в організації господарських робіт у навчальних закладах ДСНС 

України; 

6. порушення вимог Правил дорожнього руху та інші. 

За останні 10 років понад 500 працівників отримали травми різного ступеня тяжкості. 

При цьому статистика показує, що найбільшу кількість травм працівники отримують при 

гасінні пожеж і несенні служби. 

З аналізу роботи оперативно-рятувальних служб випливає, що найбільш частими 

обставинами, що сприяють загибелі і серйозному травмування особового складу ДСНС 

України при гасінні пожеж та проведенні інших робіт, є [5]: 

- обвалення конструкцій - 29%; 

- вибух газових балонів - 10%; 

- вибух (резервуара з нафтою, бензобака) - 6%; 

- падіння з висоти - 16%; 

- отруєння - 6%; 

- вплив високих температур - 29%; 

- ураження електрострумом - 4%. 

 Повністю усунути небезпеку, що виникає в процесі виконання робіт, за допомогою 

тільки технічних і організаційних заходів практично неможливо. Безпека здоров'я людини 

часто визначається лише її поведінкою. Тому запобігання причинам травмування в 

основному лежить на начальницькому складі, оскільки саме він займається підбором кадрів 

для виконання небезпечних видів робіт, а також проводить навчання та інструктажі щодо 

культури безпеки праці серед особового складу. 

На нашу думку, організаційні методи і засоби підвищення безпеки праці в системі 

ДСНС України включають у себе: 

 професійний відбір працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки, з 

урахуванням стану їх здоров’я та психофізіологічних показників, а також попередні та 

періодичні медичні огляди працівників;  

 професійну підготовку, підвищення кваліфікації працівників, навчання їх 

безпечним методам ведення робіт та навчання з питань з охорони праці;  

 вдосконалення чіткості організації та якості роботи осіб, відповідальних за 

безпеку праці; 

 конкретизацію функціональних обов'язків у діяльності працівників ДСНС, 

регламентацію їхньої роботи посадовими інструкціями, положеннями і правилами з охорони 

праці; 

 організацію безпеки під час експлуатації обладнання, ведення аварійно-

рятувальних робіт та робіт з ліквідації відкритих газових і нафтових фонтанів; 

 забезпечення працівників санітарно-побутовими приміщеннями; 

 забезпечення раціональних режимів праці та відпочинку працюючих; 

 забезпечення працюючих спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 

індивідуального захисту; 

 розслідування, облік і аналіз причин нещасних випадків, аварій і 

профзахворювань, пов’язаних з професійною діяльністю; 
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 вивчення, розповсюдження і впровадження передового досвіду безпечного 

ведення робіт, пропаганду  передових досягнень у сфері охорони праці; 

 організацію виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у 

сфері охорони праці. 

Висновки. ДСНС України має встановити і підтримувати заходи щодо безперервного 

удосконалення СУОП. Ці заходи мають враховувати: 

 зміни у законодавчих і нормативно-правових актах з охорони праці, угодах з 

галузевими профспілками та галузевій програмі поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища; 

 стратегічні й поточні цілі у сфері охорони праці; 

 висновки аналізу ефективності СУОП у підпорядкованих структурних підрозділах і 

підприємствах; 

 результати моніторингу та оцінки ефективності виконання запланованих заходів; 

 зміни у стані охорони праці у підпорядкованих структурних підрозділах та оцінці 

рівнів професійного ризику підприємств; 

 висновки щодо аналізу матеріалів розслідування аварій, нещасних випадків, 

професійних захворювань і реалізації заходів щодо їх попередження; 

 пропозиції об’єднань профспілок і роботодавців з удосконалення СУОП; 

 матеріали перевірок органами державного нагляду та контролю за охороною праці; 

 сучасні досягнення науки, техніки й технології у сфері охорони праці; 

 нову інформацію, що відноситься до удосконалення управління охороною праці.  

Перспективи подальших досліджень. Охорона праці – це складна проблема 

сьогодення. Незадовільний стан охорони праці призводить до значних фінансово-

економічних, матеріальних та людських втрат. Перспективи розробки та впровадження 

удосконаленої системи управління охороною праці в органах та підрозділах ДСНС України є 

актуальними та представляють інтерес для подальших досліджень як науковцями, так і 

практичними працівниками. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА» 

 
Досліджено зміст поняття «пожежна безпека» та запропоноване його удосконалення з метою 

конкретизації та подальшого застосування в теорії та на практиці. 

 

Ключові слова: пожежна безпека 

 

Актуальність проблеми і огляд останніх досліджень. Пожежна безпека – це термін, 

що описує стан об’єкта по відношенню до виникнення небезпечного та загрозливого фактору 

– вогню. Існує декілька різноманітних визначень пожежної безпеки, які відрізняються різним 

трактуванням змісту такої складової терміну, як «безпека». 

Питаннями термінологічного дослідження змісту поняття «пожежної безпеки» 

займалися різні вітчизняні та зарубіжні фахівці і науковці: П.С. Атаманчук, У.К. Бейр, Р. 

Віже, С.Г. Голубєв, С.Ф. Денісов, В.А. Доманський, Ф.Б. Зільберштейн, Б.Е. Касимов, І.Ф. 

Кімстач, Л.Б. Костилєва, А.О. Коцар,  І.Г. Куц, В.В. Ліпинський, С.П. Мосов,  В.М. Очкала, 

О.І Полтанов, П. Порст, А.П. Рожков, Г. Шрайбер, М.Г. Шувалов, Я.Я. Щербина та ін. Аналіз 

показав, що зміст поняття «пожежна безпека» вимагає  удосконалення з метою конкретизації 

змістовного його визначення.  

Постановка проблеми та її розв’язання. Пожежна безпека, як поняття, має 

стародавнє історичне підґрунтя. Це було обумовлено, у першу чергу тим, що стихія вогню 

мала і має самий руйнівний характер із стародавніх часів, коли людина почала сприймати 

вогонь як грізну силу.  З часом людина опанувала вогнем і стала його використовувати не 

тільки в побуті для обігріву та приготовлення їжі, але й у своїх ремеслах: гончарному, 

ковальському та ін. Уважається, що «приручення» вогню, уміння здобувати та користуватися 

ним ознаменувало початок першої науково-технічної революції.  

З того часу, як людина опанувала вогнем, переважна більшість пожеж стала справою 

її рук, у тому числі і від невмілого поводження з вогнем. У розкопках стародавніх міст 

археологи знаходили попелища пожеж – Бухара, Самарканд, Александрія, Багдад, Рим тощо 

[1, 2]. 

Розуміючи згубність пожежі, людство розпочало крок за кроком організовувати 

пожежну справу, метою якої стало попередження про виникнення пожеж і боротьба з 

пожежами. Так історично виник такий напрям, як пожежна безпека. З метою конкретизації 

змістовного визначення терміну «пожежна безпека», який широко застосовується вже 

тривалий час, здійснимо дослідження існуючих підходів і визначимо особливості змісту 

зазначеного терміну.  

Так, у державному стандарті колишнього СРСР ГОСТ 12.1.033-81 «Система 

стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения» термін 

«пожежна безпека» об’єкта розглядався як стан об’єкта, при якому з регламентованою 

ймовірністю виключається можливість виникнення та розвитку пожежі і впливу на людей 

небезпечних факторів пожежі, а також забезпечується захист матеріальних цінностей [3]. У 

стандарті СТ СЭВ 383-87 «Пожарная безопасность в строительстве. Термины и 

определения» термін «пожежна безпека» будівлі (спорудження, приміщення, пожежного 

відсіку) пропонувалося визначати як стан об’єкта, при якому міри попередження пожежі та 

протипожежного захисту відповідають нормативним вимогам [4]. Державний стандарт СРСР 

ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования» у системі стандартів 

безпеки праці прямого визначення терміну «пожежна безпека» не містив, але визначив, що 

має бути виконане завдання щодо виключення ситуації виникнення пожежі. При цьому 

вимагалося забезпечення заданого рівня пожежної безпеки [5]. 
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Державний стандарт України ДСТУ 2272-93 «Пожежна безпека. Терміни та 

визначені» містив термін «пожежобезпека об’єкта», зміст якого визначався як стан об’єкта, 

за якого з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення і  розвитку 

пожежі та впливу на людей небезпечних факторів пожежі, а також забезпечується захист 

матеріальних цінностей [6]. У наступному ДСТУ 2272-2006 «Пожежна безпека. Терміни та 

визначення основних понять» введений термін «пожежна безпека» об’єкта – це стан об’єкта, 

за якого ймовірність виникнення і розвитку пожежі та ймовірність впливу небезпечних 

чинників пожежі не перевищують унормованих допустимих значень [7]. 

Таким чином, порівняльний аналіз змісту терміна «пожежна безпека» об’єкта з 

використанням стандартів показує, що мають місце два підходи до його трактування, в 

основі яких, з одного боку, покладено ймовірність виключення можливості виникнення та 

розвитку пожежі, а з іншого боку, покладено імовірність виникнення та розвитку пожежі, яка 

не перевищує унормованих допустимих значень. На нашу думку, це, за умов використання 

положень теорії ймовірності [8], може бути пов’язано лише з наочністю уявлення стану 

об’єкту щодо можливості виникнення на ньому пожежі. 

При цьому слід зазначити, що Закон України «Про пожежну безпеку» [9] взагалі не 

містив визначення терміну «пожежна безпека», як і інших термінів, що використані при 

викладені змісту цього законодавчого документу. 

Визначення змісту терміну «пожежна безпека» знайшло своє широке відображення 

також і в низці праць наукового, навчального та методичного характеру вітчизняних і 

зарубіжних авторів. Так, Б.Е. Касимов наголошував, що пожежна безпека є системою 

соціально-економічних і організаційно-правових заходів, що спрямовані на охорону 

власності, захист життя, здоров’я та майна громадян, народногосподарського комплексу, 

пам’яток історії і культури, а також навколишнього середовища та природних багатств від 

пожеж і пов’язаних з ними небезпек [10]. Таке визначення, на наш погляд, більше підходить 

до визначення системи забезпечення пожежної безпеки, ніж до визначення пожежної безпеки 

як такої.  

А.П. Рожков [2] фактично повторив визначення «пожежобезпека» об’єкта, як це 

трактував ДСТУ 2272-93 «Пожежна безпека. Терміни та визначені».  

На відміну від попереднього автора В.К. Окнян, досліджуючи кримінально-правову 

відповідальність за порушення правил пожежної безпеки, визначив у правовій площині 

пожежну безпеку як практику виконання вимог нормативних документів, які регулюють 

діяльність людини щодо безпечного використання в суспільстві пожежонебезпечних речовин 

і матеріалів [11].  

І.Г. Куц, досліджуючи боротьбу з пожежами в житловому секторі, підкреслював, що 

пожежна безпека – це стан захищеності від пожеж особи, майна, всього суспільства і 

держави [12]. А.В. Доманский на підставі проведених наукових досліджень складових 

пожежної безпеки також надав визначення пожежної безпеки, як стану захищеності людини, 

матеріальних цінностей, об’єктів, суспільства і держави від пожеж [13]. На аналогічних 

позиціях знаходиться В.В. Ліпинський [14]. Подібним чином визначають пожежну безпеку і 

російські фахівці (державний стандарт РФ ГОСТ 22.0.05-97) – це стан захищеності 

населення, об’єктів народного господарства та іншого призначення, а також оточуючого 

природного середовища від загрозливих факторів і впливу пожежі [15]. Виходячи з логіки 

такого підходу, слід звернути увагу на те, що стан захищеності виникає за умов наявності 

небезпек і загроз, що не поєднується з розумінням стану безпеки.  

Цікавим є формулювання поняття «пожежна безпека», що подане М.В. Удодом у його 

дисертаційному дослідженні [16]. Автор дійшов висновку, що пожежна безпека – це стан із 

заданим рівнем ризику виникнення пожеж і спричинення ними шкідливих наслідків, який 

характеризується тим, що частина відомих загроз об’єкту безпеки відсутня, а від наявних 

загроз створено відповідний захист. Однак це визначення не має однозначного трактування 

змісту терміна «пожежна безпека» у зв’язку з тим, що передбачає як відсутність загроз – 

безпека, так і їхню наявність – захист.  
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С.П. Мосов у [17] запропонував визначати пожежну безпеку як складову національної 

безпеки, у рамках якої створюється такій стан внутрішніх і зовнішніх умов існування будь-

якого об’єкта чи суб’єкта, який дозволяє вилучити або нейтралізувати будь-яку можливість 

виникнення пожежонебезпечних ситуацій або пожеж. На аналогічних позиціях щодо 

пожежної безпеки як складової національної безпеки знаходиться і Г.О. Пономаренко. Крім 

того він також визначив, що пожежна безпека полягає у захищеності життя та здоров’я 

людей, майна та інших цінностей фізичних і юридичних осіб, національного багатства та 

навколишнього природного середовища, за якої забезпечуються своєчасне попередження, 

виявлення, припинення і нейтралізація пожеж та їх наслідків [18]. Таким чином, С.П. Мосов 

фактично наполягає на обов’язковості існування прогнозованих засобів забезпечення 

потрібного стану пожежної безпеки, а Г.О. Пономаренко акцентує увагу на захищеності від 

пожеж та їх наслідків.  

Колектив авторів у праці «Безпека життєдіяльності» [19] у своїй судженні щодо 

змісту терміна «пожежна безпека» приєднався до положень ДСТУ 2272-93 «Пожежна 

безпека. Терміни та визначені». 

Досить коротке та вузьке за змістом визначення пожежної безпеки наведено в 

юридичній енциклопедії, в якій пропонується розглядати тільки стан захищеності людей і 

матеріальних цінностей від пожеж [20].  

С.Ф. Денисов і А.О. Коцар у [21] дійшли до висновку, що пожежна безпека – це 

сукупність урегульованих нормативно-правовими актами суспільних відносин, спрямованих 

на відсутність неприпустимого ризику виникнення і розвитку пожежі, запобігання 

можливості впливу небезпечних факторів пожежі на живих істот, матеріальні цінності та 

довкілля, а також на створення умов, що сприяють гасінню пожеж. Важливим аспектом 

такого визначення авторів є висвітлення важливого факту існування площини суспільних 

відносин. 

У. Бейр, розкриваючи причини виникнення пожеж у США, надав непряме визначення 

пожежної безпеки, звернувши увагу на те, що вона безпосередньо пов’язана з відсутністю 

або ізолюванням джерел небезпек, що призводять до виникнення пожеж [22].  

Висновки. Дослідивши різноманітні точки зору вчених і фахівців, на наш погляд, 

найбільш повно поняття пожежної безпеки можна викласти таким чином: пожежна безпека 

– це сукупність урегульованих нормативно-правовими актами суспільних відносин, 

спрямованих на створення таких внутрішніх і зовнішніх умов існування будь-якого об’єкта 

чи суб’єкта, що виключається неприпустимий ризик виникнення та розвитку пожежі, 

забезпечується запобігання можливості впливу небезпечних факторів пожежі на живих 

істот, матеріальні цінності та довкілля, а також попередньо впроваджуються заходи, які 

будуть сприяти гасінню пожеж. 
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Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля ДСНС України 

 

РОЗВИТОК САМОАКТИВНОСТІ КУРСАНТА  

 
Проведено аналіз дій викладача по розвитку самоактивності курсантів на занятті. Специфіка 

професійної діяльності визначає необхідність обґрунтованих критеріїв і типів самосуб’єктної 

активності курсантів 

 

Ключові слова: самоактивність, самосуб’єктний вплив, курсант, навчально-професійна 

діяльність 

 

Постановка проблеми. Серед низки щоденних справ професорсько-викладацький 

склад розв’язує завдання управління індивідуально та соціально-психологічними процесами 

розвитку курсантів і, передусім, їх самоактивності. У навчально-професійній діяльності,на 

кожному окремому занятті,викладач вирішує завдання діагностики, корекції та розвитку 

характеристик психологічної готовності курсанта та спроможності до самосуб’єктних 

впливів. Така робота не ведеться ним самотужки, її суб’єктами є весь начальницький склад 

та психологи. Робота спрямована на оптимізацію самоактивності та виконується спільно, 

водночас на різних рівнях і напрямках підготовки майбутніх професіоналів пожежно-

рятувальної справи у ВНЗ ДСНС України. 

Аналіз останніх досягнень і публікацій. Аналіз результатів досліджень [1, 2, 3, 4, 

5] дозволяє зробити висновок про те, що за умовами виникнення й перебігу екстремальних 

ситуації лежить протидія, протистояння екстремальності та особистості, долання певних 

перешкод, деструктивних впливів і небезпек. Увага науковців акцентована на 

функціональних проявах людини в екстремальних умовах, проте, особливості підготовки як 

суб’єкта відповідальності та саморегуляції майже зовсім не розкриті. Це повною мірою 

стосується підготовки курсантів до дій за призначенням у сфері пожежної, техногенної 

безпеки та цивільного захисту, як майбутніх керівників пожежно-рятувальних підрозділів. 

Постановка задачі та її розв’язання. Активне включення курсанта у процес 

саморозвитку ставить до нього вимоги як до активного суб’єкта власних перетворень. Тому 

зрозуміло, якою гострою є необхідність у психологічних дослідженнях проблем активізації 

внутрішніх резервів людини під час її професійного становлення. Питання саморегуляції, 

самосуб’єктних впливів для забезпечення ефективної професійної діяльності набувають 

надзвичайної значущості. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 

стаття. 

Безсумнівна значущість спроможності до саморегуляції в екстремальних умовах 

діяльності,вимагає розробки проблеми самоактивності особистості та певного осмислення, 

узагальнення і екстраполяції розроблених положень на навчально-професійну діяльність 

курсантів, що виділено нами як невирішена частина загальної проблеми професійного 

становлення курсантів ВНЗ ДСНС України. 

Перед нами стояла мета - розкрити типи самосуб’єктних впливів курсантів у 

ситуаціях навчально-професійної діяльності та проаналізувати їх взаємозв’язок із 

параметрами професійної діяльності та діяльності викладачів ВНЗ. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. 

Викладачем ВНЗ робота ведеться на двох рівнях – розуміння психологічних явищ 

самоактивності та управління ними. Hа кожному рівні такої, по суті, психологічної роботи, 

виділяються окремі завдання, які вирізняються предметно-практичним змістом і 
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необхідністю використати методологічні знання, практико-методичні засоби, психолого-

педагогічну компетентність та культуру.  

Hа рівні розуміння, - розв'язуються завдання, які є дослідницькими за своїм 

спрямуванням, для їх проведення необхідна певна теоретична підготовленість викладача, 

зокрема, знання поняттєвого апарату психологічної науки або залучення до тривалої роботи 

психолога. До таких завдань відноситься:  

1. Фіксація існування явища самосуб’єктного впливу. Змістове наповнення такої 

діяльності полягає в тому, щоб побачити явище, помітити його, вирізнити у психологічно 

нерозчленованому для непрофесіонала буденному житті курсанта та навчально-професійній 

діяльності. Якщо явище мало прояви як очевидна проблема не підготовленості до заняття, то 

зміст діяльності викладача полягає в тому, щоб прийняти дану проблему до розв’язання, як 

завдання управління рівнем психологічної готовності курсанта до самоактивності, з 

організаційними, психолого-педагогічними, етичними наслідками. Фіксацію можна 

формалізувати записом у журналах індивідуально-виховної роботи, щоденниках наставників,  

звітах про стан дисципліни у взводах тощо. 

2. Опис явища. Зміст цього етапу полягає у тому, щоб дати розгорнуту 

характеристику явищ самоактивності, як мовою буденного спілкування, зрозумілого не-

психологу, так і за допомогою категорій психологічної мови, яка виділяє тонкі деталі, 

особливості та вже відомі закономірності.  

3. Дослідження (цілеспрямоване спостереження за явищем самоактивності 

курсанта, аналіз, експертиза, психодіагностика, природний експеримент, узагальнення 

одержаної достовірної психологічної інформації).  

4. Пояснення (інтерпретація наявних даних, побудова концептуальних моделей, 

що дозволяють пояснити механізми явища самосуб’єктного впливу – його структуру, 

чинники виникнення і динаміки, залежність між різними параметрами-характеристиками, 

визначити показники і критерії оптимального або нормативного стану індивідуальних 

характеристик). Це пояснення фактично є обґрунтованим описом.  

5. Прогнозування (побудова динамічних моделей перспективного стану 

готовності курсанта до самосуб’єктного впливу за тих або інших умов управління).  

6. Методичні рекомендації (система обґрунтованих пропозицій організаційно-

управлінського характеру для керівників курсантських підрозділів та тих, хто має 

відношення до організаційної системи у зв'язку з проблемою, яка розв’язується – для 

начальницького складу, фахівців структур по роботі з особовим складом, медиків тощо). 

На рівні управління розвитком самоактивності курсанта, робота викладача передбачає 

практичний вплив на параметри самоактивності,зокрема:в процесі спілкування викладача з 

курсантом, начальницьким складом, в підрозділі, в плануванні корегувальних і 

формувальних програм психологом, в процесі психологічного консультування, в 

індивідуально-виховній роботі з курсантами. Виходячи з основних характеристик явища 

самоактивності курсанта та його інтерпретації,у викладача є підстави використати отримані 

результати в управлінському впливі, а саме: 

1. Корегування саморозвитку (система компетентних професійних дій організаційно-

управлінського, психолого-педагогічного, психотерапевтичного плану, які проводяться 

викладачем, начальницьким складом, психологом,курсантами, по відношенню до відхилень 

в поведінці окремого курсанта в колективі. Корегувальний вплив передбачає знання та 

обґрунтоване  підтвердження необхідності функціонування відповідної норми.)  

2. Цілеспрямоване формування самоактивності курсанта (її змістове наповнення як 

моменту навчально-професійної діяльності) має частковий збіг з корегуванням, водночас, і 

специфічні особливості. Відхилення від бажаного розуміється як певний дефіцит у курсанта 

значущих знань, вмінь, навичок та мотивації самоактивності. Формами роботи можуть бути, 

і організація заходів психологічної підготовки до окремих ситуацій майбутньої професійної 

діяльності і психологічний тренінг і форми спілкування тощо).  

3. Сприяння саморозвитку курсанта передбачає внутрішній розвиток, самостійне 
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долання проблем, які виникають. Роль викладача  полягає, передусім, у вмінні досягати 

позитивних зрушень в автономних діях курсанта, ефективній діяльності без зовнішніх 

спонук. В умовах, коли немає зовнішніх впливів, курсант працює так, немовби є керівний 

вплив.  

Таким чином, забезпечення самоактивності курсанта у навчально-професійній 

діяльності є метою дій викладача і процесу підготовки. 

Проведене професіографічне вивчення показало, що специфіка професійної діяльності 

висуває значні вимоги до параметрів саморегуляційних впливів курсантів, зокрема,, їх 

напруженості, величини, оптимального рівня, тривалості в часі, змістових характеристиках 

саморегуляційних дій. Зумовлена низкою чинників різної природи: середовища, діяльності, 

особистісних, - напруженість саморегуляційних впливів, проявляється в ефективності дій, 

рівні особистої успішності, адаптованості та адекватності дій курсанта щодо розвитку 

ситуації.  

Більшість психологів які вивчають професійну діяльність в екстремальних умовах 

солідарна у тому, що в результаті саморегуляційних впливів у психіці фахівця відбуваються 

зміни. Ці зміни розглядаються на різних рівнях, а звідси, існують різні підходи до їх 

дослідження. Функціональний підхід, відповідно до якого саморегуляційна активність має 

бути спрямована на розвиток м’язово-рухових та психічних функцій: відчуття, сприймання, 

наочно-дієвого мислення, уваги, вольових якостей тощо. Особистісний підхід стверджує, що 

саморегуляційні впливи мають бути зосереджені на створення самоактивності загалом, 

оскільки постійні зміни відбуваються не лише в окремих органах, які беруть участь у 

виконанні певного руху, а, передусім  в особистості, організмі в цілому. Тільки на основі 

всієї системи змін можливо виявити особливості стійких та динамічних характеристик 

саморегуляційних впливів у процесі становлення самоактивності курсанта.  

Саморегуляційні впливи - це свідомий процес відтворення внутрішньої моделі 

діяльності і регуляції поведінки у напружених ситуаціях на основі особистого досвіду та 

власних уявлень про розвиток ситуації. 

Змістом процесу самоактивності необхідно вважати систему навичок та вмінь, засобів 

діяльності суб’єкта, що визначають спроможність управляти своєю поведінкою, станами та 

діяльністю під час виконання поставленого завдання, а також сформованість механізмів 

саморегуляції. 

У науковій літературі немає єдності у виокремленні конкретної системи якостей, які 

характеризують специфіку саморегуляційних впливів у ситуаціях виконання навчально-

професійного завдання. Автори[6], результатом саморегуляційних впливів пропонують 

вважати добре розвинені розумові, емоційні, вольові процеси та навички, без вказівок на їх 

конкретний зміст, що ускладнює їх виявлення у конкретного фахівця. Юсов В.Т. [8] 

виокремлює моральну регуляцію і професійно важливі якості та вважає їх сформованість 

результатом самоактивності.  

На основі проведеного теоретичного і прикладного аналізу самоактивності фахівців в 

екстремальних умовах, з огляду  на результати професіографічного вивчення, ми провели 

типологізацію саморегуляційної активності за її рівнями. Розроблені критерії та показники, 

які у своїй сукупності складають методичний інструментарій для практичного визначення 

саморегуляційної активності курсантів. 

Критерії та показники самоактивності курсантів у навчально-професійній діяльності: 

- прагнення до розв'язання складних завдань діяльності; 

- здатність до вияву ініціативи у прийнятті відповідальності; 

- спроможність самостійно долати будь-які перешкоди у праці; 

- збереження працездатності в екстремальних умовах на основі посилення 

самоконтролю психічних процесів, емоційних станів; 

- здатність самостійно планувати власну діяльність на близьку та віддалену 

перспективи; 

- усвідомлення особистої та суспільної значущості власної діяльності; 
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- здатність до самосуб’єктної дії за будь-яких умов: актуалізація внутрішніх 

потенційних  можливостей, стійка потреба у самовдосконаленні своєї особистості у 

духовному та професійному планах; 

- рівень спеціальних професійних знань. 

Сформована одного разу самосуб’єктна  активність не забезпечує кожний раз 

необхідних результатів навіть в аналогічних умовах діяльності [7]. Тому для практичної 

діяльності необхідно знати, як здійснюється перехід від стійкої, тривалої до ситуативної 

самоактивності. У літературі є дані про те, що при зустрічі з реальними труднощами 

професійної ситуації відбувається  перебудова психічної діяльності фахівця, актуалізація 

раніш сформованих якостей. При цьому найчастіше увага звертається на зміни психологічної 

активності фахівця, на його налаштованість та змобілізованість на якісне виконання 

поставленого завдання. Саме явище «налаштованості» та «змобілізованості» тлумачиться 

неоднозначно, а іноді ці поняття використовуються  як синоніми  [8, 9].  

На нашу думку, викладачу корисно уявляти взаємозв’язок цих явищ та особливостей 

їх проходження на кожному рівні, тому подаємо власне тлумачення (табл. 1.): На кожному 

рівні визначається специфічний перебіг психічної напруженості; яка має свої особливості 

адаптації, міжрівневої регуляції та саморегуляції, і тому свої можливості визначення 

показників та критеріїв готовності.  

 

Таблиця 1 – Наслідки прояву саморегуляційної активності курсанта 

Зміни особистості 

курсанта на рівні: 

Наслідки у навчально-професійних ситуаціях 

та їх прояви: 
Методи вияву 

саморегуляційної 

активності напруженість адаптованість 

- соціально-

психологічному 

небажання проявити  

себе  негативно перед 

іншими 

виконання дій на 

очікуваному рівні 

спостереження 

очікування негативних 

оціночних суджень з 

боку керівника заняття 

та інших курсантів 

наслідування  

досвіду кращих, 

впливи, які 

налаштовують 

аналіз 

висловлювань 

про власну 

готовність 

- індивідуально-

психологічному 

(особистісному і 

функціональному) 

сумнів у спроможності 

подолати труднощі 

впевненість у собі 

та інших 

аналіз технології 

виконання дій 

 

аналіз ситуації 

виникнення 

потреби 

 

спостереження 

підвищене емоційне 

реагування на вплив 

труднощів 

позитивна 

налаштованість на 

подолання 

труднощів; 

зосередженість на 

власних  переживаннях 
безпомилкові дії 

страх зробити помилку; зібраність, 

зосередженість, 

скоординоване 

реагування на 

розпорядження 

поява недоцільних 

рішень і дій 

- психофізіологічному відхилення 

психофізіологічних 

реакцій від норми 

стабілізація на рівні 
психофізіологічні 

методи 

 

Отже, саморегуляційна активність – явище багатопланове з проявами, в усіх 

підструктурах цілісної психологічної структури особистості. 

Різні компоненти і прояви саморегуляційної активності до діяльності ще не мають 

необхідних доробки і систематизації. Але цілком очевидно, що в динамічній і цілісній 
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структурі саморегуляційної активності є певне стрижневе, спрямовуюче утворення. Це 

самосуб’єктні впливи (дії) забезпечення формування спроможності до яких стає важливим 

завданням підготовки курсантів. 

Таким чином, забезпечення саморегуляційної активності у навчально-професійній 

діяльності виступає кінцевою метою процесу підготовки курсанта. Проведене дослідження, 

типів, критеріїв, показників саморегуляційної активності у ситуаціях навчально-професійної 

діяльності та їх моделювання на рівні заняття має метою з’ясувати психолого-педагогічні 

умови ефективної підготовки курсантів до професійної діяльності в екстремальних умовах.  

Постановка викладачем завдань у навчально-професійній ситуації може бути такою, 

що предметами оперування стають предметні знання та поняття, або певні емпіричні дані із 

різних елементів реальності: довжина, напрямки вертикалей, горизонталі, нахили тощо. У 

порівнянні з реальними ситуаціями професійної діяльності працівників ДСНС України та 

умовами постановки завдань в них, для навчально-професійних завдань характерним є певна 

модельність. Модельний характер ситуацій та умов, а також самих даних, без сумніву, 

відбивається на способах побудови суб’єктом операцій, а також на  орієнтовній  основі дій 

(ООД) в цілому. Зміст ООД стає більш штучним.  

З іншого боку звуження альтернатив у діях суб’єкта до обмежених наборів розумових 

операцій, які прямо ведуть до результату, моделює суттєві моменти професійної діяльності 

ДСНС України. Зокрема, у ситуаціях з екстремальними параметрами, де існує тільки одна 

мета та один правильний варіант дій, який реалізується через обмежений набор операцій, 

наприклад, у ситуаціях прямування до місця надзвичайної події, рятування людей під 

завалами, саморятування із вогняної пастки, пошуку людей в умовах обмеженої видимості, 

надання технічної допомоги у дорожньо-транспортній пригоді тощо.  Якщо допомога 

затримується хоча б на добу, то більше ніж 50% постраждалих помирають, рятівні роботи 

стають не ефективними. Дуже важко у стислі терміни провести розвідку та прийняти 

рішення, про те в якій кількості та якому напрямку направляти сили та засоби. Отже, чинник 

часу, отримана оперативна інформація вимагають швидких або готових, раніше 

напрацьованих рішень за наперед визначеними орієнтирами, моделями. 

В умовах навчально-професійного завдання орієнтири-замінники виражені у 

символічній формі, у схематичному зображенні, крім того, у завдання закладений належний 

алгоритм дій з ними. Суб’єкту, як і реальному працівнику служби, необхідно проходити 

певні процедури психічної регуляції: виділити суттєві ознаки в емпіричних уявленнях про 

реальність; з’ясувати предмет та послідовність своєї роботи; конкретизувати зміст роботи. 

При постановці завдання в межах навчально-професійної ситуації наявним є те, з чим 

необхідно оперувати (елементи реальної предметно-практичної ситуації), а також те, який 

результат треба отримати (мета процесів розв’язання). Мета оформлюється у питаннях, а те, 

з чим має оперувати суб’єкт для досягнення мети приймається за вихідні дані. У питаннях 

проявляється певний зміст, який може бути зрозумілим незалежно від рівня засвоєння знань 

суб’єктом у певній поняттєвій області та культурі. 

Оскільки елементи реальної предметно-практичної ситуації навчально-професійної 

діяльності курсантів (середовища, діяльнісні, особистісні) пов’язані один з одним, то 

розуміння завдань для суб’єкта означає успішну побудову єдиної “зрозумілої” картини. 

Рішення навчально-професійного завдання полягає в знаходженні ланцюга цілісної 

зрозумілої картини, який, відповідно до поставленого завдання, є “невідомим”, та 

співвіднесенні цього ланцюга з емпіричною картиною для знаходження йому місця в ній, що 

виступає потім як розв’язання завдання або “необхідні” дані для пошуку “невідомого”. Отже, 

навчально-професійне завдання виходить із специфіки професійної діяльності ДСНС 

Украйни  і зводиться до конструювання та синтезу даних емпіричного типу, на відміну від 

знань теоретичних.  

Для розв’язання навчально-професійних завдань суб’єкт здійснює логічну рефлексію 

або усвідомлення способів організації власного мислення, побудови та зміни груп 

мисленнєвих операцій. Застосування рефлексії передбачає самозвіт та самоконтроль, оцінку 



«Пожежна безпека: теорія і практика» №16’2014 

 20 

себе та побудову концепцію себе-в-ситуації [10, 11, 12] Тільки в ході спроб вдосконалити 

форму свого мисленнєвого процесу та власну самоактивність під час виникнення 

відповідних ускладнень з’являється можливість здолати перешкоди. Розглянемо детальніше 

ці дії у вигляді певного  циклу.  

Навчально-професійне завдання ставиться ззовні. В процесі його розуміння, 

прийняття та розв’язання воно по-різному усвідомлюється як предмет самоактивності 

курсанта.  

Означений характер воно набуває для суб’єкта лише після того, як стає зрозумілим 

зміст завдання та відбувається самовизначення суб’єкта. В результаті самовизначення 

започатковується ставлення до себе в уявленому плані як до того, хто може змінити прояви 

своїх потенцій на основі власних суб’єктних можливостей. Міра напруження 

саморегуляційних впливів, прояви яких припускаються у процесі розв’язання завдання, 

визначається суб’єктом лише такою, яка необхідна для ініціювання потребового стану у 

практичних діях, рефлексії можливих ускладнень в діях, виникнення потреби у зміні дій, а 

також зміни себе у цих діях.  

Збільшення ступеню труднощів розв’язання навчально-професійного завдання 

викликає зупинку зазначеного циклу процесів самоактивності. Для курсанта є 

індивідуальною та міра, якою завдання сприймається ним як занадто складне та припиняться 

відповідне напруження саморегуляційних впливів. Типізації цієї міри вимагає практика 

професійної діяльності.  

Якщо індивідуальні особливості дають можливість суб’єкту впевнено впливати на 

регуляційні процеси та їх проходження відбувається без ускладнень, то напруженість 

саморегуляційних впливів відповідає типу “звичайної”, а навчально-професійна ситуація 

також є “звичайною”. 

Якщо індивідуальні умови здійснення саморегуляційних впливів приводять суб’єкта 

до відчуття неможливості пройти завдання без ускладнень, то ставлення та підхід суб’єкта до 

власної самоактивності є “напруженим”, а ситуація – “напруженою”. 

Розглянутий цикл складається з первинної спроби або рішення діяти, ускладнень у 

діях, рефлексії  або усвідомлення причин невдачі, зміни дій або їх регуляції, зміни себе у діях 

або саморегуляційних дій. Ми розглядаємо його як вихідний пункт для характеристики двох 

типів навчально-професійної ситуації “звичайної” та “напруженої”, а також, “звичайного” та 

“напруженого” характеру саморегуляційних впливів. Коли тестове завдання розв’язується 

без проходження циклу, тоді воно не змінює суб’єкта і перестає мати розвивальне значення. 

Моделювання навчально-професійної ситуації як “напруженої” передбачає, що 

суб’єкт не може пройти цикл без ускладнень. Отже, цей тип ситуацій спрямований на 

прискорення змін суб’єкта через збільшення обсягу та значущості рефлексії, 

самовизначення, більших вимог до свідомості, самосвідомості, наполегливості особистості. 

Він передбачає, що при виникненні ускладнень у проходженні первинного циклу, курсант 

усвідомлює ситуацію ускладнення, виявляє його причину через уявлення логіки всього 

циклу до появи ускладнення; завдяки цьому з’ясовує розбіжності між власним способом дій 

та обставинами, які склались; виокремлює у обставинах те, що стосується способу 

досягнення мети; визначається щодо його прийнятності; відчуває суб’єктивну готовність до 

самозміни; реалізує новий спосіб дій та проявляє наполегливість у його реалізації. 

Тим самим, предметом перетворень у навчально-професійній ситуації як ситуації “із 

напруженням” (2-й тип) є спроможність суб’єкта та відповідні їй знання, вміння, суб’єктивне 

ставлення до дій, пов’язані із змінами свого “Я”, а не лише досягненням мети. Тому, 

саморегуляційні впливи у такого типу ситуаціях спрямовані на вдосконалення механізму 

самозмін, тоді як в ситуаціях “без напруження” (1-й тип)  саморегуляційні впливи 

спрямовані на використання сформованих можливостей до самозмін. 

Якщо у розв’язанні завдань першого типу рівень рефлексивного самоаналізу 

визначається досягненням мети навчально-професійного завдання, то у вирішенні завдань 

другого типу основним чинником успішності є чіткість уявлень про себе, свої потенції, 
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здатність пролонгувати їх зміни, співвіднести власні спроможності та їх прояви, зокрема ті, 

що піддаються зовнішньому контролю. 

Висновки. Проведене вивчення дозволяє сформулювати психолого-педагогічні 

вимоги до організації психологічної підготовки курсантів на рівні окремого заняття та 

навчальної дисципліни. Керівник створює педагогічні ситуації з огляду на можливість 

самосуб’єктної регуляції для зміни та само зміни курсантів. Створені ним умови 

передбачають, що курсант отримає практичний досвід самосуб’єктних впливів різних типів: 

по-перше, рефлексії курсантом самого себе та сфокусованості його самоконтролю на способі 

досягнення мети або на способі самосуб’єктного впливу, а також досвід застосування засобів 

самоорганізації. По-друге, курсант отримає досвід  застосування та формування у себе 

рефлексії, способів досягнення мети, засобів самоорганізації, а  також, досвід формування у 

себе засобів самоорганізації та їх вдосконалення. 

Перспективи подальших досліджень пов’язані з вивченням того, як, керівник заняття 

на матеріалі засвоєння знань, вмінь, у процесі формування готовності до дії предметно-

практичного плану, одночасно з цим формує у курсанта психологічні механізми 

самосуб’єктних впливів та самозміни; створює умови для функціонування у курсанта 

самосуб’єктної активності. 
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ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ 

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ С ПОЛИМЕРНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ 

 
Произведена оценка огнестойкости и показателей пожарной опасности полимерных 

утеплителей в сэндвич-панелях на основе проведенных испытаний образцов конструкции 

ненесущей стены (перегородки) из сэндвич-панелей.  

 

Ключевые слова: оценка огнестойкости, фрагмент перегородки из сэндвич-панелей, 

показатели пожарной опасности. 
 

Постановка проблемы. В настоящее время в Украине значительное количество 

зданий возводится с применением ограждающих конструкций из трехслойных сэндвич-

панелей с металлическими обшивками и утеплителями различных типов. Сэндвич-панели 

применяются при строительстве объектов различного назначения:  

- производственных зданий; 

- логистических комплексов, зданий терминалов; 

- складских помещений; 

- спортивных сооружений; 

- промышленных холодильных и морозильных камер; 

- торгово-развлекательных комплексов, рынков; 

- автосалонов, паркингов и т.п. 

В качестве утеплителя могут использоваться минеральная вата, пенополиуретан, 

пенополистирол, пенополиизоцианурат, стеклянное волокно. В публикации [1] говорится о 

появлении на рынке панелей нового типа - с сердечником из комбинированного материала - 

пенополистиролуретана (пенополистирол с добавлением пенополиуретана). В ближайшие 

годы предполагается рост применения конструкций из сэндвич-панелей до 5 млн. кв.м. [1]. 

Половина от этого количества приходится на панели с полимерными утеплителями. 

Специалисты утверждают [2], что «по своим пожарным свойствам сэндвич-панели с 

полимерным утеплителем типа IPN и IPN-nano не имеют ограничений к применению. Их 

можно использовать в строительстве любых объектов - от 1-й до 5-й степени огнестойкости». 

Учитывая возрастающие объемы и области применения конструкций из сэндвич-

панелей, применение новых типов теплоизоляционных материалов, актуальной задачей 

является оценка огнестойкости и показателей пожарной опасности таких конструкций.  

Анализ последних достижений и публикаций. Согласно требований ДБН В.1.1-7-

2002* строительные конструкции классифицируют по огнестойкости и способности 

распространять огонь. Значения пределов огнестойкости строительных конструкций и 

пределов распространения огня по этим конструкциям учитывают при классификации зданий 

по степени огнестойкости. Такой показатель, как «пожарная опасность строительных 

конструкций» в Украине не определяется и не нормируется. Показатели пожарной опасности 

(горючесть, воспламеняемость, распространение пламени, дымообразование, токсичность 

продуктов горения) необходимо определять только для отделочных, облицовочных 

материалов, применяемых на путях эвакуации. 
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Необходимо отметить, что в России, Казахстане, Белоруссии действуют нормативные 

документы [3], [4] которые устанавливают методы испытаний строительных конструкций на 

пожарную опасность. Такой подход связан с тем, что наряду с традиционным применением 

железобетонных, стальных, каменных конструкций в последнее время широкое применение 

находят конструкции, в составе которых присутствуют пожароопасные материалы. Цель таких 

испытаний – оценить участие (вклад) горючих материалов конструкции в развитие пожара, 

образование опасных факторов пожара.  

Изложение основного материала исследования. Согласно [3] пожарная опасность 

строительных конструкций характеризуется классами их пожарной опасности. При 

установлении класса пожарной опасности строительных конструкций учитывают следующие 

показатели: 

- наличие теплового эффекта от горения или термического разложения составляющих 

конструкцию материалов;  

- наличие пламенного горения газов или расплавов, выделяющихся из конструкции  в 

результате термического разложения составляющих ее материалов;  

- размеры повреждения конструкции  и составляющих ее материалов, возникшего при 

испытании конструкции, вследствие их горения и термического разложения;  

- характеристики пожарной опасности материалов, составляющих конструкцию.  

 В таблице 1 приведена классификация пожарной опасности конструкций 

согласно стандарта [4]. 

 

Таблица 1 – Классификация пожарной опасности конструкций согласно стандарта [4]. 

Класс 

пожарной 

опасности 

конструкции 

 

Допускаемый размер 

повреждения 

конструкций, см 

Допускаемые характеристики 

пожарной опасности поврежденного 

материала 

верти- 

кальных 

горизон- 

тальных 

горючесть 

 

воспламе-

няемость 

дымообразующая 

способность 

К0 

(непожароопасные) 
0 0 - - - 

К1 

(малопожароопасные) 

не более 

40 

не более 

25 
Г2 В2 Д2 

К2 

(умереннопожароопасные) 

более 

40, но 

не более 

80 

более 

25, но 

не более 

50 

Г3 В3 Д2 

К3  

(пожароопасные) 
не регламентируется 

 

Испытания по стандарту [3] проводят на образцах конструкций, выполненных по 

технической документации, размером не менее: 2400 мм - длинна, 1300 мм - ширина. 

Размеры образцов для испытаний по стандарту [4] должны быть не менее 2000 мм - длинна, 

2000 мм - ширина. Продолжительность испытаний должна соответствовать минимальному 

требуемому пределу огнестойкости конструкции, но не должна превышать 45 минут. 

Следует отметить особенность проведения испытаний по [3], метод которого предполагает 

использование двухкамерной установки (печи), при этом в огневой камере создается 

стандартный температурный режим, характеризующийся зависимостью Т = 345 1g (8t + 1) + 

20, а в тепловой камере - специальный температурный режим, характеризующийся 

зависимостью: Т = 200 lg (8t + 1) + 20 (рисунок 1). Часть испытуемого образца, 

расположенную у проема тепловой камеры, считают контрольной зоной образца. Согласно 

стандартам [3,4] также проводят испытания по определению показателей горючести, 

воспламеняемости, дымообразующей способности материалов, входящих в состав 
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конструкции. Как следует из таблицы 2, показатель токсичности продуктов горения 

определять не требуется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Графики стандартного (1) и специального (2) температурных режимов в огневой 

печи при испытаниях строительных конструкций согласно [3]. 

 

В испытательном центре «ТЕСТ» проведена оценка огнестойкости и показателей 

пожарной опасности образцов конструкции ненесущей стены (перегородки) из сэндвич-

панелей и внутреннего слоя этих панелей - образцах материала полимерного утеплителя PIR 

(полиизоцианурат). Огнестойкость определяли по методам стандартов ДСТУ Б В.1.1-4-98* и 

ДСТУ Б В.1.1-15:2007. Горючесть определяли по методу II ДСТУ Б В.2.7-19-95, 

воспламеняемость - по ДСТУ Б В.1.1-2-97, дымообразование - по ГОСТ 12.1.044. Результаты 

испытаний приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Результаты испытаний оценки огнестойкости и показателей пожарной опасности 

образцов конструкции ненесущей стены из сэндвич-панелей. 

Название 

 материала  

Параметры горючести по 

методу  

II ДСТУ Б В.2.7-19-95 

 

 

Группа 

горюче-

сти 

Группа 

воспламеняемо

сти по ДСТУ 

Б В.1.1-2-97 

 

Коефи-

циент 

дымообразо

вания по 

ГОСТ 

12.1.044-89 

Макси-

мальная 

температура 

газо-

образных 

продуктов 

горения, 
0С 

Степень 

повреждения 

Продолжи-

тельность 

самос-

тоятельно-

го 

горения, 

с 

п

по 

длинне 

 

% 

% 

п

по 

массе, 

 

% 

утеплитель 

PIR 

(полиизо-

циаурат) 

284 
1

00 

2

0 
177 Г3 В3 Д3 

 

 Как особенность испытаний на горючесть утеплителя PIR, можно отметить быстрое 

повышение температуры дымовых газов в начальной стадии испытаний (рис. 2), что связано 

с распространением пламени по всей длине образцов. По мере обугливания образцов и 

образования на их поверхности слоя кокса - горение ослабевает, температура снижается. По 
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окончании времени огневого воздействия на образцы (10 мин), вследствие прогрева 

внутренних слоев утеплителя PIR, наблюдаются отдельные очаги пламенного горения и 

тления на поверхности испытуемых образцов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – График изменения температуры дымовых газов при испытаниях образцов 

утеплителя PIR толщиной 60 мм по методу II ДСТУ Б В.2.7-19-95. 

 

Также были проведены испытания образцов сэндвич-панелей, состоящих из 

внутреннего слоя утеплителя PIR и наружных слоёв из стального листа толщиной 0,5 мм. 

Торцы образцов по периметру были закрыты “П”-образным стальным профилем и 

закреплены саморезами. Таким образом, исключалось прямое воздействие пламени и 

теплового потока на утеплитель PIR во время испытаний. Было установлено, что наружные слои 

из стальных листов во время указанных испытаний препятствуют пламенному горению 

утеплителя, способствуют уменьшению размера поврежденной зоны образцов. С учетом 

измеренных значений повреждения внутреннего слоя образцов (рисунок 3),  сэндвич-панели 

были отнесены к группе горючести Г1. Группа воспламеняемости - В1. 

Во время испытаний было отмечено, что наличие наружной стальной обшивки 

образцов не является препятствием для термического разложения утеплителя PIR и выделения 

газообразных продуктов горения и тления.   
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Рисунок 3 – Внешний вид образцов до и после испытаний по методу ІІ ДСТУ Б В.2.7-19-95: 

а - утеплитель PIR; б- сэндвич-панели и внутренний слой из утеплителя PIR. 
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Для испытаний на огнестойкость фрагмента перегородки из сэндвич-панелей было 

подготовлено два образца размерами 1000 мм - ширина, 2000 мм - длинна, толщина 62 мм. 

Каждый образец состоял из двух сэндвич-панелей, соединенных в замок с образованием 

горизонтального стыка. Торцы образцов по периметру были закрыты “П”-образным 

стальным профилем и закреплены саморезами. На необогреваемой поверхности образцов 

было установлено по 7 термопар ТХА (рис. 4). Термопара (Т1) в центре образца, термопары 

(Т2-Т5) в геометрических центрах четвертей образца, термопары (Т6-Т7) на расстоянии 15 

мм от стыка панелей. График температурного режима в печи во время испытаний приведен 

на рис. 5. Результаты измерений температуры на необогреваемой поверхности образцов 

приведены на  рисунках 6-7. Потеря теплоизолирующей способности (І) образцов произошла 

на 18 минуте от начала испытаний, потеря целостности (Е) произошла на 31 минуте. Таким 

образом, испытанной конструкции был присвоен класс огнестойкости Е 30/І 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Вид образцов сэндвич-панелей в опорной конструкции печи до и после испытаний 

по ДСТУ Б В.1.1-4-98* . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – График температурного режима в огневой печи при испытаниях образцов сэндвич-

панелей по ДСТУ Б В.1.1-4-98* . 
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Рисунок 6 – График изменения температуры на необогреваемой поверхности образца сэндвич-

панели № 1 (термопары Т1-Т7) и средней температуры (Т1ср). 

 
Рисунок 7 – График изменения температуры на необогреваемой поверхности образца сэндвич-

панели № 2 (термопары Т1-Т7) и средней температуры (Т1ср). 

 

Во время проведения испытаний на огнестойкость было отмечено, что при 

одностороннем тепловом нагреве сэндвич-панелей происходит быстрый прогрев 

металлической обшивки с последующим интенсивным термическим разложением утеплителя, 

и скрытым распространением горения внутри панелей. Как видно на рис. 5-7, на 30 минуте 

испытаний средняя температура в печи составляла около 830 оС, практически до такой же 

температуры была нагрета обогреваемая сторона образцов. В это же время температура 

необогреваемой стороны образцов достигала 430 оС. Несмотря на наличие наружной стальной 

обшивки, из образцов выделяется значительное количество газообразных продуктов полного и 

неполного сгорания, которое может продолжаться и после окончания испытаний, практически 

до полного выгорания утеплителя (рисунок 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Температура на поверхні зразка №1 (Т1-Т7) та середня 
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Рис. 5 Температура на поверхні зразка №2 (Т1-Т7) та середня 
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Рисунок 8 – Выделение газообразных продуктов горения из образцов сэндвич-панелей с 

утеплителем PIR во время проведения испытаний по ДСТУ Б В.1.1-4-98*. 

 

Исследования токсичности продуктов горения (ТПГ) 8 утеплителей на различной  

химической основе проведены согласно требованиям ГОСТ 12.1.044-89 при температурных 

режимах термоокислительной деструкции (450 оС) и пламенного горения (750 оС). Химико-

аналитические исследования качественного и количественного состава ТПГ проводили на 

хроматографах «Кристаллюкс – 4000» и спектрофотометре APEL PD – 303UV. Результаты 

представлены в табл. 2. 
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Таблица 3 – Результаты проведенных химико-аналитических исследований основных 

компонентов продуктов горения теплоизоляционных материалов. 

Наименование 

материала 

Т исп, 
оС 

Исследуемые компоненты/мг с грамма навески Потеря 

массы, 

% 
СО СО2 стирол НСl HCN формаль-

дегид 

фенол 

Пенополиурета-

новый утепли-

тель марки IPN 

400 20020 53253 н.о.* н.о. 10,51,1 1,90,2 н.о. 80,07,0 

750 11110 78270 н.о. н.о. 4,90,5 0,80,08 н.о. 94,06,0 

Полистирол 

вспененный 

400 686 28529 27,82,1 н.о. н.о. 0,50,04 н.о. 92,04,5 

750 424 36637 2,50,2 н.о. н.о. 0,10,01 н.о. 98,02,3 

Вспененный 

синтетический 

каучук 

400 989 18019 н.о. н.о. 0,20,02 0,40,03 0,20,02 53,05,0 

750 767 49149 н.о. н.о. 0,10,01 0,10,01 0,10,01 66,06,2 

Полиуретановая  

пена (полиолы/ 

диизоцианат) 

400 828 31130 н.о. н.о. 0,90,1 0,40,04 2,10,2 68,05,2 

750 706 49750 н.о. н.о. 0,40,03 н.о. 1,30,1 89,08,2 

Вспененный 

полиэтилен 

400 757 28828 н.о. н.о. н.о. 0,30,02 н.о. 55,05,0 

750 596 45848 н.о. н.о. н.о. 0,20,01 н.о. 79,06,4 

Стекловата 400 262 585 н.о. н.о. н.о. 1,50,1 2,10,2 18,01,2 

750 101 746 н.о. н.о. н.о. н.о. 1,40,1 29,02,4 

Минеральная 

вата 

400 283 546 н.о. н.о. н.о. 1,10,1 2,40,2 20,01,8 

750 162 817 н.о. н.о. н.о. н.о. 0,90,1 33,02,8 

Изделие из ми-

неральной ваты 

на основе базальта 

400 312 788 н.о. н.о. н.о. 0,10,01 1,20,02 26,02,1 

750 241 12612 н.о. н.о. н.о. н.о. 0,80,01 32,02,5 

*Примечание: н.о. – компонент в составе продуктов горения не обнаружен 

 

Как показали результаты исследований, качественный и количественный состав ТПГ зависит 

от химической основы полимерных материалов и условий горения, однако оксид углерода (ІІ) во 

всех случаях является основным компонентом. СО соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные 

вещества. Классификация и общие требования безопасности» относится к ІV классу опасности, 

обладает выраженным гипоксическим действием. Наибольшие уровни его образования 

наблюдаются при горении пенополиуретанового утеплителя – до 200,0 мг/г материала,  далее идут 

полиуретановая пена, вспененный полистирол, полиэтилен, синтетический каучук – 59,0-98,0 мг/г. 

Наиболее низкими значениями выделения СО характеризуются изделия из минваты на основе 

стеклянных и базальтових волокон.  

Учитывая результаты проведенных испытаний следует отметить, что конструкции из 

сэндвич-панелей с полимерными утеплителями могут способствовать развитию пожара и 

образованию опасных факторов пожара. Таким образом, сделать вывод о возможности их 

применения для строительства объектов различного назначения, следует только после оценки 

показателей их огнестойкости, распространения огня, а также показателей пожарной 

опасности материалов, составляющих конструкцию. 
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МЕТОДИ ЗАХИСТУ ПОЖЕЖНИКІВ  

ВІД ТЕПЛОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ВОГНИЩА ПОЖЕЖІ 

 
В статті розглянуто такі методи захисту особового складу від теплового випромінювання 

пожежі, як використання теплозахисних костюмів, тепловідбивних екранів та водяних завіс. 

Наведено тактико-технічні характеристики оснащення, яке використовується для захисту 

пожежних від теплового випромінювання. Показано, що найбільш ефективним методом для 

захисту від теплового потоку є створення водяної захисної завіси. Розглянуто пристрої, які 

використовують для формування водяних завіс в Україні та за кордоном для захисту пожежних 

від небезпечної дії теплового потоку розвинутих пожеж на відкритому просторі. 

 

Ключові слова: методи захисту пожежників, пожежні стволи, водяні завіси. 

 

Постановка проблеми. Для пожежі є характерними такі небезпечними факторами, як 

підвищена температура, задимлення, погіршення складу газового середовища [1]. 

Організація захисту від кожного з цих факторів є важливим завданням. Так задимлення 

впливає на швидкість проведення рятувальних робіт, швидкість евакуації, а наявність 

небезпечних отруйних речовин у продуктах горіння може призвести до смерті як 

потерпілого, так і пожежного.  

Хоча захист від всіх цих небезпечних факторів є комплексною задачею, однак 

першочерговим є все ж таки захист від підвищеної температури. Це зумовлено тим, що 

високотемпературні потоки заважають підходу до осередку пожежі та її ефективному 

гасінню; обтяжуються умови роботи, а відповідно збільшується швидкість використання 

запасу повітря ланками газодимозахисноої служби; при підвищеній температурі 

підвищується і температура захисного одягу, що в свою чергу призводить до збільшення 

температури тіла пожежника та можливість виникнення теплового удару. 

Кожне обладнення чи технічний пристрій має мати чітко визначені параметри захисту 

та детальні рекомендації по застосуванню. Так для прикладу на сьогоднішній день в 

літературних джерелах відсутня інформація по захисних властивостях таких насадок як    

РВ-12 чи НРТ. Таким чином метою даної роботи є: 

- опис основних засобів захисту особового складу від теплових потоків під час гасіння 

пожеж на відкритому просторі; 

- визначення переваг, недоліків описаних засобів захисту особового складу від 

теплових потоків; 

- визначення основних прогалин в тактико-технічних характеристиках засобів захисту 

особового складу від теплових потоків. 

 Виклад основного матеріалу. Для захисту пожежників від теплового потоку під час 

ліквідації пожеж використовують наступні методи: захисний одяг, тепловідбивні костюми, 

стаціонарні та пересувні захисні екрани, щити, водяні завіси. 

Тепловідбивні костюми призначені для захисту пожежників при температурі 

зовнішнього середовища до 200 0С та короткочасного перебування під впливом теплового 

випромінювання до 18 кВт/м2 протягом 20 секунд. 

В якості захисних екранів та щитів можна відзначити теплозахисні екрани "Согда" 

виробництва підприємства "Спецпожтех" (Росія) [2]. 

Дані екрани конструктивно складаються з металевого каркаса і сітчастих панелей, між 

якими розпорошується вода через форсунки оригінальної конструкції і призначені для 

захисту від теплового випромінювання пожежників, які виконують гасіння за допомогою 
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ручних пожежних стволів. Так на рис. 1 зображено теплозахисні екрани "Согда 1 А" та 

"Согда 1 В". Екран "Согда1 А" оснащений колесами для його пересування.  

   
а)       б) 

Рисунок 1 – Захисні екрани: а) - "Согда1 А", б) - "Согда1 В" 

 

Таблиця 1 – Тактико-технічні характеристики захисних екранів "Согда 1" 

Показник 
Екран 

Согда1 А Согда1 В 

Висота (мм) +/- 10 2080 1800 

Довжина (мм) +/- 10 1470 760  

Ширина (мм) +/- 10 410 400 

Вага (кг) не більше 35 11 

Значення максимального теплового потоку (кВт/м2) до 220 до 220 

Кратність ослаблення теплового потоку (раз) не менше 50 50 

Витрата води на зрошення екрану (л/с) не менше 0,4 0,2 

 

Ці екрани є ефективними з точки зору ослаблення теплового потоку. Однак їх 

використання утруднює роботу пожежного під час повномасштабних оперативних дій з 

гасіння пожежі. Так, під час застосування даних екранів ствольщик не може повноцінно 

маневрувати зі стволом, не може швидко змінювати свою позицію.  

Також необхідно відмітити, що значний коефіцієнт послаблення теплового потоку в 

захисних екранах "Согда" досягається за рахунок постійного водяного охолодження, що 

говорить про ефективність використання водяних екранів в якості захисту від теплового 

випромінювання. 

Найбільш доцільним для захисту від теплового випромінювання є використання 

водяних захисних завіс, які можуть бути суцільними та розпиленими. 

Для формування суцільної водяної завіси використовують насадки РВ-12, які 

працюють у поєднанні зі стволом РС-70 (рис. 2) [2]. 

Насадка РВ-12 є найбільш розповсюдженим пристроєм для отримання суцільної 

водяної завіси, яка безпосередньо служить для захисту особового складу від теплового 

випромінювання та продуктів горіння (дим, іскри).  
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Рисунок 2–Загальний вигляд ствола РС-70 з насадкою РВ-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2 – Тактико-технічні характеристики насадки РВ-12 

Показник Значення 

Робочий тиск МПа, (кгс/см2) 0,4-0,6 (4-6) 

Радіус завіси, м  7,5 

Витрата води, л/с 12 

Площа завіси, м2 180 

 

 

Схожою за принципом дії є пожежна насадка англійської компанії "Delta Fire 

HYDROSHIELD" (рис. 3).  

  
 

Рисунок 3 – Насадка розпилювач компанії Delta Fire HYDROSHIELD 

 

Необхідно відмітити, що створення захисних водяних завіс, які генеруються насадками 

даного типу, робочий тиск на стволі повинен становити 5-8 ат.  

 

  
Рисунок 4 – Вигляд насадки НРТ 

Крім суцільних водяних завіс для захисту особового складу використовують розпилені 

завіси. Генеруються вони насадками НРТ-5, 10 та 20 (рис. 4) [3]. 

Насадки НРТ, як і насадки РВ-12 працюють у поєднанні з переносними пожежними 

стволами РС-70 [3]. Основні характеристики насадок типу НРТ наведені в табл. 3. 
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Таблиця 3 – Тактико-технічні характеристики насадок типу НРТ 

Показник НРТ-5 НРТ-10 НРТ-20 

Робочий тиск, МПа, (кгс/см2) 0,4-0,6 (4-6) 

Витрата води, л/с 5 10 20 

Дальність подачі водяного струменя води, м 20 25 35 

Діаметр вихідного отвору насадки, мм 7,5 9,9 12 

 

Для формування розпилених захисних завіс також використовують стволи 

закордонного виробництва, такі як Galaxie, Galaxie Automatic, Rosenbauer Select Flow, 

Rosenbauer Projet та інші [4], які за будовою та по принципу роботи є практично 

ідентичними.  

В основному вище наведені пристрої призначені для формування водяних завіс або 

струменів на гасіння (за виключенням деяких модифікацій, наприклад як Rosenbauer Projet II 

який може одночасно утворювати захисний екран та подавати воду на гасіння). І тому їх 

основним недоліком є те, що для захисту від теплового випромінювання і одночасної подачі 

вогнегасної речовини необхідно використовувати ще один ствол. А це призводить до 

збільшення особового складу необхідного для гасіння пожежі та ускладнює її ліквідацію.  

Для одночасної подачі води і формування водяної завіси використовують інші 

переносні пожежні стволи. 

 

 
Рисунок 5 – Загальний вигляд ствола РСКЗ 

 

Таблиця 3 – Тактико-технічні характеристики ствола РСКЗ 

Показник Значення 

Робочий тиск МПа, (кгс/см2) 0,4-0,6 (4-6) 

Витрата води, л/с, не менше: 

суцільний струмінь 

розпилений струмінь 

захисна завіса 

 

7,4 

7,0 

2,3 

Дальність подачі водяного струменя води (максимальна), м: 

суцільний 

розпилений 

 

32 

9 

Кут факела розпиленого водяного струменя рад (град) 

мінімальний 

 

0,70 (40) 

Діаметр факела захисної завіси, м не менше 3 

Діаметр вихідного отвору насадки, мм 19 

 

Так в Україні в деяких рятувальних підрозділах використовуються ручні пожежні 

стволи РСКЗ – 50 (ручний ствол комбінований захисний), (рис. 5) [5]. 

Ствол РСКЗ-50 поєднує в собі можливість одночасної подачі суцільного струменя води 

на гасіння пожежі та утворення захисної водяної завіси з можливістю перекривання подачі 

води. Основні тактико-технічні характеристики ствола наведені в табл. 3. 

http://www.pyrocool.com.ua/?lng=rus&action=10&id=10
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Основним недоліком даного ствола є відсутність можливості регулювати витрату 

води на захисний водяний екран, а також зниження витрати води на суцільний струмінь при 

одночасному використанні водяного екрану. 

В роботі [6] запропоновано конструкцію ствола СПЗД (ствол пожежний захисної дії), 

який дозволяє одночасно подавати воду на гасіння пожежі та генерувати плоску водяну 

завісу і при цьому змінювати її товщину (рис. 6). Автором роботи визначено вплив витрати 

води, що подається на захисний водяний екран, на його захисні властивості від теплового 

потоку. 

 

 

Рисунок 6 – Ствол пожежний захисної дії 

Таблиця 4 – Характеристика ствола СПЗД  
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13 3,7 

4,5 6,7 9,7 11,9 7 16 5,5 

19 7,4 

22 10,8 

 

Таблиця 5 – Значення коефіцієнта екранування радіальної суцільної завіси 

щ , мм 
1 1,5 2 2,5 

ε (горіння ДП ) 1,52 1,84 2,22 2,69 

ε (горіння  дерева)  

 

1,65 1,97 2,35 2,81 

 

З представленого огляду основних засобів для захисту від теплових потоків під час 

гасіння пожеж лише в захисних екранах "Согда" та стволі СПЗД представлені 

характеристики кратності зменшення теплового потоку, що дає змогу керівнику гасіння 

пожежі наперед прогнозувати свої дії.  

Всі інші прилади мають лише характеристики по витраті води, чого недостатньо. 

Зокрема для таких насадок як НРТ чи РВ-12, які на сьогоднішній день є в усіх підрозділах 

ДСНС України, (на відміну від стволів РСКЗ-70, Galaxie, Galaxie Automatic, Rosenbauer 

Select Flow, Rosenbauer Projet та ін.) відсутні дані по кратності зменшення теплового потоку, 

по витраті води при різних тисках на насадці, а як показують результати роботи  [6] витрата 

води буде суттєво впливати на захисні властивості насадки. 

 

http://www.pyrocool.com.ua/?lng=rus&action=10&id=10
http://www.pyrocool.com.ua/?lng=rus&action=10&id=9
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Висновки. Отже, виходячи з вище наведеного можна зробити висновки: 

1. Для ефективного захисту пожежників від теплового потоку при ліквідації 

пожеж, аварій тощо, найдоцільніше використовувати переносні пожежні стволи, які здатні 

формувати захисні водяні екрани з можливістю одночасної подачі вогнегасної речовини; 

2. Потрібно провести експериментальні дослідження з визначення витрати води 

при різних тисках на насадці для насадок типу НТР та РВ-12; 

3. Потрібно провести експериментальні дослідження з визначення захисних 

властивостей від теплового потоку насадок типу НРТ та РВ-12 при різній витраті води; 

4. На основі отриманих експериментальних даних дати рекомендації по 

застосуванню насадок НРТ та РВ-12. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ВІДЦЕНТРОВИХ ПОЖЕЖНИХ  

НАСОСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІБРАЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ 

 
В роботі розглянуто експериментальні випробування відцентрового пожежного насоса для 

подачі вогнегасних речовин, який має послаблення кріплення до рами автомобіля. Зазначені 

дослідження спрямовані на визначення закономірностей зміни вібраційних характеристик 

насоса внаслідок наявності цього дефекту. Порівняльний аналіз зміни у динаміці системи із 

еталоном надає можливість сформувати ознаки прихованого дефекту у середині насоса, а отже 

дозволяє проводити діагностування його технічного стану. 

 

Ключові слова: відцентровий пожежний насос, вібровимірювання, вібродіагностика, 

спектрограми вібрацій. 

 

Постановка проблеми. Успіх аварійно-рятувальних робіт під час ліквідації аварій 

або пожеж суттєво залежить від технічного стану обладнання, що використовується 

оперативними підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Так, 

обробка даних по виїздах підрозділів ДСНС (усереднено та зведено до одного регіону) за 1 

місяць вказує, що у 20% випадків було зафіксовано вихід з ладу пожежно-технічного 

обладнання різного характеру та складності. При цьому серед них майже 75% технічні 

проблеми із насосною установкою, де майже половина це проблеми безпосередньо пов’язані 

із відцентровим пожежним насосом. Слід відзначити, що час усунення деяких несправностей 

може бути реалізовано заміною та відбувається майже миттєво, а отже не істотно впливає на 

ефективність діяльності підрозділів. З іншого боку усунення несправностей, що пов’язані 

безпосередньо із роботою насоса, складає від 2 до 5 годин і, як правило, потребує 

спеціального обладнання, що здатне вкрай істотно впливати на час ліквідації надзвичайної 

ситуації. Така ситуація викликана тим, що, на сьогоднішній день, на озброєнні ДСНС 

України знаходиться більше 4 тис. од. пожежної техніки, з яких 65 % це автоцистерни, які 

експлуатуються понад 20 років.  

Крім того, деякі дефекти здатні проявлятись негативним чином на тактико-технічних 

характеристиках роботи насоса (наприклад зменшувати напір), що також негативно 

відбивається на ефективності його роботи. Так, на рис. 1 представлено залежність напору 

насоса від його витрати для різних рівнів технічного стану. 

 
Рисунок 1 – Характеристика насоса (ПН-40УВ) із різним технічним станом, де: 1 – справний 

насос; 2, 3 – насос зношений. 
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Аналіз останніх досягнень та публікацій. Таким чином, планування робіт з 

ліквідації надзвичайних ситуацій, оцінка ефективності діяльності підрозділів та оцінка часу 

ліквідації пожежі повинні враховувати надійність технічного обладнання. В літературі відомі 

відповідні роботи [1, 2]. Разом із тим у зазначених наукових працях та запропонованих 

підходах використовувались апріорні статистичні дані по надійності обладнання, проте 

більш персоналізована оцінка надійності, що визначена за умови врахування додаткової 

діагностичної інформації, яка може бути отримана під час планових технічних 

обслуговувань для конкретних насосів дозволила б підвищити ефективність відповідних 

методик. 

Досвід експлуатації насосів вказує на характерні несправності відцентрових насосів, 

які супроводжують його експлуатацію. Узагальнюючи експертні дані, можна окреслити, що 

до найбільш поширених несправностей (рис. 2) відносяться: послаблення кріплення насоса 

до рами автомобіля, несправності у підшипниковому вузлі, засмічення або пошкодження 

робочого колеса, поява кавітаційних режимів роботи та втрата герметичності.  

 

 
 

Рисунок 2 – Характерні несправності елементів пожежного насоса. 

 

Окрім цього слід відмітити, що практика експлуатації насосів вказує, що дефекти, які 

призводять до виходу із ладу насосів зазвичай, призводять до підвищення вібраційного рівня 

(рис. 2), що супроводжує його роботу. Отже, застосування вібраційної діагностики, як 

інструменту визначення технічного стану відцентрових пожежних насосів є ефективним 

інструментарієм [3, 4]. 

Постановка задачі та її розв’язання. Метою роботи є експериментальні 

випробування відцентрового пожежного насоса. Відповідні дослідження дозволяють 

визначити характерні особливості вібрацій насоса, що є еталонними та дають змогу шляхом 

порівняння із аналогічними характеристиками вібрацій насоса із пошкодженнями та 

дефектами визначити діагностичні критерії та ознаки. 

Серед усіх відцентрових пожежних насосів, що використовуються під час ліквідації 

надзвичайних ситуацій найбільш поширеними є насоси серії ПН-40УВ(А). Інші насоси є 

зазвичай більш спеціалізованими, проте геометрично та конструктивно є подібними до ПН-

40УВ та відрізняються розмірами, матеріалом та системою керування. Тому в даній роботі 

експериментальні дослідження проводились із відцентровим пожежним насосом ПН-40УВ, 
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проте визначені результати якісно можуть бути використані для будь-якого відцентрового 

пожежного насоса. 

В рамках даного дослідження проводили аналіз результатів комплексного 

вібраційного обстеження насоса, який має послаблення кріплення на несучій рамі. При 

цьому фізично моделювались різні ситуації послаблення, тобто із різним ступенем 

послаблення.  

Методика експериментальних досліджень. Експериментальні дослідження 

проводились із використанням вимірювального комплексу «Ультра-В-І» [5], який 

розроблений на кафедрі динаміки та міцності машин Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут». Вимірювальний комплекс складається із: датчика 

віброприскорень, що оснащений мікроелектромеханічним ємнісним сенсором; аналого-

цифрового перетворювача (АЦП) та портативного комп’ютера. Підчас випробувань із 

наведеним вимірювальним комплексом використовувався датчик віброприскорень ВДК-3, 

який оснащений сенсором ADXL250 (виробництво Analog Device, США). Даний датчик є 

ємкісним та дозволяє проводити заміри віброприскорень із амплітудами в діапазоні 0,5 до 40 

м/с2 та в частотному діапазоні від 1 до 400 Гц. Габаритні розміри: ширина 75, висота 80, 

товщина 30 мм «Ультра-В-І» має дійсне свідоцтво про Державну метрологічну атестацію і 

дозволяє проводити вимірювання віброприскорень у точці конструкції. 

Вимірювання проводились в точці на корпусі насоса – на всмоктуючому патрубку. 

Дана точка є найбільш легкодоступною точкою для встановлення датчика вібрацій в умовах 

діючих аварійно-рятувальних автомобілів. Вимірювання в цій точці проводилось в трьох 

напрямах: осьовому (Z), вертикальному (Y) та горизонтальному (X). На рис. 3. наведено 

фотографію на якій показано розміщення датчика вимірювання віброприскорень. 

 

 
Рисунок 3 – Розміщення датчика вібрацій на корпусі насоса. 

 

В основі методики є проведення серії експериментальних досліджень вібрацій 

пожежного насоса ПН-40УВ підчас його роботи із наявністю відомого внутрішнього 

дефекту. Зазначені дослідження спрямовані на визначення закономірностей зміни 

вібраційних характеристик насоса внаслідок наявності того чи іншого дефекту. До 

динамічних ознак, що супроводжують роботу насоса та формують його динамічну поведінку 

і відносять спектри вібрацій, власні частоти та просторові форми коливань на яких 

відбувається вібрація. 

Для аналізу впливу різних чинників в статті аналізувалась вібрація, що відбувається 

під час роботи насоса на специфічному режимі: робота насоса із водою без її подачі. Даний 

режим є зручним з точки зору практичного проведення діагностики бо є найбільш динамічно 

навантаженим. 

Усі отримані вібраційні сигнали аналізувались стосовно їх спектру через 

використання алгоритму процедури дискретного перетворення Фур’є із застосуванням 

сучасних програмних комплексів. 
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Окремої уваги заслуговує спектральний аналіз вібраційного сигналу підчас прогонки 

насоса від холостого ходу до максимальної частоти обертання ротора. Для виявлення 

залежності спектру відгуку системи від частоти зовнішнього впливу (швидкості обертання 

ротора) зафіксований сигнал розбивався на окремі часові проміжки на кожному з яких 

проводилось визначення спектру відгуку через дискретне перетворення Фур’є. Далі 

відбувалась побудова карти (поля) зазначених результатів: по осях координат відкладались 

час зареєстрованого сигналу, що однозначно відповідає швидкості обертання ротора, а по 

другій осі частоти на якій відбуваються вібрації насоса, а рівень амплітуди коливань на цих 

частотах відрізнявся кольором (найбільші амплітуди чорним кольором, а найменші – білим). 

Така процедура має назву віконного перетворення Фур’є, а отримана характеристика – 

спектрограмою. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. 

Підвищена вібрація насоса може бути викликана послабленням його посадки на 

несучій рамі. Насос ПН-40УВ кріпиться до несучої рами за допомогою чотирьох болтових 

з’єднань, розташування та введена нумерація яких показано на тривимірній геометричній 

моделі (рис. 4).  

 
Рисунок 4 – Розташування та нумерація болтових з’єднань, якими закріплений насос ПН-

40УВ до несучої рами, де: 1, 2, 3, 4 – отвори для болтових з’єднань. 

 

В даній роботі проводили натурні дослідження зміни вібрацій насоса із послабленими 

кріпленнями до основи (несучої рами). Дослідження складались із серії експериментів під 

час яких вібрацію справного насоса вимірювали при роботі із різними комбінаціями 

відпущених болтів. Так було змодельовано декілька варіантів: 

1) відпущено один болт: 1-й болт; 

2) відпущено один болт: 4-й болт; 

3) відпущено два болти: 1-й та 2-й; 

4) відпущено два болти: 2-й та 3-й; 

5) відпущено два болти: 1-й та 4-й; 

6) відпущено три болти: 1-й, 2-й та 3-й; 

7) відпущено всі чотири болти: 1-й, 2-й, 3-й та 4-й. 

Останній варіант не означає вільне положення насоса оскільки він по-перше 

з’єднаний із валом, а по-друге, і що є найбільш важливо, з’єднаний із корпусом аварійно-

рятувального автомобіля через жорстку трубопровідну систему.  

Спектрограми вібраційних сигналів, що були зареєстровані під час вібрацій насоса із 

різними комбінаціями послаблень болтових кріплень представлені на рис. 5. 

Теоретично спектральний аналіз є дуже важливим за цього виду послаблення, 

оскільки послаблення кріплень призводить до появи додаткових зазорів які підчас вібрацій 
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внаслідок взаємних співударів корпусу насоса і рами здатні викликати дрібно-кратні частоти 

(в першу чергу 0,5 кратності основної частоти). Проте отримані експериментальні дані 

вказують, що вібрація пожежного насоса ПН-40УВ із будь-якою комбінацією відпущених 

болтових кріплень на найбільш динамічно навантаженому режимі не викликає появи у 

спектрах дрібних гармонік. Більше того спектральні картини є дуже близькими до спектрів 

вібрацій насосу без дефектів.  
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Рисунок 5 – Спектрограми вібрацій у вертикальному напрямі у точці насоса: а – без 

послаблення, б в, г – послаблення за схемами «1», «2, 3» та «1, 2, 3». 

 

Можна було також очікувати зміни власних частот насоса, але резонансні зони, що 

проявляються є досить широкими у діапазонах частот від 100 до 135 Гц та від 160 до 260 Гц і 

помітної зміни у положенні або ширині зазначених зон не виявлено.  

Отже, найбільш корисним у діагностиці послаблення болтових кріплень є кількісний 

аналіз. На рис. 6 представлено залежності середньоквадратичного значення (СКЗ) 

віброприскорення від швидкості обертання ротора у вертикальному та осьовому напрямах із 

наявністю послаблення болтових кріплень із одним відпущеним болтом у різних варіантах. 

Пунктирною лінією представлено СКЗ віброприскорення вібрацій насоса на тому ж режимі, 

але без дефектів. Аналізуючи отримані результати можна побачити, що наявність 

послаблення призводить до деякого збільшення вібрацій особливо у осьовому напрямі, проте 

збільшення не є великим. Більш небезпечним є послаблення 4-го болта порівняно із 1-м, що 

легко пояснюється конструктивними особливостями насоса, який із сторони першого 

болтового кріплення має жорстке з’єднання трубопроводів на всмоктувальному патрубку. 
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Рисунок 6 – Залежності СКЗ віброприскорення у вертикальному (а) та осьовому (б) 

напрямах із наявністю послаблення у болтових з’єднаннях. 

 

Наступним аналіз проводився для вібрацій насоса на тому ж режимі але із 

послабленням одразу двох і більше болтових з’єднань у різних комбінаціях. Результати 

представлені на рис. 7. Результати вказують на те, що відпущення одразу двох і більше 

болтових з’єднань призводить до суттєвого збільшення вібраційного рівня у понад два рази. 

Найбільші вібрації спостерігаються у вертикальному напрямі. 
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Рисунок 7 – Залежності СКЗ віброприскорення у вертикальному (а, в) та осьовому (б, г) 

напрямах із наявністю послаблення у двох і більше болтових з’єднаннях. 
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Висновки. В роботі проведено експериментальні випробування відцентрового 

пожежного насоса для подачі вогнегасних речовин, який має дефекти типу послаблення 

кріплення насоса до рами автомобіля. Зазначені дослідження спрямовані на визначення 

закономірностей зміни вібраційних характеристик насоса внаслідок наявності цього дефекту. 

Порівняльний аналіз зміни у динаміці системи внаслідок виникнення дефекту надає 

можливість сформувати його вібраційні ознаки, а отже дозволяє проводити діагностування 

його технічного стану. 

Перспектива подальших досліджень. Метою подальших досліджень є розроблення 

ефективної методики діагностування відцентрових пожежних насосів для виявлення 

несправностей та своєчасного їх усунення. Крім того, дана методика повинна забезпечувати 

уникнення зайвих розбирань цих насосів, що дасть в кінцевому результаті економити кошти 

на ремонтах. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНАЛИЗА ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ 

СЛОЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ  

РЕАЛЬНЫХ ПОЖАРОВ 

 
Рассмотрена методика (методическое обеспечение), которая является детализацией общих 

требований ДБН В.1.1.-7-2002, ДСТУ-Н EN 1991-1-2:2010 (ЕВРОКОД 1) и ДСТУ-Н Б EN 1993-

1-2:2010 (ЕВРОКОД 3) к применению уточненных (полевых) расчетных моделей для анализа 

распределения нестационарных температур сложных металлических несущих конструкций 

крупных сооружений в условиях реальных пожаров для последующей оценки их 

огнестойкости. Методика иллюстрируется примером расчета теплового состояния несущих 

металлических конструкций покрытия над трибунами стадиона НСК "Олимпийский" (г. Киев)   

 

Ключевые слова: металлические конструкции, тепловое состояние, реальные условия 

пожара, огнестойкость, моделирование 
 

Постановка проблемы. Обеспечение заданной огнестойкости строительных 

конструкций (колонн, балок и ферм) при пожаре является важной задачей пожарной 

безопасности [1-2]. Для таких конструкций при их испытании на огнестойкость предельным 

состоянием является потеря несущей способности. Предел огнестойкости строительных 

конструкций определяется либо по наступлению предельных значений температур в объеме 

конструкции, либо по признаку потери несущей способности. Известно, что металлические 

колонны, балки и фермы, выполненные из конструкционных сталей, теряют свои 

прочностные свойства в зависимости от уровня нагружения в диапазоне температур 350-

500°С. Однако наиболее правильным критерием определения огнестойкости элементов 

металлических конструкций является критерий потери устойчивости конструкции, что 

приводит к ее разрушению в условиях пожара. 

Стандартом [3] предусмотрены возможность применения экспериментального (путем 

испытаний) и расчетного методов определения огнестойкости конструкций. Для ряда 

строительных конструкций экспериментальное определение пределов огнестойкости в 

огневых печах при стандартном температурном режиме ISO 834 [3] связано с большими 

затратами или вообще не возможно в виду их больших габаритов. В этом случае наиболее 

эффективным методом анализа огнестойкости таких конструкций является расчетный или 

расчетно-экспериментальный методы. При этом применение расчетных методов открывает 

уникальную возможность учитывать произвольный характер изменения температуры возле 

исследуемой конструкции и на ее поверхности при сценарии развития реального пожара, 

который определяется реальными пожарными нагрузками, расстоянием от источника пожара 

до конструкции и временем огневого воздействия. 

ДБН В.1.1.-7-2002 (Общие требования к расчетным методам определения предела 

огнестойкости строительных конструкций) [4], также, как ДСТУ- Н EN 1991-1-2:2010 

Еврокод 1. (ДЕЙСТВИЯ НА КОНСТРУКЦИИ. Часть 1-2. Общие действия. Действия на 

конструкции при пожаре) [5] и ДСТУ-Н Б EN 1993-1-2:2010. ЕВРОКОД 3. 

(ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. Часть 1-2 Общие положения. 

Расчет конструкций на огнестойкость) [6] определяют лишь общие требования к 

расчетным методам определения предела огнестойкости строительных конструкций, не 

рассматривая деталей методик применения таких методов. Среди задач оценки 

огнестойкости строительных (в частности металлических) несущих конструкций наиболее 

сложными для расчетных методов (моделирования) являются задачи, в которых 

рассматриваются сценарии реальных пожаров. 
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Анализ публикаций. В качестве основных, перечисленных в [4-6], моделей, 

позволяющих проводить расчеты динамики развития пожара и нагрева строительных 

конструкций для последующего анализа ее огнестойкости в условиях реальных пожаров, 

можно перечислить однозонные (интегральные), двухзонные и полевые (CFD- технологии) 

методы. Более детально эти модели описаны в [7]. Интегральные и двухзонные модели 

имеют ограниченную область применения из-за использования ряда упрощений и 

допущений, связанных с необходимостью осреднения температур, скоростей и физических 

характеристик потоков по всей или разделенной на 2 части (зоны) рассматриваемой газовой 

среды в помещении или группе помещений с источником пожара. Эти модели особенно 

плохо подходят для задач оценки огнестойкости строительных конструкций, 

температурные поля в которых и возле которых (прилегающие зоны горячих газов) 

необходимо определять путем моделирования, и совсем не подходят для моделирования 

пожаров в открытых объемах типа стадионов.   
Полевые модели, методы и технологии, обозначаемые в зарубежной литературе 

аббревиатурой CFD (Computational Fluid Dynamics), лишены этих недостатков и могут быть 

применены для рассмотрения любого сценария развития пожара. 

В [5] такие модели называются «Вычислительные модели термо- и аэродинамики 

потока», с помощью которых можно рассчитывать системы, учитывая динамику потока, 

теплообмен и связанные с этим явления через решение фундаментальных уравнений 

динамики потока. В [6] такие модели называются «Уточненные расчетные модели», которые 

«…должны обеспечивать реалистичный расчет конструкций, испытывающих огневые 

воздействия и привести к верному состоянию рассматриваемой части конструктивной 

системы во время пожара». Однако это определяет лишь общие требования к расчетным 

методам расчета теплового состояния конструкций, испытывающих огневые воздействия для 

последующего определения предела их огнестойкости.  

Имеется целый ряд компьютерных программ (например, [8-10]), реализующих 

полевой метод моделирования, которые достаточно точно описывают поля скоростей, 

температур и концентраций на всех стадиях пожара, а также тепловое состояние 

исследуемых конструкций произвольной формы и размеров, что позволяет проводить 

последующую оценку огнестойкости этих конструкций по выбранным критериям.  

Однако технология (методика) применения полевого метода моделирования динамики 

развития реального пожара для оценки огнестойкости конструкций является не простой, 

требует определенной квалификации и опыта ее пользователей. Поэтому главной проблемой 

применения полевого метода и реализующих их компьютерных программ является 

правильность выбранных пользователем моделей и получаемых с их помощью результатов 

расчета температур анализируемых строительных конструкций.  

Вопросу методического описания (обеспечения) построения пользователем моделей и 

получаемых с их помощью результатов расчета температур анализируемых строительных 

конструкций с помощью полевых методов в литературе уделяется определенное, но не 

достаточное внимание, поэтому этот вопрос является актуальным. Например, в [7] кратко 

изложены сами расчетные методы и их теория, а в [11] обоснование необходимости и 

краткое изложение методического обеспечения применения полевых методов.  

Таким образом, методика применения полевого метода моделирования динамики 

развития реального пожара и оценки огнестойкости сложных конструкций является 

актуальной самостоятельной научно - практической задачей, состоящей, в частности, из 

научно обоснованного выбора сценария пожара, построения физической, математической и 

компьютерной моделей, их верификации, получения результатов анализа огнестойкости и 

часто выбора оптимальных мер обеспечения заданной огнестойкости конструкций. 

Целью данной работы является разработка методики (методического обеспечения) 

применения уточненных (полевых) расчетных моделей для анализа распределения 

нестационарных температур сложных металлических несущих конструкций крупных 

сооружений в условиях реальных пожаров для последующей оценки их огнестойкости. 
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Под методическим обеспечением (МО) применения расчетных методов 

предлагается подразумевать совокупность организационных и расчетных процедур, 

позволяющих с максимальной (требуемой) достоверностью определять тепловое состояние и 

оценить огнестойкость строительных конструкций в условиях воздействия реальных 

пожаров с учетом особенностей этих конструкций и физических процессов 

тепломеханического нагружения. 

Рассмотрим такое методическое обеспечение на примере расчета теплового состояния 

несущих металлических конструкций покрытия над трибунами стадиона НСК 

"Олимпийский" (г. Киев) для дальнейшей оценки их огнестойкости при заданных сценариях 

реальных пожаров, вызванных горением стульев для зрителей и пожаром вблизи одной из 

колонн, которая держит навес (рис.1). 

  Описание методического обеспечения и объекта исследования. Методическое 

обеспечение (методика) расчета теплового состояния строительных конструкций при 

заданных сценариях реальных пожаров для дальнейшего оценивания их огнестойкости, по 

мнению авторов, состоит из следующих основных частей. 

1. Анализ рассматриваемого объекта и особенностей его конструкции.  

2. Выбор сценариев пожара 

3. Выбор геометрической области для анализа развития пожара, в которой 

находятся очаг пожара и рассматриваемые конструкции (области решения задачи 

тепломассообмена) 

4. Выбор геометрии рассматриваемых конструкций 

5. Построение сеточной области для анализа развития пожара 

6. Выбор физической и математической моделей процессов, происходящих в 

области анализа развития пожара и рассматриваемых конструкций  

7. Выбор параметров очага пожара 

8. Выбор теплофизических параметров газовой среды и рассматриваемых 

конструкций 

9. Выбор начальных и граничных условий для и между отдельными частями 

рассматриваемой системы тел и на границе с окружающей средой  

10. Выбор программы для реализации выбранных физической и 

математической моделей рассматриваемой задачи моделирования 

11. Выбор метода численного интегрирования математической моделей в 

рамках выбранной программы 

12. Проведение решения задачи 

13. Визуализация и анализ полученных результатов   

14. Верификация разработанной модели и проверка полученных результатов   

15. Подготовка результатов для оценки огнестойкости рассматриваемых 

конструкций 

16. Оценка огнестойкости рассматриваемых конструкций по заданным 

критериям 

17. Выбор мероприятий для обеспечения заданной огнестойкости 

рассматриваемых конструкций 

Рассмотрим методику по пунктам на примере расчета теплового состояния 

конструкций покрытия над трибунами стадиона НСК "Олимпийский" (рис.1). При 

изложении каждого пункта методики курсивом будет идти краткое пояснение особенностей 

этого пункта, а затем иллюстрация его применения на примере расчета теплового состояния 

конструкций покрытия над трибунами стадиона НСК "Олимпийский".   

1. Анализ рассматриваемого объекта и особенностей его конструкций. Тут 

необходимо понять назначение объекта моделирования и особенности (формы, основные 

размеры, структура) строительных конструкций, тепловое состояние которых необходимо 

определять.   
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Для рассматриваемого примера рассматриваются металлические конструкции навеса 

над трибунами стадиона НСК «Олимпийский», которые являются сложным сооружением, 

состоящим из несущих колонн, каждая из которых состоит из двух частей - нижней 1 и 

верхней 2, которые соединяются между собой частями нижних 3 и верхних 4 колец (рис.1). 

Общее количество несущих колонн 80, высота каждой колонны составляет около 40 метров. 

 

       
      а         б            в 

Рисунок 1 – Фото строящихся колонн (а), общая схемы покрытия (б) и отдельная 

несущая металлическая колонна навеса (в) над трибунами НСК «Олимпийский». 1 – 

нижняя, 2 – верхняя части колонн, 3 – нижняя, 4 – верхняя части колец, 5 – очаг пожара 

под колонной, 6 – очаг пожара на верхнем ярусе трибуны. 

 

Колонны (рис.1,а) с переменными по высоте сечениями и кольца имеют коробчатую 

сварную структуру с многочисленными перегородками и изготовлены из листовой стали 

различной толщины (рис.2,3).  

2. Выбор сценариев пожара. Очень важный этап, который должен быть тщательно 

продуман, согласован с заказчиком и органом государственного пожарного надзора. При 

выборе сценариев следует определить расположение очагов пожара и учесть возможные 

(особенно наиболее неблагоприятные) схемы движения воздушных потоков,- 

вентиляционных потоков или потоков через открытые проемы (пожары в помещениях) или 

направление и сила ветра (пожары на открытом воздухе).   

Для рассматриваемого примера сценарии пожара были разработаны Украинским 

институтом гражданской защиты [12] и утвержден органом госпожнадзора, согласно 

которым пожар вызван горением стульев для зрителей, расположенных на трибунах 

верхнего яруса стадиона под навесом (рис.1,б), или горением объектов, расположенных за 

трибунами верхнего яруса вблизи одной из несущих металлических колонн покрытия 

(рис.1,в). Рассматриваются следующие три сценария развития пожара на НСК 

«Олимпийский»: 

Сценарий 1: стулья для зрителей на площади 7×7 м (рис.1,б) загораются 

одновременно и выгорают за время, которое соответствует скорости выгорания стульев, 

ветер со стороны футбольного поля отсутствует. 

Сценарий 2: стулья для зрителей на площади 7×7 м (рис.1,б) загораются 

одновременно и выгорают за время, которое соответствует скорости выгорания стульев, 

скорость ветра со стороны футбольного поля равна 5 м/с. 

Сценарий 3: загорается объект, расположенный у колонны (рис.1,в), и выгорает за 

время, которое соответствует скорости выгорания его пожарной нагрузки, ветер со стороны 

футбольного поля отсутствует. 
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Стулья изготовлены из полиамида, который является горючим материалом. Площадь 

условного очага 6 (рис.1,б) принимается равной 49 м2. Площадь условного очага пожара 5 

(рис.1,в) принималась 20 м2.  

 

   
          а        б                   в 

Рисунок 2  Средние по высоте сечения с перегородками для нижней (а) и верхней (б) 

колонн, а также верхнего и нижнего колец (в) навеса с номерами линий (1-4), идущих 

перпендикулярно рисунку, вдоль которых выводились распределения температур. 

 

3. Выбор геометрической области для анализа развития пожара, в которой 

находятся очаг пожара и рассматриваемые конструкции. На этом этапе построения модели 

необходимо прежде всего определиться какая это должна быть область для анализа. Она 

может быть двухмерная (очень редко и требует серьезного обоснования), а в основном 

должна быть трехмерная. Необходимо также правильно выделить объем, в котором 

находятся очаг пожара, газовая среда, через которую передается тепловое воздействие от 

очага пожара к рассматриваемым конструкциям, и сами конструкции. Границы области 

должны быть такими, чтобы обеспечить естественное (не стесненное) движение воздушной 

среды с горячими газами от очага пожара к рассматриваемым конструкциям в выбранных 

помещениях (пожары в помещениях) или при пожарах на открытом воздухе.     

Для рассматриваемого примера геометрические размеры расчетной области 

приведены на рис.3 и учитывают следующие особенности: 

1) достаточно большие размеры расчетной области, в которой происходит пожар, и 

размер конструкций, на которые воздействует пожар; 

2) размеры выбранной области обеспечивают естественное (не стесненное) движение 

воздушной среды с горячими газами от очага пожара к рассматриваемым конструкциям; 

3) учитывается реальное расположение и геометрические размеры очагов пожара, 

размеры которых в 4-5 раз больше расчетной области в горизонтальной плоскости; 

4) выбрана трехмерная модель для анализа распределения температур, скоростей и 

давлений во всех пространственных направлениях, поскольку распределение пожарной 

нагрузки и рассматриваемых конструкций произвольно в пространстве. 

Расчетная область решения (рис.3) имеет размеры 20,5 × 28,3 × 41,8 м и включает в 

себя нижнюю и верхнюю части колонн, части колец, часть трибуны верхнего яруса и места 

расположения очагов пожара на трибуне верхнего яруса и под нижней колонной. 

4. Выбор геометрии рассматриваемых конструкций. Тут предлагается уточнить 

размеры и структуру строительных конструкций, тепловое состояние которых необходимо 

определять. Наиболее правильно форму и размеры конструкций представлять в модели без 

упрощений, а возможные изменения обосновывать.  

Для рассматриваемого примера рассматриваемыми строительными конструкциями 

являются нижняя и верхняя части колонн, а также нижняя и верхняя части колец навеса 

(рис.1-3). Колонны (рис.1,а) с переменными по высоте сечениями и кольца имеют 

коробчатую сварную структуру с многочисленными (12-15 шт.) перегородками и 

изготовлены из листовой стали различной толщины (рис.2,3).  
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Рисунок 3  Геометрия и основные размеры (в метрах) трехмерной расчетной области 

решения (а-среднее плоское сечение, б-трехмерный вид) для анализа динамики развития 

пожара и теплового состояния несущих конструкций навеса над трибунами НСК 

"Олимпийский". 

 

5. Построение сеточной области для анализа развития пожара. Поскольку 

решение сложных задач моделирования термогазодинамических процессов при реальных 

пожарах возможно только современными численными методами, то для реализации этих 

методов необходимо строить сеточную область в выбранной геометрической области для 

анализа динамики развития пожара и огнестойкости конструкций. Расчетная сетка должна 

достаточно хорошо представлять все особенности геометрической области и 

рассматриваемых конструкций. Сетка должна быть сгущена в местах, где имеются 

наибольшие градиенты температур и скоростей, и может быть разряжена в местах малых и 

средних градиентов температур и скоростей, вследствие чего она, как правило, является 

неравномерной по объему геометрической области для анализа развития пожара, в которой 

находятся очаг пожара и рассматриваемые конструкции. Следует отметить, что визуализация 

всей расчетной сетки для трехмерных моделей представляет определенную трудность, 

поэтому, как правило, ее выводят для контроля по частям модели. 

Для рассматриваемого примера расчетная сетка модели имела около 0,5 млн.  

расчетных объемов. На рис. 4,а приведена визуализация частей расчетной сетки для 

трибуны, несущих конструкций навеса над трибунами (с детализацией внутренней части 

колоны слева вверху).  

6. Выбор физической и математической моделей процессов, происходящих в 

области анализа развития пожара и рассматриваемых конструкций. Тут следует четко 

представить словесное описание рассматриваемых физических процессов и допущений, 

которые будут приниматься и которые позволят с наибольшей достоверностью моделировать 

процессы выгорания пожарной нагрузки, передачи теплового воздействия на 

рассматриваемые конструкции и тепловое состояние конструкций для оценки их 

огнестойкости. Математическая модель, реализующая выбранную физическую модель, 

представляет собой полную систему трехмерных нестационарных, нелинейных уравнений 

Навье-Стокса с κ-ε моделью турбулентности или моделью крупных вихрей Смагоринского. 

Основные уравнения и соотношения полевого метода рассмотрены в [7]. 

Для рассматриваемого примера разработанная модель, используемая для расчетов, 

является нестационарной, учитывает радиационно - конвективный теплообмен в газовой 
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среде от источника теплового воздействия (очага пожара) к поверхности конструкции, 

кондуктивный теплообмен в конструкции и радиационно - конвективный теплообмен от 

конструкции в окружающую среду. 

Теплофизические характеристики газовой среды и металлических конструкций в 

моделях задаются в виде зависимостей от температуры. 

Модель учитывает пожар в газовом объеме между источниками пожара и 

металлическими конструкциями, и также: 

• Скорость выгорания пожарной нагрузки, которое задается как максимальная 

массовая скорость выгорания пожарной нагрузки. 

• Подъем горячих газов, образующихся при горении, вверх и к металлическим 

конструкциям, нагревая их путем свободной конвекции. 

• Модель выгорания пожарной нагрузки принимается при достаточном количестве 

кислорода, необходимого для сгорания горючих газов, выделяемых. 

• Теплота сгорания и горячие продукты сгорания выделяются в объеме над объемом 

очага пожара в течение времени полного выгорания пожарной нагрузки. Время выгорания 

пожарной нагрузки рассчитывается. 

• Используется модель идеального газа. 

• Конвективно-радиационный теплообмен между горячими газами, поднимающимися 

от очага пожара к металлическими конструкциями учитывается с помощью, так называемой, 

сопряженной постановки задачи, тоесть расчет теплового состояния конструкций и объема 

горячих и холодных газов вокруг этих конструкций выполняется одновременно и не требует 

задания коэффициентов теплоотдачи на поверхностях конструкций.  

Таким образом, рассматриваемая модель должна обеспечить проведение расчетов 

нестационарных полей температур в газовом объеме около конструкций, что в свою очередь 

позволит рассчитать локальные, максимальные и средние по поперечному сечению 

металлических конструкций температуры для оценки их огнестойкости по выбранным 

критериям. 

7. Выбор параметров очага пожара. Среди параметров очага пожара в простой 

модели выгорания следуют такие параметры, как площадь очага, удельная пожарная 

нагрузка, скорость ее выгорания, которая задается (как правило, максимальная массовая 

скорость выгорания) и теплота сгорания пожарной нагрузки. В более сложных моделях 

выгорания пожарной нагрузки задаются тип и вид химических реакций горения веществ 

очага пожара, что порождает учет дополнительных уравнений в математической модели для 

расчета полей концентраций исходных веществ очага пожара и продуктов сгорания этих 

веществ.    

Для рассматриваемого примера в сценариях пожара 1 и 2 стулья для зрителей на 

трибуне выгорают на площади 7×7 м (рис.1,б), загораются одновременно и выгорают за 

время 9,24 мин., которое соответствует скорости выгорания стульев. Величина пожарной 

нагрузки составляет 4,658 кг/м2, теплота сгорания пожарной нагрузки составляет 29,16 

Мдж/кг, максимальная массовая скорость выгорания пожарной нагрузки составляет 0,0083 

кг/(м2∙с). 

Удельная пожарная нагрузка объекта, расположенного под колонной (рис.1,в. 

сценарий пожара 3), принимается 1389 МДж/м2, что в пересчете на эквивалент древесины с 

теплотой сгорания 18,4 МДж/кг составляет 75 кг/м2. Площадь условного очага принимается 

20 м2, массовая скорость выгорания пожарной нагрузки (древесины) составляет 8,33 ∙10-3 

кг/(м2·с) [13]. 

8. Выбор теплофизических параметров газовой среды и рассматриваемых 

конструкций. 

Теплофизические характеристики газовой среды и металлических конструкций в 

моделях задаются в виде зависимостей от температуры. Теплофизические характеристики 

газовой среды (воздуха) заданы в используемых программах, а металлических конструкций 

необходимо брать из Еврокодов [5-6].  
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9. Выбор начальных и граничных условий.  Начальная температура конструкций и 

газовой среды принимается температуре окружающей конструкции среде. Конвективно-

радиационный теплообмен между горячими газами, поднимающимися от очага пожара к 

металлическими конструкциями учитывается с помощью, так называемой, сопряженной 

постановки задачи, тоесть расчет теплового состояния конструкций и объема горячих и 

холодных газов вокруг этих конструкций выполняется одновременно и не требует задания 

коэффициентов теплоотдачи на поверхностях конструкций. Граничные условия на границе 

геометрической области (газовой среды) для анализа развития пожара, в которой находятся 

очаг пожара и рассматриваемые конструкции, задается в виде давления, температуры и 

плотности окружающей среды.  

В рассматриваемом примере начальная температура конструкций и среды 

принималась 20 0С. 

10. Выбор программы для реализации выбранных физической и математической 

моделей рассматриваемой задачи моделирования. Имеется целый ряд компьютерных 

программ (например [9-11]), реализующих полевой метод моделирования, которые 

достаточно точно описывают поля давлений, скоростей, температур и концентраций на всех 

стадиях пожара, а также тепловое состояние исследуемых конструкций произвольной формы 

и размеров, что позволяет проводить последующую оценку огнестойкости этих конструкций 

по выбранным критериям. Необходимо заметить, что имеющиеся готовые программы, 

реализующие полевой метод моделирования, настолько сложные и трудоемкие, что 

создавать свою собственную программу практически не возможно и намного более 

рациональным является освоение существующих программ, которые вбирают в себя  

современные модели термогазодинамики и термонапряженного состояния, а также 

численные методы их реализации и компьютерные возможности удобного построения 

моделей, ввода исходных данных и визуализации получаемых результатов моделирования.   

Для рассматриваемого примера расчеты полей скоростей, температур и концентраций 

при пожаре проводились с помощью программы ANSYS FLUENT [10]. Расчетная сетка 

модели имела около 0,5 млн. расчетных контрольных объемов. 

11. Выбор метода численного интегрирования математической моделей в рамках 

выбранной программы. В каждой из существующих программ реализовано определенное 

количество методов численного интегрирования выбранной математической модели, 

ориентированных на те или иные особенности моделируемых физических процессов, 

которые выбираются в п.6. Эти методы представлены в виде так называемых решателей. 

Для рассматриваемого примера в соответствии с выбранной физической моделью 

(п.6) необходимо выбирать решатель, учитывающий особенности свободно конвективного 

теплообмена от очага пожара к рассматриваемым строительным конструкциям. 

12. Проведение решения задачи. При выполнении решения следует обратить особое 

внимание на обеспечение сходимости получаемого решения, что в свою очередь 

обеспечивает правильное решение нелинейной системы уравнений, описывающих 

моделируемые физические процессы.  

13. Визуализация и анализ полученных результатов.  В существующих программ 

реализованы возможности визуализации полей давлений, скоростей, температур и 

концентраций на всех стадиях пожара, а также тепловое состояние (поля температур) 

исследуемых конструкций произвольной формы и размеров, что позволяет проводить 

последующую оценку огнестойкости этих конструкций по выбранным критериям.   

Для рассматриваемого примера выбранная модель позволила провести расчет 

нестационарных полей температур в объеме около рассматриваемых конструкций, который в 

свою очередь позволил рассчитать локальные, максимальные и средние по поперечному 

сечению температуры металлических конструкций (рис.4-5) для последующей (не вошедшей 

в эту работу) оценки их огнестойкости по выбранным критериям.  

На рис. 4,б приведены поля температур в газовом пространстве в плоскости 

симметрии, проходящей через колонны, очаг пожара и трибуну и на поверхностях 
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конструкций в месте соединения верхней и нижней колонн с нижними кольцами (рис.5,а) 

для сценария 2 при воздействии пожара в конечный момент времени 9,24 мин. Анализ 

приведенных результатов показал, что по этому сценарию, когда в течение 9,24 мин. 

выгорают стулья для зрителей и ветер со стороны футбольного поля равна 5 м/с, 

максимальные температура и перепад температур расположены в месте соединения нижней 

и верхней колонн и составляют 37 оС и 13 оС, соответственно. 

На рис.4,в приведены результаты расчета полей температур в конструкции колонны в 

конечный момент времени выгорания пожарной нагрузки под колонной для сценария 3 в 

момент времени 150 мин. Необходимое для анализа огнестойкости распределение 

температуры на поверхностях нижней (отметки 0-21 м) и верхней (отметки 21-42 м) колонн в 

наиболее нагретых по высоте местах в конечный момент времени выгорания пожарной 

нагрузки 150 мин. приведено на рис.5,в. Наиболее нагретые места на нижней колонне 

находятся на ее части, обращенной на улицу (от футбольного поля, рис. 5,б и 5,в), а на 

верхней колонне – на части, обращенной к футбольному полю. Естественно, что обе эти 

части находятся на вертикали очага пожара на высоте примерно 8 и 23 м, где поднимаются 

наиболее горячие газы. Таким образом, при сценарии пожара, когда на протяжении 150 мин. 

выгорает объект, расположенный под нижней колонной, и ветер со стороны футбольного 

поля присутствует, максимальные температура расположена в средней по высоте части 

нижней колонны и составляют 128°С. 

Результаты расчетов полей температур в конструкциях колонн и колец при условиях 

реального пожара были использованы для расчетов напряжений и деформаций при силовых 

нагрузках металлических конструкций и в дальнейшем для оценки огнестойкости 

конструкций навеса над трибунами НСК «Олимпийский». В этой статье эти результаты не 

приводятся. 

 

 
  а       б           в 

Рисунок 4 – Части расчетной сетки для трибуны, несущих конструкций навеса над 

трибунами (с детализацией внутренней части колоны слева вверху) и поверхностей очагов 

пожара (а), а также распределение температур в газовой среде в плоскости симметрии, 

проходящей через колонну, очаг пожара и трибуну в момент времени 150 мин. для сценариев 

пожара 2 (б) и 3 (в). 
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Рисунок 5 – Поле температур на поверхностях конструкций в месте соединения верхней и 

нижней колонн с нижними кольцами при воздействии пожара в момент времени 150 мин. 

для сценария 2 (а), в сечении нижней колоны (б) для сценария 3 и распределение температур 

по высоте нижней и верхней колон вдоль линий 1-4 (в) для сценария 3, обозначенных на рис. 2. 

 

14. Верификация разработанной модели и проверка полученных результатов. 

При выполнении решения следует обратить особое внимание на достоверность получаемого 

распределения температур в рассматриваемых конструкциях, что в свою очередь 

обеспечивает правильное определение огнестойкости этих конструкций. Достоверность 

получаемого распределения температур можно проверять такими способами, как проверка 

балансов теплоты, выходящей из очага пожара в газовое пространство и поглощаемого этим 

пространством и конструкциями, а также уходящего в окружающую среду. Одним из 

способов верификации модели является способ сравнения результатов расчета, полученные с 

помощью других моделей и компьютерных программ, реализующих полевой метод, кратко 

описанный ниже и в работах [14,15]. Конечно, наиболее точным методом верификации 

моделей является сравнение полученных результатов с результатами измерений температур 

ислледуемых конструкций при реальных огневых испытаний, что рекомендуется 

стандартами [4-6]. Однако это не всегда возможно ввиду уникальности, масштабности и 

сложности как рассматриваемых конструкций, так и сценариев реальных пожаров.       

Рассмотренный пример как раз и является таким масштабным и сложным 

сооружением. Характер изменения температуры на поверхностях нижней и верхней колонн в 

наиболее нагретых по высоте местах носит сложный характер (рис.5) и зависит от 

правильности выбора достаточно сложных физической и компьютерной моделей, а также 

правильности задания многих параметров этих моделей, часть из которых рассмотрена 

выше. Естественно возникает вопрос проверки достоверности результатов, полученных с 

помощью программы ANSYS FLUENT, часть из которых представлена на рис.4,5.  Поэтому, 

как отмечалось выше, способ сравнения с результатами, полученными с помощью других 

моделей и компьютерных программ, реализующих полевой метод, является более 

доступным по сравнению с экспериментальной проверкой этих результатов. Для такого 

сравнения была выбрана программа FDS [10], в среде которой была воспроизведена модель, 

аналогичная модели в программе FLUENT. В работе [14] приведены результаты расчета 

полей температур в конструкциях колонн в конечный момент времени выгорания пожарной 

нагрузки под колонной в момент времени 150 мин., полученных с помощью этих программ. 

Сравнение этих полей и зависимостей температур по высоте показало их 

удовлетворительную качественную и количественную близость, что подтверждает 

достоверность полученных результатов моделирования. 

Поэтому можно сказать, что способ сравнения с результатами, полученными с 

помощью других моделей и компьютерных программ, реализующих полевой метод, является 

более доступным, но также не простым, т.к. необходимо квалифицированно применять эти 

другие программы. При применении других программ для верификации результатов 

моделирования возможна кооперация пользователей разных программ, однако следует 
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помнить, что создание и отладка сложных моделей реальных строительных конструкций 

является весьма трудоемкой и продолжительной работой, особенно для конструкций 

стадионов, чему посвящена данная работа. Примером такой работы является также 

моделирование динамики развития пожара и анализа огнестойкости несущих металлических 

конструкций навеса над трибунами стадиона “МЕТАЛЛУРГ” (г. Днепропетровск) в условиях 

пожара под этими конструкциями, вызванного выгоранием зрительских кресел [11].   

15. Подготовка результатов для оценки огнестойкости рассматриваемых 

конструкций. Этот этап является важным при переходе к оценке огнестойкости 

рассматриваемых конструкций, если такая оценка проводится с помощью других программ. 

При выполнении этого этапа результаты передаются в виде рис. 4-5, а также табличных 

значений. 

16. Оценка огнестойкости рассматриваемых конструкций по заданным 

критериям. При использовании расчетных методов (методов математического 

моделирования), объем и сложность работ по определению предела огнестойкости 

строительных конструкций существенно увеличиваются в такой последовательности: 

1. Если рассчитывать только поля температур в металлическом элементе конструкции 

(решение задачи теплопроводности) и определять огнестойкость элемента конструкции по 

времени наступления предельной температуры (например 500оС), - используется критерий 

наступления предельной температуры; 

2. Если рассчитывать поля температур, напряжений и деформаций в металлическом 

элементе конструкции (решение задач термонапряженного состояния) и определять границы 

огнестойкости элемента по времени наступления потери его несущей способности 

(разрушения), - используется критерий потери его несущей способности; 

3. Если рассчитывать поля температур, напряжений, деформаций и механическую 

устойчивость металлического элемента и всей конструкции, в которую он входит, (решение 

задач термонапряженного состояния и механической устойчивости) и определять предел 

огнестойкости элемента и всей металлической конструкции по времени наступления потери 

устойчивости, что также приводит к ее разрушению, - используется критерий потери 

устойчивости конструкции. Здесь устойчивостью конструкции, состоящей из ряда 

элементов, считаем ее способность сохранять свои форму, геометрические размеры, 

целостность и функциональное назначение при термомеханических деформациях одного или 

нескольких элементов конструкции вследствие нагрева под действием повышенной 

температуры.  

Могут быть рассмотрены случаи анализа огнестойкости по различным критериям 

наступления предельного состояния элемента конструкции или всей конструкции, которые 

показывают, что расчет их теплового состояния при воздействии повышенной температуры 

является основным этапом анализа огнестойкости металлических конструкций, а потеря их 

огнестойкости в зависимости от конструктивной сложности может происходить при 

различных уровнях температуры - от нескольких десятков и сотен градусов до температур 

выше 500оС. 

В рассмотренном примере результаты расчетов полей температур в конструкциях 

колонн и колец при условиях реального пожара были использованы для расчетов 

напряжений и деформаций при силовых нагрузках металлических конструкций и в 

дальнейшем для оценки огнестойкости всей (состоящей из 80-и колонн с кольцами) 

конструкции навеса над трибунами НСК «Олимпийский». При этом использовался критерий 

времени наступления потери устойчивости всей конструкции навеса. Ввиду ограниченности 

объема статьи эти результаты не приводятся. 

17. Выбор мероприятий для обеспечения заданной огнестойкости 

рассматриваемых конструкций. После выполнения оценки огнестойкости 

рассматриваемых конструкций могут возникать вопросы обеспечения заданной 

огнестойкости путем применения различных мероприятий. В работе [11] таким 
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мероприятием было применение огневой защиты колонны путем ее обмазки огнезащитным 

веществом. 

В рассмотренном примере оценка огнестойкости всей конструкции навеса над 

трибунами НСК «Олимпийский» показала, что конструкция навеса обладает необходимой 

огнестойкостью при всех сценариях пожара и никаких дополнительных мер не требуется. 

Такой вывод является далеко не очевидным без проделанных расчетов, которые необходимо 

проводить для всех ответственных объектов, особенно для стадионов.  

Таким образом, как видно из приведенного выше, технология применения полевого 

метода моделирования динамики развития реального пожара и расчета теплового состояния 

конструкций для оценки ее огнестойкости является не простой и требует определенной 

квалификации и опыта специалистов в области моделирования, а также четкого выполнения 

определенных правил и требований ее применения. Общие требования применения и 

проверки расчетных методов для оценки огнестойкости конструкций приведены в [4-6], а 

предложение по разработке специального методического обеспечения использования 

полевого метода приведено выше.  

Рассмотренное выше методическое обеспечение расчета теплового состояния 

конструкций сооружений в условиях реальных пожаров при применении полевого метода 

может быть основой для уточнения требований к расчетным методам, изложенным в ДБН 

В.1.1.-7-2002, а также основой (схемой) для разработки методики расчета огнестойкости 

кострукций, которую в соответствии с ДБН В.1.1.-7-2002 требуется утверждать в органах 

госпожнадзора.  

 

Выводы: 

1. На основе обзора современных расчетных методов анализа развития пожаров и 

их воздействия на строительные конструкции показано, что CFD - технологии, основанные 

на использовании полевых моделей, являются наиболее подходящими для оценки 

огнестойкости таких конструкций в условиях воздействия реальных пожаров. 

2. Изложена достаточно подробная методика (методическое обеспечение) 

применения уточненных (полевых) расчетных моделей для анализа распределения 

нестационарных температур сложных металлических несущих конструкций крупных 

сооружений в условиях реальных пожаров для последующей оценки их огнестойкости.  

3. Разработанное методическое обеспечение является детализацией общих 

требований к расчетным методам, изложенным в ДБН В.1.1.-7-2002, ДСТУ-Н EN 1991-1-

2:2010 (ЕВРОКОД 1) и ДСТУ-Н Б EN 1993-1-2:2010 (ЕВРОКОД 3), и может быть полезным 

для лиц, использующих расчетные модели и методы для анализа распределения 

нестационарных температур сложных несущих конструкций в условиях реальных пожаров 

для последующей оценки их огнестойкости. 

4. Методика иллюстрируется примером расчета теплового состояния несущих 

металлических конструкций покрытия над трибунами стадиона НСК "Олимпийский" (г. 

Киев) при различных сценариях реальных пожаров, вызванных горением стульев для 

зрителей и пожаром вблизи одной из колонн, которая держит навес. 

5. Не смотря на то, что рассмотренный расчетный метод является сложным и 

трудоемким, он часто является единственным способом расчета распределения 

нестационарных температур сложных несущих конструкций для оценки их огнестойкости. 

6. Рассмотренное выше методическое обеспечение расчета теплового состояния 

конструкций сооружений в условиях реальных пожаров при применении полевого метода 

может быть основой для уточнения требований к расчетным методам, которые изложенны в 

ДБН В.1.1.-7-2002, а также основой (схемой) для разработки методики расчета 

огнестойкости кострукций, которую в соответствии с ДБН В.1.1.-7-2002 требуется 

утверждать в органах госпожнадзора. 
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В.В. Кукуєва, к.х.н., доц., О.О. Водяницький,  

Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕСТРУКЦІЇ  АМОНІЙФОСФАТУ У ПОЛУМ’Ї 

 
Шляхом неемпіричних квантово-хімічних розрахунків з базисним набором 6-31 G* досліджені 

шляхи деструкції амонійфосфату, що виявляє значну інгібувальну дію на горіння 

вуглеводневих палив. Показаний найбільш імовірний в енергетичному аспекті реакційний 

шлях розкладання молекули інгібітору.  

 

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

 

Постановка проблеми.  Вивчення хімічних процесів, що відбуваються при внесенні в 

полум'я вогнегасних порошків, і з’ясування механізму інгібування на рівні елементарних 

реакцій є необхідними умовами подальшого підвищення ефективності вогнегасних 

порошків. Порошки типу ПФ призначені для гасіння пожеж класів А, В, С, Е. Ефект гасіння 

пов’язаний не тільки з інгібуванням полум’я, а також з можливістю утворювати під дією 

високих температур на тліючій поверхні в’язкої плівки поліфосфатів, яка ізолює матеріал від 

повітря. 

Головна складова частина порошку ПФ – диамоній фосфат – є досить дефіцитною 

речовиною. Більш доступною сировиною є амофос, який складається з моноамоній-фосфату 

та сульфата амонію. Однак ця речовина дуже гігроскопічна. До переваг фосфорно-амонійних 

порошків відносять  можливість гасіння ними магнію, деяких інших металів та виробів з них. 

Для цього було розроблено модифікацію складу на основі аммофоса – порошок К-30, що 

включає біля 20% сульфата калію та до 15% аеросілу. Ще однією модифікацією складу П-1А 

є порошок П-2АП, що відрізняється від П-1А більш високою дисперсністю і, внаслідок 

цього, більш високою вогнегасною здатністю [1]. 

Вивченню процесів, які відбуваються у полум’ї при застосуванні фосфор амонійних 

вогнегасних речовин присвячена значна кількість досліджень [2-5]. В той же час 

швидкоплинні реакції, які відбуваються у високотемпературному режимі полум’я 

практично неможливо дослідити експериментальними методами. В таких випадках 

надійним інструментом для вивчення елементарних реакцій взаємодії між атомами і 

молекулами та радикалами стають квантово-хімічні методи, які дозволяють проаналізувати 

енергію зв’язків та розкрити особливості механізму реакції на рівні перерозподілу 

електронної густини. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Загальний вогнегасний ефект порошків 

на основі неорганічних  солей обумовлений наступними факторами: розбавленням 

паливного середовища газоподібними продуктами розкладання порошку, або порошковою 

хмарою; охолодженням зони горіння; вогнеперешкодженням  та інгібуванням хімічних 

реакцій у полум’ї. Саме останній фактор переважає, коли мова йде про хімічно активні 

речовини. При цьому інгібування здійснюється як в газовій фазі, так і на поверхні 

порошкової частинки [5].  Найбільш докладно гомогенне інгібування порошками 

розглянуто в роботі [6]. Автори роботи [6] вивчали дію карбонатів, бікарбонатів, 

галогенідів лужних і лужно-земельних металів з частинками розміром менше 10 мкм на 

швидкість поширення полум’я метано-повітряної суміші. Розрахунками показано, що 

дрібні частинки порошку встигають нагрітися до температури полум’я і випаровуються. 

Автором роботи [7] встановлено, що ступінь прогрівання і випаровування частинки 

порошку у полум’ї залежить, в основному, від діаметру частинки і швидкості полум’я, а у 

випадку її розкладу і від індивідуального для даної речовини шляху розкладання.  Автори 

[6] вважають, що ефективними інгібіторами горіння можуть бути неорганічні солі, які 

здатні до поліморфних перетворень при температурах не вище 250-600°С і володіють 
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дефектами у кристалічній гратці. Аналіз властивостей фосфороамонійних порошків, 

наведений в роботі [5] показує суттєве різномаїття. Так, питома поверхня різних марок 

порошків коливається від 2300 до 20000 см2/г; насипна густина ущільненого порошку – від 

600 до 1300 кг/м3; розрізняються порошки і за гранулометричним складом. В роботах [9, 

10] було показано, що оксиди фосфора мають високу інгібувальну здатність. Роль оксидів 

фосфору в інгібувальному циклі була експериментально визначена в роботах [9–12], і 

теоретично в роботах [13,14].  Є підстави припустити, що загальна інгібувальна дія 

фосфорноамонійних солей в основному забезпечується фосфоровмісною частиною 

молекули вогнегасної речовини. Тим більше, що в науковій літературі відмічається 

промотуюча для горіння дія амонійної частини [4]. До того ж добре відома горючість 

амоніаку, який утворюється серед інших продуктів термічного розкладання фосфатів 

амонію. 

Постановка і розв’язання задачі. Як відомо, процеси горіння пов'язані з 

ланцюговим розгалуженим характером окиснення [15,16], при якому концентрації активних 

центрів помітно перевищують термодинамічно рівноважні. Саме такий характер мають 

процеси горіння багатьох органічних матеріалів у повітрі. Кінетичні особливості 

розгалужено-ланцюгових процесів визначаються в першу чергу закономірностями зміни 

концентрацій носіїв ланцюгів: вільних атомів, радикалів, збуджених частинок, а також 

їхніми реакціями. Оскільки інгібітори реагують з носіями ланцюгів, це приводить у 

підсумку до зменшення їхньої концентрації, тому інгібування є одним з найбільш 

ефективних засобів керування процесами займання і горіння. Але, як правило, механізм дії 

речовин інгібіторів за результатами експерименту остаточно визначити важко. У тих 

випадках,  коли мова йде про вивчення процесів на міжмолекулярному рівні дуже корисним 

інструментом  дослідження стають квантово-хімічні розрахунки. Тому, в даній роботі ми 

спробували теоретично дослідити механізм перебігу реакцій, що відбуваються при 

додаванні відомих інгібіторів в зону горіння. Мова йде про ланцюгове горіння, при  якому  

впливом температурного фактора можна знехтувати, оскільки швидкість поширення 

полум’я визначається концентрацією  активних центрів полум’я АЦП  (H•, OH•, O••).  

Існують дві найбільш прийнятні теорії гасіння полум’я: хімічна і теплова. Хімічна 

теорія підтверджує, що інгібування має місце, оскільки радикали уловлюються інгібітором. 

А тепловтрата та ефект розбавлення, є основними факторами відповідно до термічної теорії. 

Обидва ефекти оперують у певній мірі для більшості вогнегасних речовин. Запропонована 

модель полум’я для вивчення кінетики, а також розуміння особливостей процесу інгібування 

складається з двох реакційних зон: (1) – низькотемпературна первинна зона, де радикали 

руйнуються, тут рекомбінація переважає, оскільки температурна залежність швидкості 

реакції – негативна;  (2) – зона розгалуження, де утворюються високі концентрації радикалів 

при значно вищій температурі. Рівновага між цими процесами досягається коли швидкість 

реакцій розгалуження дорівнює швидкості реакцій рекомбінації. Додавання інгібітору 

суттєво зміщує рівновагу в бік рекомбінації радикалів, тим самим зменшує швидкість 

горіння.  

Існує декілька поглядів на послідовність елементарних реакцій при інгібуванні. 

Бабушок та інш. [17] запропонували хімічний механізм інгібування наступними реакціями: 

 

X + Inh (+M) → InhX (+M)                                                            (1) 

X + InhX →  X2 + Inh                                                                   (2) 

X + X →  X2                                                                                                              (3) 

 

де X - активний центр полум’я, а Inh -  інгібувальна частинка. Важливо в цих реакціях те, 

що має місце не тільки ефект захоплення АЦП інгібітором, але також і його регенерація.  

Відбувається  посилення ефекту, якщо кожна молекула інгібітора здатна нейтралізувати 

більш ніж один активний радикал.  
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В наших попередніх роботах [13, 14] досліджувалась імовірність взаємодії 

експериментально визначених продуктів розкладання амоній фосфату  з активними 

центрами полум’я (АЦП). Було показано, що утворений під час термічної деструкції амоній 

фосфату  аміновий радикал NH2•  найбільш активно взаємодіє лише з гідроксил-радикалом, 

тоді як фосфоровмісні захоплюють всі АЦП. Цей висновок був зроблений на підставі 

аналізу потенційних кривих (графіки залежності потенційної енергії від міжмолекулярної 

відстані), які показувала достатньо глибокий мінімум, що означає    утворення  досить 

стійких інтермедіатів. В даній роботі був використаний напівемпіричний метод розрахунку 

МНДП МО, тому висновки носили лише якісний характер.  

Постановка і розв’язання задачі. Вивчення проблеми інгібування полум’я 

фосфороамонійними солями дало підставу авторам припустити, що особливості механізму 

починаються на рівні термічного розкладання молекули вогнегасної речовини. Для 

подальшого вивчення дії вогнегасних речовин, а також з’ясування дійсного механізму 

інгібування полум’я фосфорно-амонійними вогнегасними порошками нами проведені 

більш точні неемпіричні розрахунки. Першим етапом було виявлення можливих шляхів 

деструкції молекули (NH4)3PO4  у газовій фазі. З цією метою проведені квантово-хімічні 

розрахунки методом ab initio в базисі 6-31 G*, результати яких зведено до таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Розрахунок шляхів деструкції молекули (NH4)3PO4  у газовій фазі методом ab 

initio в базисі 6-31 G*. 

 
№, 

п/п 

Шлях деструкції Енергія деструкції, 

ккал/моль 

1.1. (NH4)3PO4 +  H•→ (NH4)2PO4• + NH3+ Н2 90.92 

1.2. (NH4)3PO4  → (NH4)2PO3• + NH2• + H2О 140.74 

2.1. (NH4)2PO4• → (NH4)PO4•• + NH4• 188.48 

2.2. (NH4)2PO4• → (NH4)PO3 +  NH3 + H2О 150.6 

2.3.1 (NH4)2PO3• → (NH4)PO3 + NH4• 138.05 

2.3.2 (NH4)2PO3 • +  H•→ (NH4)PO3 + NH3+ Н2 131.77 

2.4.1 (NH4)2PO3• → (NH4)PO2+ NH2•  + H2О 131.7 

2.4.2 (NH4)2PO3• +  H•→ (NH4)PO2 + NH3 + H2О 104.79 

3.1.1 (NH4)PO4 •• → PO3• + NH2 •+ H2О  69.025 

3.1.2 (NH4)PO4 •• +  H•→ PO3• + NH4•  + ОH• 62.75 

3.2.2 (NH4)PO4• +  •H→ PO3• + NH3 + H2О 31.37 

3.3.1 (NH4)PO3 → PO3• + NH4• 81.57 

3.3.2 (NH4)PO4•• +  H•→ PO3• + NH3+ Н2О 75.3 

3.4. (NH4)PO3  +  •H→ PO3• + NH3 + H2 75.3 

3.5.1 (NH4)PO2 → PO2• + NH4• 108.55 

3.5.2 (NH4)PO2  +  H•→ PO2• + NH3+ Н2 100.4 

3.5.3 (NH4)PO2  +  •OH→ PO2
• + NH3 + H2О 169.42 

3.6.1 (NH4)PO2 → PO• + NH2
•
 + H2О 225.9 

3.6.2 (NH4)PO2 +  •H→ PO• + NH3 + H2О 125.5 

 
 Як видно із таблиці 1, найбільш імовірними продуктами розкладання молекули амоній 

фосфату у газовій фазі є  молекули аміаку і води, а також  радикали  NH2·, PO· та РО2
•. Про 

це свідчить найменша енергія розриву зв’язку. Але також утворюється значна кількість 

аміаку, який є горючою речовиною. Вважаємо, що амонійна частина молекули проявляє 

інгібувальні властивості лише за рахунок радикалів NH2, а основний внесок в інгібування 

здійснюють фосфоровмісні радикали.  На рис. 1 представлена схема перетворень амоній 
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фосфату, яка випливає з результатів наших розрахунків, з якої видно, що кінцевими 

продуктами розкладання амоній фосфату є малі фосфоровмісні радикали.  

 

(NH4)3PO4 

 

 

 

(NH4)2PO4•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                     (NH4)2PO3• 

 

 

                                                              

                                                                (NH4)PO3 

 

 

(NH4)PO4••          

                                                                                                                                                                           (NH4)PO2 

 

 

PO3•    PO3•    PO2•                                   

 

                                                                                                                                     PO•                                                     

Рисунок 1 – Схема перетворень амоній фосфату під час термічного розкладання.                    

 

  Взаємодія фосфоровмісних вогнегасних речовин досліджувалась експериментально 

[8,9,10] і теоретично [14-16]. Так в роботі  [12] була показана висока інгібувальна активність 

PO2
•. Наші квантово-хімічні розрахунки [14-16] підтвердили і пояснили цей 

експериментальний результат. Доведено [10, 16], що інгібувальна дія цієї частинки 

обумовлена її взаємодією з усіма АЦП. Показана також участь PO• в циклі інгібування: 

уловлюючи атомарний оксиген, ця частинка регенерується в  PO2
•.  Характерно,  що радикал 

PO·  вступає в хімічну реакцію з АЦП з меншою енергією [16] у порівнянні з частинкою 

NH2·. Тому можна зробити висновок, що саме фосфоровмісна компонента в молекулі 

(NH4)3PO4    відіграє значну роль при інгібуванні процесів горіння і таким чином визначає 

інгібувальні властивості речовини в цілому. Цей факт не суперечить чисельним 

експериментальним дослідженням [10-12], та теоретичним роботам [14-16], в яких саме 

фосформісні речовини показали себе як ефективні вогнегасні сполуки. Так, була доведена 

інгібувальна ефективність триметилфосфату і диметилметил  фосфонату [13].  Грунтуючись 

на цих висновках було запропоновано іммобілізувати оксиди фосфору на поверхні 

кремнезему, використовуючи останню як каталітичну підкладинку для підсилення 

вогнегасної ефективності [19]. Був синтезований фосфоровмісний кремнезем, який при 

додаванні до складу вогнегасних сумішей поліпшуватиме їх експлуатаційні властивості 

(антизлежуваність, сипучість та ін..), а також підсилюватиме загальний вогнегасний ефект 

доставляючи інгібувальну компоненту у полум’я [20].  

Висновки. Як показали наші розрахунки,  деструкція молекули (NH4)3PO4  в газовій 

фазі протікає з утворенням радикалів  NH2· та PO2·, PO·. Вони досить легко взаємодіють з 

АЦП, і  таким чином, обривають ланцюгові реакції поширення полум’я. В той же час при 

термічному розкладанні також утворюється значна кількість молекул аміаку, які 

підтримують горіння. Було доведено, що інгібувальна дія фосфоро-амонійних солей 

здійснюється головним чином за рахунок фосфоровмісної частини молекули. Отже,  саме ці 

частинки є відповідальними за процеси гомогенного інгібування полум’я, які  відбуваються 

при внесенні досліджуваної речовини в зону горіння. Застосований метод дослідження є 

більш точним і дозволяє дослідити енергії зв’язків і зробити висновок про руйнування 
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молекули певним чином на підставі аналізу її міцності по кожному з них.  Отримані 

результати підтвердили ефективність амоній фосфату як інгібітора процесів горіння і 

пояснили механізм його дії. Запроновано підсилення вогнегасної ефективності за рахунок 

додавання до вогнегасної суміші фосфоровмісного кремнезему. 
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Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

 

ОСОБИСТІСНІ ПЕРЕДУМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ УСПІШНОСТІ  

ПОЖЕЖНИКІВ-РЯТУВАЛЬНИКІВ 

 
Представлено результати визначення особистісних особливостей пожежних-рятувальників з 

різним рівнем професійної успішності. Виділено три типи суттєво різних психологічних 

профілів фахівців, що свідчить про значні розходження у структурі особистостей та потенційно 

може обумовлювати їхню професійно-психологічну придатність.   

 

Ключові слова: особистісні особливості, професійна успішність, психологічний профіль, 

пожежник-рятувальник. 

 

Постановка проблеми. Професійна діяльність пожежно-рятувальних підрозділів є 

досить небезпечною та складною. Високий рівень відповідальності за виконану роботу та 

безпеку підлеглого особового складу, постійний підвищений фактор ризику, напружене 

виконання завдань в умовах високої температури та задимленості, загроза появи 

професійних деформацій, значна плинність кадрів вимагає від персоналу зазначених 

підрозділів особливої, спеціальної підготовки та високого рівня сформованості професійно 

важливих якостей [3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На актуальності психологічних досліджень 

основних видів діяльності в межах Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

останнім часом наголошували неодноразово вітчизняні науковці [1-5]. Основна увага в цих 

працях спрямована на розгляд процесів психологічної підготовки, розвиток професійно 

важливих якостей курсантів, начальників караулів та командирів відділень пожежно-

рятувальних підрозділів, водолазів, гірничорятувальників, працівників чергово-

диспетчерської служби екстреного виклику тощо. 

Виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується 

стаття. Проте, місце особистісних особливостей пожежників-рятувальників у визначенні 

успішності їхньої професійної діяльності досліджувалося лише частково [2]. 

Постановка завдання. Метою роботи є визначення зв’язку між особистісними 

особливостями пожежних-рятувальників та рівнем їхньої професійної успішності. 

Досягнення поставленої мети здійснювалось послідовно у два етапи, на кожному з яких 

вирішувались конкретні завдання. 

На першому – методом експертних оцінок здійснено розподіл пожежників-

рятувальників (194 особи) на три групи досліджуваних за рівнем їх професійної успішності, 

що включає рівень суб’єктивного професійного досвіду фахівця, розвиток його професійно 

важливих якостей, стаж роботи за спеціальністю та особливості його особистості. До групи 

експертів увійшли начальники пожежно-рятувальних частин, їх заступники та начальники 

караулів, які мають тривалий стаж служби та є загальновизнаними професіоналами. 

До першої групи (високий рівень професійної успішності) увійшли 58 осіб, віком від 

23 до 38 років. Стаж служби в пожежно-рятувальних підрозділах складає від 2 до 18 років. 

При виконанні службових завдань діють впевнено, самостійно, рішуче. У екстремальних 

ситуаціях добре контролюють свої емоції й поведінку. Діють планомірно й упорядковано. 

Систематично  складають заліки зі службової підготовки на оцінку «відмінно». 

До другої групи (середній рівень професійної успішності) увійшли 64 особи віком від 

22 до 39 років. Стаж служби в пожежно-рятувальних підрозділах складає від 2 до 19 років. 

При виконанні службових завдань виявляють стриманість, обережність, нерішучість. 

Характерна відповідальність, обов’язковість, орієнтація на думку групи. У екстремальних 
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ситуаціях поведінка спокійна, урівноважена. Систематично  складають заліки зі службової 

підготовки на оцінку «добре». 

До третьої групи (низький рівень професійної успішності) увійшли 72 особи віком від 

22 до 39 років. Стаж служби в пожежно-рятувальних підрозділах складає від 2 до 19 років. 

Професійна діяльність характеризується низькою якістю виконання службових завдань. 

Мають низький рівень здатності контролювати свою діяльність в екстремальних умовах. 

Знижена витривалість до стресу. Поведінка з елементами тривожності, напруженості, 

занепокоєння. Систематично  складають заліки зі службової підготовки на оцінку 

«задовільно». 

На другому етапі дослідження проведено комплексне психологічне обстеження 

пожежників-рятувальників всіх груп з метою виділення особистісних особливостей, що 

детермінують їх професійну успішність. Під час цього етапу використовувався 

«Стандартизований метод дослідження особистості» (СМДО), який призначений для опису 

багатобічного портрета особистості, що включає, крім кількісних і якісних характеристик 

професійно важливих якостей, багатий спектр таких структурних компонентів особистості, 

як: мотиваційна спрямованість, тип реагування на стрес, захисні механізми, фон настрою, 

ступінь адаптованості індивіда, можливий тип дезадаптації тощо. При цьому велика перевага 

цієї методики полягає у наявності в її структурі шкал достовірності, що дозволяють виявити 

не тільки надійність результатів, але й установку на саму процедуру обстеження [8].  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. Отримані результати дозволили виділити певні розходження у рівнях 

сформованості особистісних особливостей пожежників-рятувальників (табл. 1).  

 

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика психологічних компонентів особистості 

пожежників-рятувальників з різним рівнем професійної успішності 

Шкали 

СМДО 

1група 

(М ± m) 

2 група 

(М ± m) 

3 група 

(М ± m) 

t 

(1, 2) 

t 

(1, 3) 

t 

(2, 3) 

L 43,48±3,25 47,25±4,22 46,67±3,36 1,91 1,44 0,83 

F 45,23±5,76 47,92±5,13 48,11±5,72 0,92 1,56 0,91 

K 49,41±6,21 52,13±4,79 50,77±6,17 1,78 0,36 0,97 

Hs 67,53±4,36 61,32±5,36 50,24±5,43 1,92 2,92* 2,73* 

D 48,19±3,87 49,85±4,71 52,62±5,81 0,94 1,98 0,84 

Hy 51,74±5,46 53,97±5,53 55,63±4,65 0,93 1,97 0,85 

Pd 49,61±3,27 62,13±4,52 64,06±6,29 2,76* 2,94* 1,16 

Mf 50,58±5,17 52,79±4,03 52,06±5,62 0,68 0,73 0,14 

Pa 63,06±3,68 65,53±4,29 54,35±5,93 0,91 2,54* 2,63* 

Pt 46,77±4,03 54,62±3,74 61,49±5,08 2,19* 2,95* 1,96 

Sc 52,12±5,72 55,41±5,25 57,58±4,75 1,65 1,84 0,92 

Ma 66,28±4,51 57,69±4,16 52,63±3,42 2,69* 2,82* 1,92 

Si 49,55±3,84 55,91±4,16 60,36±4,33 2,03* 2,49* 1,89 

Примітка: *р≤0,05 

 

Так, за шкалою Hs (невротичний надконтроль) відмічено достовірні розходження між 

групами. Найнижчий показник виразності даної особливості відмічається у фахівців 3-ї 

групи у порівнянні з 1-ю та 2-ю групами досліджуваних (t=2,92, р≤0,05 та t =2,73, р≤0,05 

відповідно).  
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Наступне розходження між групами прослідковується у пожежників-рятувальників за 

шкалою Pd (імпульсивність). Цей показник найменш сформовано у досліджуваних 1-ї групи 

у порівнянні з фахівцями  2-ї та 3-ї груп (t=2,76, р≤0,05 та t =2,94, р≤0,05 відповідно).  

Відмінності між групами також відмічаються за шкалою Ра (ригідність). Найнижчий 

показник виразності даної особливості спостерігається у досліджуваних 3-ї групи у 

порівнянні з фахівцями 1-ї та 2-ї груп у (t=2,54, р≤0,05 та t=2,63, р≤0,05 відповідно). Така 

тенденція характеризує пожежників-рятувальників із низьким рівнем професійної 

успішності, як недостатньо старанних особистостей, які не завжди дотримуються 

встановленого порядку, виконують завдання лише за жорсткого контролю. 

Також, відмічено, що рівень виразності шкали Pt (тривожність) вірогідно нижче у 

пожежників-рятувальників 1-ї групи у порівнянні з фахівцями 2-ї та 3-ї груп (t=2,19, р≤0,05 

та t=2,95, р≤0,05 відповідно). Така ж тенденція спостерігається стосовно шкали Si (соціальна 

інтроверсія) (t=2,03, р≤0,05 та t=2,49, р≤0,05 відповідно).  

Виразність шкали Ma (оптимістичність) найбільш прослідковується у досліджуваних 

1-ї групи у порівнянні з фахівцями 2-ї та 3-ї груп (t=2,69, р≤0,05 та t=2,82, р≤0,05 відповідно). 

Така тенденція характеризує пожежників-рятувальників 1-ї групи, як упевнених у собі, 

рішучих, товаристських,  життєлюбних, практичних особистостей. 

Таким чином, можна припустити, що рівень виразності зазначених психологічних 

особливостей може забезпечувати різні показники успішності в професійній діяльності. 

Аналіз отриманих результатів дозволив шляхом знаходження загальних найвищих 

шкал у психологічних профілях досліджуваних виділити усереднені особистісні особливості 

пожежників-рятувальників. 

Психологічний профіль пожежників-рятувальників з високим рівнем професійної 

успішності. Результати дослідження показали, що в групі фахівців з високим рівнем 

професійної успішності переважають показники по шкалі Hs (невротичний надконтроль) – 

середній показник складає 67,53 бали та по шкалі Ma (оптимістичність) –  66,28 бали. 

Спостерігається відповідально-активний тип реагування (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Психологічний профіль пожежників-рятувальників з високим рівнем 

професійної успішності. 

 

Особистості такого профілю проявляють високу мотиваційну спрямованість на 

відповідність нормативним критеріям як в соціальному оточенні, так і у сфері фізіологічних 

функцій свого організму. Високі показники за шкалою Hs свідчать про схильність фахівців 

до професійної діяльності, у якій необхідні такі якості, як виконавчість, старанність, уміння 

підкорятися встановленому порядку і виконувати певні інструкції та директиви, 

дотримуватися надвідповідальності. 
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У сфері міжособистісних відношень проявляється висока вимогливість як до себе, так 

і до інших стосовно відповідності моральних критеріїв соціуму. Ворожість, уразливість і 

схильність до суперечок є дуже характерною для цих особистостей. Вони, як правило, є дуже 

моралістичними у своїх думках і відносинах, чутливими до реальної загрози. 

Особи відповідально-активного типу реагування також характеризуються стійкістю 

інтересів, установок та життєвих принципів, практичністю та твердістю при відстоюванні 

своїх поглядів. Фахівцям імпонує точність і конкретність, їх дратує аморфність, 

невизначеність, безлад і неакуратність оточуючих людей. Проявляється схильність до 

стресостійкості, що певною мірою обумовлено меншою підвладністю зовнішнім впливам.  

Потрібно додати, що особистості з таким профілем відрізняються “професійним” 

мисленням та найчастіше застосовують системний аналіз при вирішенні складних завдань. 

Проявляється винахідливість розуму, значна гнучкість переключення уваги при ситуації, що 

змінюється. Вони занадто уваги приділяють функціям свого організму та самопочуттю.  

Необхідно зауважити, що поєднання домінуючих Hs та Ma шкал відіграє істотну роль 

у детермінації успішності професійної діяльності пожежників-рятувальників. Цей процес 

відбувається за рахунок наявності в їхній поведінці таких рис як упорядкованість, 

акуратність та чітка послідовність.  

Психологічний профіль пожежних-рятувальників з середнім рівнем професійної 

успішності. Отримані результати свідчать, що в групі фахівців із середнім рівнем успішності 

переважають показники по шкалі Ра (ригідність) – середній показник складає 65,53 балів. 

При цьому відмічалось підвищення показників за шкалою Pd (імпульсивність) –  62,13 балів. 

Спостерігається самостверджуючо-закритий тип реагування (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Психологічний профіль пожежників-рятувальників з середнім рівнем 

професійної успішності. 

 

Провідними мотивами у фахівців такого профілю є мотиви самоствердження, 

утримання своїх позицій, збереження авторитету та досягнення успіху. Для них 

характерними є  неприйняття думки оточуючих, впертість, недовірливість, гостре почуття 

справедливості. Вони є емоційно нестійкими, тобто у відповідь на критику може виникнути 

гостре почуття образи та почуття несправедливості до себе.  

Особистості такого профілю характеризуються стійкістю інтересів, заповзятістю у 

відстоюванні власної думки, активністю позиції, що посилюється при протидії зовнішнім 

силам, практичністю, реальністю поглядів на життя, прагненням до опори на власний досвід, 

синтетичним складом розуму з вираженим тропізмом до сфер конкретних знань, до точних 

наук. У міжособистісній сфері займають лідерські позиції, при цьому демонструють 
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авторитарний тип спілкування, прагнуть завжди змагатись,  іноді проявляють себе як 

організатори та керівники, але не завжди достатньо ефективні.  
У стресових ситуаціях пожежники-рятувальники самостверджуючо-закритого типу 

реагування демонструють екстернальний тип поведінки, прагнуть не брати на себе 

відповідальність та звинувачують у провинах оточуючих. У ситуації конфлікту існує висока 

вірогідність імпульсивних реакцій. 

Психологічний профіль пожежних-рятувальників з низьким рівнем професійної 

успішності. Найвищі показники фахівців із низьким рівнем успішності зафіксовано за 

шкалою Pd (імпульсивність) – середній показник складає 64,06 балів та за шкалою Pt 

(тривожність) – 61,49 балів (рис. 3).  

Фахівці тривожно-імпульсивного типу реагування мають великі труднощі із 

прийняттям цінностей, стандартів і норм суспільства. Вони характеризуються як мужні, 

говірливі, повні ентузіазму, із широкими соціальними контактами. Проте у відносинах з 

колегами проявляють ворожість, агресивність, саркастичність, цинічність, хизуються своїми 

почуттями.  
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Рисунок 3 – Психологічний профіль пожежників-рятувальників з низьким рівнем 

професійної успішності. 

 

Для них властива активна особистісна позиція, висока пошукова активність, перевага 

мотивації досягнень, упевненість і швидкість прийняття рішень. У сфері міжособистісних 

відносин може проявлятися конфліктність. Нездатність організувати поведінку відповідно до 

власних інтересів та цілей, робить поведінку таких осіб не завжди передбачуваною. Із цим 

пов’язане їх невміння планувати майбутню діяльність та передбачати наслідки своїх дій.  

Особистості такого профілю не завжди здатні використовувати власний досвід на 

практиці. Властивою є тенденція до протидії зовнішньому тиску, схильність спиратися на 

власну думку, прагнення до незалежності, емоційна незрілість, дратівливість і уразливість. 

Окрім зазначеного, пожежники-рятувальники тривожно-імпульсивного типу 

реагування характеризуються невпевненістю, нерішучістю, тенденцією до щільної перевірки 

своїх вчинків і виконаної роботи. При впливі на таких особистостей небезпечних чинників 

спостерігається або стенічний тип поведінки, або підпорядкування лідерові.  

Висновки. Проведене дослідження дозволило виділити три типи особистісних 

особливостей пожежників-рятувальників, що суттєво різняться між собою: відповідально-

активний – характерний для фахівців з високим рівнем професійної успішності, 

самостверджуючо-закритий – з середнім рівнем професійної успішності та тривожно-

імпульсивний – з низьким рівнем професійної успішності. Це свідчить про істотні 
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розходження у структурі особистісних особистостей пожежників-рятувальників, що 

потенційно може обумовлювати їхню професійно-психологічну придатність.   

Таким чином, якщо особистісні особливості кандидата на посаду пожежника-

рятувальника відповідають тривожно-імпульсивному психологічному типу, то очікувати 

успішності в професійній діяльності від такого фахівця не доведеться. Така особистість 

змушена буде або «ламати» себе, щоб спробувати стати професійно успішним, або ж 

звільниться зі служби.  

Перспективи подальших досліджень: розробка алгоритму отримання психологічної 

інформації стосовно придатності до професійної діяльності на посаді пожежника-

рятувальника. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ СПОСОБУ ОЦІНКИ ТЕРМОЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ЗАХИСНОГО ОДЯГУ ПОЖЕЖНИКІВ 

 
У роботі наведені діючі методи випробувань які були розроблені з урахуванням колишніх 

застарілих  вимог нормативних документів, що на той час відповідали  реальним навколишнім 

умовам використання захисного одягу пожежника під час гасіння пожеж, але на сьогоднішній 

день в  зв’язку з появою нових будівельних матеріалів, які в наслідок горіння є джерелами 

надвисоких температур та інтенсивного теплового випромінювання, що значно ускладнює 

роботу пожежників. Тому розглянуті методи випробувань потребують перегляду питань щодо 

певних видів джерел теплового потоку для проведення експериментів.  

  

Ключові слова: стендові випробування, тепловий потік, лабораторні дослідження 

 

Постановка проблеми. При проведенні аналізу методів і устаткувань, пов’язаних з 

дослідженням термозахисних властивостей захисного одягу пожежника було зазначено, що 

для цього використовуються лабораторні, стендові та полігонні випробування. 

Очевидно, що проведення лабораторних досліджень необхідне для науково-

обґрунтованого вибору матеріалів, які можна було б використати при виготовленні 

захисного одягу з необхідними захисними властивостями. Як зазначено в нормативних 

документах [1,] для цього необхідно вивчити вплив променевого та конвективного 

теплообміну та дії відкритого вогню. Важливість даних чинників залежить від 

функціонального призначення костюма.  

Аналіз останніх досягнень і публікацій. Проведений огляд літератури показує, що 

діючі методики, не систематизовані і їх практичне використання потребує наукового 

обґрунтування. Окрім цього слід зазначити, що розробка універсальних методик, приладів, 

стендів та устаткувань відносяться до складних задач, які необхідно вирішувати, особливо 

те, що пов’язано з полігонними випробуваннями, оскільки вони мають перевагу над 

стендовими. Але, не зважаючи на це в роботі [3] зазначено, що вивчення термозахисних 

властивостей ЗІЗ на стендах приводить до отримання більш коректних результатів із-за 

відсутності переміщення повітря, наявності теплових панелей та газових пальників, які на 

нашу думку не відображають реальних умов експлуатації спеціального одягу пожежника. 

Постановка задачі та її розв’язання. Мета роботи є розкриття переваг та недоліків 

діючих методів із застосуванням спеціального обладнання, яке використовуються для 

дослідження термозахисних властивостей захисного одягу рятувальників. 

Виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів. Стендові випробування, як правило проводяться в спеціальних камерах з 

конкретним режимом роботи (температура та вологість повітря) з використанням манекена. 

Сутність цього випробування полягає в тому, щоб заміряти температуру в підкостюмному 

просторі, яка не повинна перевищувати 50 °С на протязі часу, вказується в технічних умовах 

на захисний одяг. Для проведення експериментів використовується манекен, який згідно [2] 

може бути встановлений, як в камері так і на полігоні. Але при цьому слід зазначити, що 

експерименти які проведені з використанням стенду і високотемпературних джерел 

теплового потоку полігону не ідентичні. Так наприклад, якщо випробування проводяться в 

лабораторній камері «Неман» [2], в якій можна досягти температуру до 300 °С, то очевидно, 

що в таких умовах вивчення впливу теплового випромінювання і дії відкритого полум’я на 

спеціальний матеріал неможливе. Проте коли дослідження проводити в умовах полігону, та 

постійно утримувати вказану температуру також неможливо, тому що процес горіння, а від 

так і теплофізичні характеристики високотемпературного джерела постійно змінюються в 

часі.  
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Незважаючи на вказані нами недоліки в роботі [3], в якій характеризуються сучасні 

методи досліджень спеціального захисного одягу пожежників від підвищеного теплового 

впливу, рекомендуються використовувати стенд типу «Термоманекен». Випробування 

проводять в замкнутому об’ємі, в стандартних умовах навколишнього середовища, при дії 

відкритого полум’я за допомогою спеціальних пальників. Отримані експериментальні дані 

підтверджують, що на стенді можна досягти стабільних результатів, необхідних для оцінки 

спеціального одягу по показникам теплового захисту. Якщо проаналізувати способи 

дослідження в лабораторній камері «Неман» і з допомогою стенду «Термоманекен», то 

принципової різниці між ними немає, оскільки в першому і в другому випадках 

експерименти проводяться в закритих об’ємах, де основним НФП присутнє теплове 

випромінювання, а інші складові (конвективне тепло і відкрите полум’я) відсутні або не 

враховуються. Але основним недоліком стенду типу «Термоманекен» є те, що одночасне 

використання теплової панелі та газових пальників неможливе, в зв’язку з тим, що дію 

теплового потоку на матеріал захисного одягу слід вважати сумарною. 

 Необхідно зазначити, що в практиці таких держав як Німеччина, Польща для вивчення 

термозахисних характеристик спеціальних матеріалів (пакетів) для виготовлення 

спеціального одягу пожежника використовують такі устаткування, як теплові панелі [4]. 

Сутність дослідження полягає в тому, що в якості високотемпературного джерела 

використовуються тени потужність яких та густина теплового потоку регулюються з 

допомогою реостата. Захисний одяг, що досліджується одягається на манекен.  

 

 
 

Рисунок 1 - Стенд теплових панелей, який використовується для випробування захисного 

одягу. 

    Відстань манекена із ЗІЗ до теплових панелей є регульованою, що дає змогу 

змінювати тепловий потік в заданому режимі. В процесі проведення експерименту постійно 

контролюється температура підкостюмного простору. В даному випадку очевидно, що 

вивчення термозахисних властивостей спеціальних виробів проводяться тільки по 

відношенню до теплового потоку.  

Для того, щоб дослідити  вплив одночасної дії конвекції, випромінювання та відкритого 

полум’я використовують газові пальники. (рис.2) 
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Рисунок 2 -  Газові пальники, які використовується для випробувань захисного одягу.  

          Сутність даного методу полягає в тому, що захисний виріб, одягнений на манекен, 

піддається впливу високотемпературного нагріву, що створюється. [4].  Указаний спосіб слід 

віднести до більш натурних, оскільки одночасно вивчається вплив відкритого полум’я, 

конвективного тепла та теплового випромінювання. Недоліком рекомендованої методики на 

нашу думку є те, що відстань манекена із захисним виробом неможливо регулювати до 

високотемпературного джерела (газових пальників). 

На основі проведених досліджень можна зробити висновки, про те, що методи та 

обладнання для дослідження захисних властивостей спеціального одягу пожежників, як 

готового виробу слід удосконалювати. Це дасть змогу науково-обґрунтовано не тільки 

відбирати із діючого асортименту спеціальні матеріали, нитки, фурнітуру тощо, але і 

розробляти нові з необхідними (заданими)  термозахисними і термостійкими властивостями. 

Більшість організацій та підприємств, які займаються вирішенням указаних проблем, 

працюють за методично-технологічними схемами, в яких передбачені тільки лабораторні 

дослідження. Лабораторні методи випробувань захисного одягу дозволяють тільки 

констатувати наявність або відсутність термічної стійкості волокон, тканин, полімерних 

матеріалів до полум’я газового пальника. 

Якщо казані термозахисні показники після випробувань відповідають нормам то 

захисний одяг  рекомендують для серійного випуску. Окрім лабораторних досліджень, 

більшість європейських держав застосовують стендові випробування. Сутність стендових 

випробувань полягає в тому, що на відміну від лабораторних досліджень, визначення 

термозахисних властивостей проводяться не на основі випробувань  матеріалу або пакету, а 

на макеті майбутнього готового виробу в який одягнений манекен, оснащеним необхідним 

контролюючим та вимірювальним обладнанням. 

Практика застосування стендів для випробувань свідчить про те, що їх використання є 

необхідністю, оскільки дані лабораторних досліджень не завжди можуть бути досконалими і 

адекватними відносно небезпечних факторів пожежі. Окрім цього, стендові випробування 

проводяться, переважно, у закритих приміщеннях при конкретно заданому значенні густини 

теплового потоку, тобто без врахування впливу на захисний одяг дії відкритого полум’я та 

конвекції, що також відноситься до переліку НФП. Отже, стендові випробовування, які 

проводяться на манекені не можуть дати необхідні дані про термозахисні властивості 

виробу, але отримані результати підтверджують, або доповнюють лабораторні дослідження. 
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На основі узагальнення діючих методично-технологічних основ, які пов’язані із 

оцінкою спеціальних матеріалів, технологічних вузлів, деталей, фурнітури виготовлених 

термозахисних костюмів, можна стверджувати, що науково дослідні роботи, пов’язані з 

вирішенням проблем, складаються із двох етапів: лабораторного та стендового. Але 

проаналізовані нами методи вибору необхідних складових для створення ефективних ЗІЗ 

різного призначення, в тому числі і для пожежників, використовується тільки в європейських 

та інших економічно розвинутих державах.  

Окрім цього необхідно зазначити також, що для оцінки указаних матеріалів 

спеціалістами фірми «Dupont» використовується такі показники як час (τ), необхідний для 

отримання опіків другого ступеня, кількість теплової енергії (ТРР) в кал/см2, необхідної для 

того, щоб температуру підкостюмному просторі досягала рівня опіку ІІ-го ступеня, та 

коефіцієнт руйнування матеріалу (FFF), який отримують шляхом ділення ТРР (кал/см2) на 

його поверхневу густину (г/м2). Чим більше значення FFF, тим вище термозахист спеціальної 

тканини, що досліджується.[4]. 

Захисні властивості термостійкого одягу вивчаються з використанням манекена 

«Thermo-Man», який оснащений 300 термодатчиками.(рис.3) Вплив полум’я на манекен 

відбувається на протязі 60 с і за цей час контролюють опіки другого та третього ступеня. 

 

 

Рисунок  3 - Манекен, який використовується для випробувань захисного одягу.  

 

Проведений нами аналіз показав доцільність проведення полігонних випробувань які 

дозволяють змоделювати вогнище пожежі з необхідними властивостями та відслідковувати в 

часі зміну таких важливих показників як висоту полум’я, його площу, температурний режим 

в залежності від складу і об’єму горючого реагенту, температури і вологості навколишнього 

середовища, потужність теплового випромінювання та інші показники.  

Висновок. Наведено характеристику лабораторних досліджень та стендових 

випробувань, які свідчать про те, що дослідження термозахисних властивостей спеціального 

одягу пожежників необхідно проводити в умовах одночасного впливу відкритого полум’я, 

яке характеризується одночасною дією конвективного тепла та теплового випромінювання. 
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Визначено доцільність  використання полігонних випробувань, як одного із основних 

інструментів для оцінки термозахисних властивостей виробів в умовах, що максимально 

наближені до реальних. 

Перспективи подальших досліджень. Відомо, що вибір матеріалів для розробки і 

виготовлення захисних костюмів проводиться за допомогою лабораторних методів 

дослідження, а оцінка готових виробів, особливо у більшості європейських держав, 

контролюється з допомогою стендів для яких використовують манекени типу «Термоман». 

Позитивні та негативні характеристики указаних методів проаналізовано в роботі, на їх 

основі обґрунтовано створення нового методу випробувань захисного одягу з використанням 

розробленого полігону.  

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Одяг пожежника захисний. Загальні технічні вимоги та методи випробувань: 

ДСТУ 4366:2005 [Чинний від 2005- 01-07]. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 35 с. 

– (Національний стандарт України). 

2. Специальная защитная одежда пожарных от повышенных тепловых 

воздействий. Общие технические требования. Методы испытаний : НПБ – 161:97. - [Введен 

1997-01-12]. – М., ВНИИПО МВД России, 1997. – 47 с. 

3. Логинов В. Н. Общие принципы и особенности разработки различных видов 

специальной защитной одежды пожарных / В. Н. Логинов // Пожарная безопасность. – 2002. 

- №5. – С. 51-57.  

4. Verhalten [Grabski et al. 01] Grabski, R.; Pasch, U.; Starke, H.: Verhalten 

moderner Feuerwehr-Einsatzkleidung bei thermischer Beanspruchung unter Feuchte und Nässe.  

Behaviour of Modern Fire Service Turnout Suit in Case of Thermal Exposure under Conditions of 

Moisture and Wetness. Brandschutzforschung der Bundesländer, Bericht Nr. 124, Institut der 

Feuerwehr Sachsen-Anhalt, 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Пожежна безпека: теорія і практика» №16’2014 

 72 

УДК 614.843 

 

С.П. Мосов, д.військ.н., проф., Т.Д. Чубіна, д.і.н, проф., 

Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

 

ТЕХНІЧНІ ЗНАРЯДДЯ БОРОТЬБИ З ВОГНЕМ В ІСТОРИЧНОМУ РОЗВИТКУ 

ПОЖЕЖНОЇ СПРАВИ: ОСНОВНІ ВИНАХОДИ 

 
Досліджено світовий досвід винаходження технічних знарядь боротьби з вогнем в історичному 

розвитку пожежної справи   

 

Ключові слова: пожежна справа, технічні знаряддя боротьби з вогнем, винахід.  

 

Актуальність проблеми і огляд останніх досліджень. Розвиток технічних засад 

пожежної справи є важливим напрямом у дослідженні світового досвіду. Саме таке 

історичне дослідження дозволяє вибудувати логічну послідовність винаходів технічних 

знарядь боротьби з вогнем і звернути увагу на роль інтелекту в питаннях «приручення 

вогню». 

Дослідженнями деяких питань історичного розвитку технічних знарядь боротьби з 

вогнем займалися різні вітчизняні та зарубіжні фахівці та науковці: В.С. Нехаєв, М.А. 

Серцов, М.М. Щаблов, П.С. Савельев, Г.В. Смирнов, А.П. Рожков, Я.Я. Щербина, М.Г. 

Шувалов, О.І Полтанов, В.А. Доманський, В.М. Очкала, Л.Б. Костилєва, С.Г. Голубєв, Ф.Б. 

Зільберштейн, І.Ф. Кімстач, В.М Островський, Л.П. Марченко, У.К. Бейр, Г. Шрайбер, П. 

Порст, Р. Віже та ін. Головним аспектом таких досліджень виявився розвиток пожежної 

справи з паралельною констатацією появи тих або інших технічних знарядь боротьби з 

вогнем.  

Постановка проблеми та її розв’язання. Проведення історичного дослідження щодо 

винайдення та створення технічних знарядь боротьби з вогнем є актуальним з позиції 

виявлення особливостей винахідницького характеру технічного забезпечення пожежної 

справи у світі, а також висвітлення творчих досягнень людського інтелекту в питаннях 

«приручення вогню». 

Уважається, що «приручення» вогню, уміння здобувати та користуватися ним 

ознаменувало початок першої науково-технічної революції, яка, як і наступні, спричинила 

стрибкоподібне зростання ролі інтелекту та лавинний розвиток виробничих сил.  

Разом з тим, швидко зростала і можливість штучного виникнення пожеж. У скриньці 

Пандори, в якій, за стародавнім переказом, зберігалися зло та інші людські нещастя, були 

ймовірно і пожежі, які вже завдали великої шкоди людству. Одна лише пожежа, що знищила 

Олександрійську бібліотеку, на думку сучасних істориків, затримала розвиток цивілізації на 

декілька століть – забагато прийшлось відновляти спочатку. У Петербурзі загинули 

внаслідок пожежі безцінні оригінали Рафаеля, у Москві – рукопис «Слово о полку Ігореві», у 

Мадриді – неповторні щоденники Христофора Колумба, у Мексиці – унікальні кінострічки 

великих майстрів кіно… [1, 2]. І цей список, на жаль, нескінченний…  

Наш час вносить до цього «пандорівського» списку все нові й нові втрати. Це 

обумовлюється характером і масштабом сучасного виробництва, пов’язаного зі стрімким 

розвитком різноманітних технологій, широким впровадженням у промисловість, сільське 

господарство, будівництво та побут новітніх легкозаймистих і горючих речовин та 

матеріалів, масовим зведенням будинків підвищеної поверховості, концентрацією великих 

матеріальних цінностей… Палають міцні газові та нафтові фонтани, відбуваються великі 

катастрофи у готелях, театрах, концертних залах, на кораблях і атомних електростанціях, 

бушують вогненні шторми в містах, лісах і степах. Сьогодні у всьому світі людство платить 

пожежам велику дань – щорічно це тисячі жертв, знищення різноманітних цінностей і речей, 

вартість яких вимірюється мільярдами. 
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Пожежі стали невід’ємним атрибутом багатьох війн, починаючи зі стародавніх часів. 

Так, події, що висвітлені у книгах Старого Заповіту, містять забагато прикладів застосування 

вогню для знищення та руйнування. Вогонь був і залишається сліпим і жорстким знаряддям 

війни. Він знищував людей, фортеці, міста та пам’ятники культури. Як підтверджуючий 

приклад, більше 75% матеріальних втрат під час Другої світової війни спричинили саме 

пожежі [2, 3]. 

З моменту першого негативного впливу вогню на людину і до теперішнього часу 

людство намагалось і намагається знайти надійний захист від нього. Перші відомості про 

знаряддя боротьби з вогнем надійшли до нас з Давнього Риму, де в V-IV ст. до н.е. для 

розтягування конструкцій осель, що горіли, використовувалися підручні знаряддя – довгі 

жердини, а для доставляння води до місця пожежі – глечики з двома ручками по боках.  

Одним із найстародавніших технічних знарядь, створених інтелектом людини, 

вважається пожежний насос ручної дії, винайдений грецьким вченим-механіком Ктесібієм, 

що мешкав у Олександрії на початку ІІ-го ст. до н.е. Цей важкий двоциліндровий поршневий 

насос мав всмоктувальний і напірний клапани, важіль-балансир та інші елементи сучасних 

насосів. Учень Ктесібоя на ім’я Герон Олександрійський винайшов поворотну трубу, завдяки 

використанню якої насос став більш корисним під час гасіння пожеж. Так виникла перша 

пожежна техніка. До вагомих здобутків римлян у пожежній справі також належить побудова 

у 312 році до н.е. першого водопроводу тривалістю 16,5 км, який безпосередньо служив для 

гасіння пожеж [4, 5].  

Поява ручного насосу частково вирішила питання боротьби з вогнем із застосуванням 

води. Треба було вирішити питання з ємкістю великого об’єму води для насосу. Тривалий 

час це відбувалось шляхом наповнення коробів водолійних труб із відер та інших ємкостей, а 

потім – шляхом використання бочок з водою, які підвозилися за допомогою коней [6]. 

Наступним кроком у пожежній справі вважається подія 1672 року, коли брандмейстер 

з Амстердама Ян вандер Гейде винайшов насос із напірним рукавом, що надало можливість 

подавати воду на значну відстань у будь-яке місце пожежі незалежно від водолійної труби. 

Пожежні рукави спочатку виготовлялися з парусини, а потім протягом майже ста п’ятдесяти  

років – зі шкіри з металевими заклепками [7, 8].  

Різноманітними удосконаленнями пожежних рукавів займалися тривалий час у різних 

країнах світу, що дозволило проіснувати такому технічному засобу гасіння пожеж до XIX 

ст., коли в 1829 році в Англії інженери Брайтуайт та Еріксон винайшли перші парові 

пожежні насоси. Вони швидко знайшли застосування в пожежній охороні Америки, 

Німеччини та Франції, забезпечуючи ефективне гасіння пожеж і заміну важкої праці немалої 

армії тих, хто качав воду. Парові пожежні машини забезпечували тиск води у 8-10 разів 

більший ніж ручні насоси. Вони були спроможні забирати воду відразу з водоймищ, що 

зробило не потрібним підвіз води до місця пожеж [6, 7]. 

Важливим здобутком людського розуму стала поява на початку XVIII ст. 

автоматичних установок водяного пожежогасіння. Перші такі установки являли собою 

бочкоподібні посудини з водою, які були оснащені пороховим зарядом. Під час вибуху вода 

розбризкувалася на площу всього приміщення й таким чином гасила вогонь. Такі знаряддя 

були розроблені в 1708-1710 рр. у Росії за активною участю Петра І, а також у 1715 році – 

Захарієм Грейлем у Німеччині та в 1723 році – Годфрієм в Англії [4, 7].    

Збільшення поверховості міських будівель поставило серйозну проблему в порятунку 

людей і гасінні пожеж у цих будинках. Одним з таких технічних засобів були пожежні сходи. 

Однак вони не задовольняли вимогам того часу ні за висотою підйому, ні за зручністю в 

експлуатації. У 1777 році Петром Дальгреном були винайдені перші у світі розсувні сходи, 

які піднімалися на висоту 20 метрів. Сходи транспортувалися в складеному стані й 

обладнувалися майданчиком для порятунку людей з палаючих будинків. За цей корисний 

винахід Російська академія наук присудила винахіднику свою медаль [9].   

У 1813 році англієць Джордж Менбі винайшов вогнегасник у тому вигляді, в якому 

він нам відомий і в теперішній час. Пристрій перевозився на візку та складався з мідної 
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посудини, що містить 13 літрів поташу – хімікату, використовуваного в пожежогасінні з 

XVIII ст. [10]. 

В історії пожежної справи активно використовувався спосіб комбінування. Яскравим 

прикладом тому є встановлення в XIX ст. парових пожежних машин на річні баржі в 

Петербурзі для посилення боєздатності пожежної охорони [1, 6]. Такий винахідницький крок 

був обумовлений тим, що Петербург мав велику кількість каналів, воду з яких можна було 

використовувати для гасіння пожеж у будь-якому районі міста.   

Наприкінці ХІХ ст. у Росії з’явилися перші пожежні пароплави та буксири, які несли 

постійну службу в портах, у затонах міст і по берегам крупник річок. 

Зміни та ускладнення промислових технологій, характеру планування міст і поселень, 

конструктивних рішень будівель і споруджень у поєднанні зі зростаючою агресивністю 

вогню вимагали постійного удосконалення вогнегасильної техніки та створення нових 

вогнегасних засобів. 

У другій половині XIX ст. були винайдені та отримали масове розповсюдження 

спринклерні та дренчерні установки пожежогасіння, з чим безпосередньо пов’язані імена 

Стюарта Гаррісона (Англія), Генрі Пармелі та Фредеріка Гріннеля (США). Останній 

винайшов відбивач, що дозволив подавати воду у всіх напрямках [6]. 

У 1895 році в пожежних майстернях Санкт-Петербурга була розроблена та створена 

механічна чотирьохколісна пазова дробина, яка стала корисним нововведенням у пожежній 

охороні. На основі її конструкції в 1912 році була винайдена роликова чотирьохколісна 

механічна дробина. Максимальна довжина пазової дробини у висуненому стані досягала 17-

22 м [4, 6].   

Розвиток нафтової промисловості був пов’язаний з розповсюдженням двигунів 

внутрішнього згорання, що сприяло частому виникненню пожеж на промислах. Це вимагало 

наявності ефективних засобів боротьби з пожежами. Багато вчених і винахідників у світі 

намагалися розв’язати цю проблему. У 1904 році викладач бакинської гімназії російський 

інженер А. Лоран отримав хімічну піну та винайшов вогнегасник «Еврика», який поклав 

початок створенню хімічних пінних вогнегасників [2, 11]. 

На початку ХХ ст. автомобіль, який вважається одним з важливіших винаходів 

людства,  отримав визнання у всьому світі та став інтенсивно впроваджуватися за різними 

напрямами у багатьох країнах. З винаходом автомобіля конструктори спрямували свої творчі 

сили на розробку пожежної версії цього транспортного засобу. Перші пожежні автомобілі 

початку ХХ ст. мали зовнішній вигляд кінних екіпажів, однак оснащувалися вже 

електродвигуном на акумуляторних батареях, який служив як для пересування самої 

машини, так і для живлення насоса. На такі пожежні електромобілі встановлювався насос, 

бочка на кілька сотень літрів води, котушка, на яку намотувалося кілька десятків метрів 

рукавів, сходи та інший інвентар. Також передбачалися місця для пожежних, а водій сидів 

спереду на високих козлах, як на кінних екіпажах.  

Перший пожежний автомобіль «Паровий слон» був виготовлений у 1859 році. Він був 

на паровому ходу. У Росії перший пожежний автомобіль був побудовано у 1904 році на 

петербурзькій фірмі «Фрезе і К». Автомобіль мав 9-сильний одноциліндровий двигун і був 

призначений для транспортування команди з 8 людей. Потужність двигуна становила 9 л.с., а 

швидкість – 15 км/год. [6, 12].  

Винахід двигуна внутрішнього згорання вніс революційні зміни у забезпечення 

доставки засобів гасіння та подачі їх до місця пожежі. Однак розробка пожежних автомобілів 

із двигуном внутрішнього згорання на той час ще була проблематичною, у першу чергу 

через те, що вони були не зовсім ефективні для руху важких пожежних обозів. Тому до 

початку 1910-х років в автопарку пожежних частин перебували переважно електро- і 

паромобілі. Проте творча інженерна думка не стояла на місці, і поступово пожежні 

автомобілі з бензиновим двигуном витиснули всі інші. Правда, у різних країнах цей процес 

тривав по-різному.  
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Автомобілі з двигунами внутрішнього згорання спочатку використовувалися в 

пожежній справі для перевезення пожежників. У 1892 в Германії був побудований перший 

автомобіль, обладнаний механічним пожежним насосом, а в 1907 році з’явилися перші 

механічні пожежні сходи, змонтовані на автомобілі. Пожежні автомобілі досить швидко 

замінили пожежні екіпажі, запряжені кіньми. Людина перестала залежати від здоров’я коня. 

З’явилася реальна можливість швидше виїжджати та швидше прибувати до місця 

виникнення пожежі. Тривалий час фахівці з недовірою ставилися до автомобілів з 

бензиновим двигуном, виражалися навіть побоювання з приводу доцільності застосування в 

боротьбі з вогнем пожеженебезпечного бензинового двигуна. Ці сумніви на деякий час 

призупинили темпи оснащення пожежних частин автомобілями, і пошук приводу, корисного 

для машини вогнеборців, тривав би ще невідомо скільки, якби дискусіям у середовищі 

розробників не поклала кінець Перша світова війна. Саме на полях боїв і зарекомендував 

себе з кращого боку бензомобіль – надійний і невибагливий [2, 13, 14]. 

Автомобілі внесли корінні зміни в тактику гасіння пожеж – збільшилися кордони 

районів, що обслуговуються пожежниками частинами, а також скоротився час прибуття 

пожежників на пожежу. З’явилася також реальна можливість механізувати трудомісткі 

роботи при гасінні.  

Важливою віхою в історії пожежної справи стало створення та активне використання 

пожежних поїздів. Перші пожежні поїзди були винайдені у першій половині ХХ ст. Вони 

були оснащені паровими насосами та іншими протипожежними інструментами. Необхідність 

створення пожежних поїздів була обумовлена частими випадками виникнення пожеж на 

залізничному транспорті. Перший пожежний поїзд у Росії з’явився в 1921 році [15].    

У ХХ ст. для боротьби з лісовими пожежами в багатьох країнах стали застосовувати 

авіацію. Перші пожежні літаки з’явилися в США та СРСР на початку тридцятих років. 

Спочатку вони використовувалися для виявлення пожеж шляхом ведення розвідки з повітря, 

а згодом – і для безпосереднього гасіння пожеж.   

Так, у літку 1932-1933 рр. Всесоюзний науково-дослідний інститут сільського 

господарства провів під керівництвом О. М. Симського на території Шатурського 

ліспромгоспу Московської області перші дослідницькі роботи з гасіння пожеж 

авіахімбомбами та створення вогнестримуючих смуг за допомогою водяних розчинів 

хімікатів, що виливалися зі спеціального бака, установленого на літаку У-2. Хоча перший 

результат був не зовсім позитивний, але перспектива технології стала очевидною [16].  

Наступне широке застосування авіаційних технологій стало важливим досягненням у 

пожежній справі та мало вагомі переваги перед наземними технологіями: висока 

оперативність доставки вогнегасної рідини в район пожежі; більша ефективність атаки з 

повітря на вогнище горіння; незалежність від наявності та стану під’їзних шляхів; висока 

безпека робіт по гасінню для людей тощо. 

Висновки. Такими вважаються основні винаходи у світовій історії пожежної справи, 

що пов’язані зі створенням технічних знарядь боротьби з вогнем в умовах зростання 

небезпек і загроз його виникнення в результаті змін у діяльності людини та використання 

нею новітніх виробничих засобів і технологій. 
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Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

 

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ВОГНЕЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ 

МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ В УКРАЇНІ 

 
Проаналізовано стандарти Російської Федерації, Республіки Білорусь та Європейського Союзу 

щодо визначення довговічності вогнезахисних покриттів. Розкрито переваги та недоліки 

методик пришвидшених кліматичних випробувань, які діють за кордоном. Розкрито методики 

визначення вогнезахисної здатності та оцінювання довговічності вогнезахисних покриттів. 

 

Ключові слова: вогнезахисна здатність, металеві конструкції, вогнезахисні покриття, 

пришвидшені кліматичні випробування 

 

Постановка проблеми. Зведення об'єктів великих розмірів, підвищеної поверховості, 

застосування нових видів будівельних конструкцій з прогресивних матеріалів призводить до 

підвищення пожежної небезпеки будівель і споруд. За даними статистичного обліку в 

останні десятиліття як у нас, так і за кордоном зростає число великих пожеж, що 

супроводжуються значними матеріальними витратами та людськими жертвами. Це ще раз 

підтверджує важливість та необхідність проведення заходів зокрема щодо пасивного 

вогнезахисту - нанесенні на поверхню будівельних конструкцій особливих вогнезахисних 

речовин, які утворюють на поверхні конструкції при розвитку пожежі шар покриття, що 

володіє теплоізоляційними властивостями і який оберігає матеріал від перегріву та 

руйнування. Однак для забезпечення ефективного вогнезахисту будівельних конструкцій, 

вогнезахисні покриття повинні зберігати свої властивості при атмосферному впливі 

тривалий час. Як свідчать дослідження [1-2], агресивні фактори кліматичного впливу можуть 

призвести до зниження вогнезахисної здатності таких покриттів.  

Відповідно до [3] для кожного вогнезахисного засобу розробляється регламент, який 

повинен містити його технічні та фізико-хімічні характеристики, а також строк служби, який 

визначається за результатами відповідних випробувань. Терміни служби вогнезахисних 

покриттів виробники встановлюють самостійно і вони не контролюються під час проведення 

сертифікаційних випробувань [4], тому що в Україні відсутня методика, яка б дозволяла 

визначати термін збереження вогнезахисними покриттями своїх властивостей. 

Тому дослідження довговічності вогнезахисних покриттів металевих конструкцій є 

актуальною науково-технічною задачею, вирішення якої створює передумови уникнення 

помилок при використанні вогнезахисних покриттів для захисту металевих будівельних 

конструкцій будівель та споруд, виходячи з вимог пожежної безпеки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Дослідженням довговічності вогнезахисних покривів займались і займаються багато 

вчених [1-2, 4-10] як в нашій країні так, і за її межами, проте в їх роботах не має єдиної 

думки щодо методики дослідження довговічності вогнезахисних покриттів, особливо що 

стосується методики пришвидшених кліматичних випробувань. 

На теперішній час в Україні для визначення строку придатності вогнезахисних засобів 

може бути використана методика, регламентована вимогами [11]. Ця методика має ряд 

недоліків, а саме: цикли імітації старіння вогнезахисних засобів не відповідають умовам 

експлуатації; велика кількість показників, які підлягають контролю, але не відображають 

вогнезахисну здатність засобів; методику важко реалізувати на практиці. 

На відміну від України в країнах Європейського Союзу, Білорусії та Росії діють 

стандарти, щодо визначення термінів збереження вогнезахисної здатності вогнезахисних 

покриттів. 
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Постановка завдання та його вирішення. Тому актуальною задачею для України є 

розробка та обґрунтування методики дослідження довговічності вогнезахисних покритті. 

Визначення довговічності вогнезахисних покриттів пропонується проводити в 2 етапи 

[1-2, 4-10]. На першому етапі необхідно отримати зістарені зразки вогнезахисних покриттів, 

на другому потрібно визначити залишкову вогнезахисну здатність такого покриття та 

порівняти її з нормативними значеннями для встановлення її ефективності. 

Для отримання зістарених зразків вогнезахисних покриттів використовуються дві 

методики [2], а саме: методика натурних випробувань вогнезахисних покриттів (старіння 

відбувається під дією природного середовища) та методика прогнозування терміну 

придатності вогнезахисного покриття за результатами пришвидшених кліматичних 

випробувань, які проводяться в спеціальних (кліматичних) камерах. Суть пришвидшених 

кліматичних випробувань полягає в циклічному впливі річної кількості кліматичних 

факторів заданого регіону в кліматичній камері. За різними методиками різна кількість 

циклів пришвидшених кліматичних випробувань відповідає 1 року реального впливу 

кліматичних факторів. 

На практиці рекомендовано спільне використання обох методик для забезпечення 

більшої достовірності отриманих результатів. 

Проте, в зв’язку з тим, що кожного року в Україні на ринку з’являються нові 

виробники вогнезахисної продукції, які пропонують принципово нові протипожежні засоби, 

а також життєвий цикл більшості вогнезахисних покриттів є меншим гарантійного терміну 

зберігання їх вогнезахисних властивостей, тому очевидно, що потрібно надавати перевагу 

розробці та апробації методик прогнозування довговічності вогнезахисних покривів, які 

базуються на пришвидшених кліматичних випробуваннях. 

Пришвидшені кліматичні випробування вогнезахисних покриттів в Російській 

Федерації проводяться за методикою, яка розроблена для лакофарбних матеріалів [12]. Хоча 

як показують дослідження [2, 9, 10] - це не досить вірно. Цей стандарт недоцільно 

використовувати через те, що по-перше, критерії оцінювання лакофарбних та вогнезахисних 

покриттів до умов експлуатації різні, а по-друге відсутній фактичний матеріал по термінам 

служби різних вогнезахисних покриттів, їх вогнезахисної здатності в реальних умовах. 

Штучно визначений термін довговічності вогнезахисних покриттів не враховує зміни їх 

вогнезахисної здатності та не гарантує, що покриття не втратить своїх властивостей з плином 

часу. 

Стандарт Республіки Білорусь [13] та країн Євросоюзу [14] містять схожі методики 

пришвидшених кліматичних випробувань, які розроблені конкретно для вогнезахисних 

покриттів металевих конструкцій.  

Для переважної більшості методик пришвидшених кліматичних випробувань, 

характерним є вибір інтенсивності впливу кліматичних факторів в залежності від умов 

експлуатації (категорії розміщення): 

1) на відкритому майданчику; 

2) під навісом, в приміщенні, яке не опалюється; 

3) в сухому приміщенні, яке опалюється. 

В Європейському союзі ці категорії розміщення розкритті ширше, проте суті вони не 

змінюють. Для Російської Федерації додатково введено поділ по відношенню до певного 

кліматичного регіону [12]. 

В Україні розробкою методики пришвидшених кліматичних випробувань 

вогнезахисних покриттів займається НДІЦЗ. За основу національної методики взято 

методику, яка діє в Республіці Білорусь [13], проте запропонована методика офіційно в дію 

не введена. 

Для визначення залишкової вогнезахисної ефективності покриттів в літературі [1, 8, 

11, 12], пропонується приймати багато різних показників, хоча деякі з них навіть не 

відносяться до вогнезахисних властивостей. Проте більшість дослідників схиляється до того, 

щоб розглядати основним (обов’язковим) критерієм, який характеризує збереження 
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нормативних вогнезахисних властивостей – це відповідність їх фактичної вогнезахисної 

здатності нормативним значенням.  

Методів визначення вогнезахисної здатності вогнезахисних покриттів для металу 

існує декілька [15-18]. Проте виходячи з наявного обладнання, простоти реалізації та 

матеріальної складової обрано метод, викладений в [18]. 

Сутність методу випробувань полягає у визначенні проміжку часу від початку 

температурного впливу за стандартним температурним режимом на сталеву пластину з 

нанесеним засобом вогнезахисту розташовану в спеціальних умовах, до досягнення 

температури  500ºС з необігрівної поверхні. Як зразки для дослідження використовуються 

металеві пластини зі стороною 500 мм та завтовшки 5 мм з нанесеним на одну сторону 

пластини вогнезахисним покриттям. Вогнезахисне покриття наноситься згідно технології 

виробника на конкретну поверхню з дотриманням всіх вимог, в тому числі нанесенні ґрунту 

на та під вогнезахисне покриття. 

В методиці визначення довговічності вогнезахисних покриттів, яка розробляється в 

НДІЦЗ, додатково для визначення збереження своїх властивостей покриттям ще 

пропонується проводити візуальну оцінку (вона може виключити необхідність проведення 

вогневих випробувань через втрату покриттям цілісності), а також дослідження з визначення 

коефіцієнту спучення та токсичності продуктів горіння. Хоча, як показують дослідження [2], 

визначення вогнезахисної здатності достатньо для оцінки довговічності вогнезахисного 

покриття. 

Через відсутність нормативної бази в Україні, визначення довговічності 

вогнезахисних покриттів виробники та дослідники проводять за однією з закордонних 

методик. 

Виходячи з аналізу літературних джерел, для отримання зразків з різною тривалістю 

впливу кліматичних факторів, найбільш доцільно використати методику, яка діє в  

Республіці Білорусь [13]. 

Відповідно до цієї методики в кліматичній камері необхідно змоделювати наступні 

вимоги: 

- для приміщення, яке опалюється: 

1) температура (55±2) °С, відносна вологість (90±3) % протягом 10 год.; 

2) температура (20±2) °С, відносна вологість (90±3) % протягом 2 год.; 

3) температура (60±2) °С, відносна вологість не більше 80 % протягом 10 год.; 

4) температура (20±2) °С, відносна вологість не більше 80 % протягом 2 год. 

- для приміщення, яке не опалюється: 

1) температура (40±2) °С, відносна вологість (90±3) % протягом 6 год.; 

2) температура (20±2) °С, відносна вологість (90±3) % протягом 2 год.; 

3) температура мінус (15±3) °С, відносна вологість не більше 80 % протягом 3 год.; 

4) температура (60±2) °С, відносна вологість не більше 80 % протягом 7 год.; 

5) температура (20±2) °С, відносна вологість не більше 80 % протягом 6 год. 

- для відкритого майданчику: 

1) температура (40±2) °С, відносна вологість (97±3) % протягом 6 год.; 

2) температура (20±2) °С, відносна вологість (97±3) % протягом 2 год.; 

3) температура мінус (32±3) °С, відносна вологість не більше 80 % протягом 3 год.; 

4) температура (60±2) °С, відносна вологість не більше 80 % протягом 7 год.; 

5) температура (20±2) °С, відносна вологість не більше 80 % протягом 6 год. 

8 циклів прирівнюють 1 року експлуатації. 

Для реалізації цієї методики може бути використана кліматична камера BINDER KBF 

240 (рис. 1, а), яка є на базі Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. 

Кліматична камера має блок управління (рис. 1, б), який дозволяє програмувати 

необхідні кліматичні умови. Характеристики кліматичної камери показані в таблиці 1. 

Як видно з таблиці 1, кліматична камера BINDER KBF 240 може забезпечити 

виконання всіх режимів запропонованої методики пришвидшеного старіння, окрім впливу 
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температури мінус 32 0С (режим - для відкритого майданчику). Для досягнення такої 

температури можливо додатково використати холодильну камеру. 

Тому на базі Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

можливо провести пришвидшені кліматичні випробування вогнезахисних покриттів для 

подальшого дослідження їх довговічності. 

Також на базі інституту є можливість проведення натурних кліматичних випробувань 

металевих зразків з вогнезахисним покриттям на довговічність. 

 

 

а б 

Рисунок 1 – Кліматична камера BINDER KBF 240 (а) та блок управління (б). 

 

Таблиця 1 – Характеристика кліматичної камери BINDER KBF 240 

BINDER KBF 240 
Діапазон температур, 0С Діапазон вологості, % 

-10 - +60 0 - 100 

 

Визначення вогнезахисної здатності як штучно зістарених, так і контрольних зразків 

необхідно проводити за методикою, викладеною в [18]. Для проведення таких випробувань 

необхідна випробувальна піч, засоби вимірювання та опорна конструкція. Такі дослідження 

можливо провести на випробувальному полігоні НДІЦЗ, або в одній з випробувальних 

лабораторій України. 

В разі необхідності дослідження з візуальної оцінки проводяться згідно [19],  

дослідження з визначення коефіцієнту спучення згідно [18] та дослідження з визначення 

токсичності продуктів горіння згідно [20]. 

Критерієм оцінки збереження вогнезахисної здатності покриття після впливу 

кліматичних факторів, являється процентне значення втрати часу прогріву металевої 

пластини до критичної температури у порівнянні з початковими (контрольними) значеннями. 
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Згідно [13] покриття вважається таким, що не втратило вогнезахисну здатність, якщо 

результати випробувань основних зразків не відрізняються від результатів випробувань 

контрольних зразків більше, ніж на 10% в сторону зменшення часу настання граничного 

стану.  

Згідно європейського стандарту [21] аналогічний показник складає 15 - 20%.  

В роботі [1] автор вказує, що використання процентного значення втрати часу 

прогріву металевої пластини до критичної температури в якості критерію збереження 

вогнезахисної здатності доцільно в двох випадках. По-перше, для оцінки довговічності 

нового покриття, а по-друге, для оцінки збереження вогнезахисної здатності покриття 

нанесеного на діючу конструкцію, для якої неможливо визначити її межу вогнестійкості. 

Критичним значення вогнезахисної здатності пропонується вважати таке мінімальне 

значення, при якому зберігається необхідний рівень пожежної безпеки (межа вогнестійкості) 

конкретної конструкції (будівлі). 

Висновки. В Україні для вогнезахисту металевих конструкцій широко 

використовуються вогнезахисні лакофарбні покриття, що спучуються. Як показують 

дослідження, під дією кліматичних факторів, властивості таких покриттів змінюються. Проте 

на даний час в Україні відсутня нормативна база щодо визначення довговічності 

вогнезахисних покриттів. Через це дослідження таких покриттів є актуальною задачею, 

вирішення якої створює передумови уникнення помилок при використанні вогнезахисних 

покриттів для захисту будівельних конструкцій будівель та споруд, виходячи з вимог 

пожежної безпеки.  

Такі дослідження можливо проводи за однією із зарубіжних методик. Ці методики 

передбачають виконання 2 етапів. На першому етапі проводяться пришвидшені (по 

можливості в поєднанні з натурними) кліматичні випробування металевих пластин з 

нанесеним вогнезахисним покриттям за методикою, викладеною в [13]. На другому етапі 

проводять визначення фактичної вогнезахисної здатності за методикою викладеною в [18] та 

її відповідність нормативним значенням. 
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УЧЕТ ВЛИЯНИЯ МОДИФИКАТОРОВ БЕТОНА  

ПРИ РАСЧЕТНОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРЕДЕЛОВ ОГНЕСТОЙКОСТИ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК 

 
На основе исследований, проведенных ранее, разработана структурно-логическая схема метода 

учета влияния модификаторов в составе бетона при расчетном определении предела 

огнестойкости железобетонной балки. Для расчета предела огнестойкости железобетонной 

балки смоделировано ее напряженно-деформированное состояние в условиях действия 

механической нагрузки и нагрева по стандартной температурной кривой пожара. С помощью 

разработанного расчетного метода определены пределы огнестойкости железобетонных балок, 

изготовленных на основе модифицированного бетона. Проведенные исследования дали 

возможность определить поправочные коэффициенты безопасности для определения 

минимальной толщины защитного слоя железобетонных балок для обеспечения их 

гарантированной огнестойкости. 

 

Ключевые слова: модифицированный бетон, железобетонная балка, напряженно-

деформированное состояние, предел огнестойкости, поправочный коэффициент. 
 

Постановка проблемы. Огнестойкость строительных конструкций определяется 

тремя предельными состояниями: потеря несущей способности, потеря целостности, потеря 

теплоизолирующей способности. Теплоизолирующая способность достаточно рассмотрена 

многими специалистами, которые имеют большие достижения в этой области. Работ 

относительно целостности и несущей способности существует значительно меньше, так как 

необходимо учитывать напряженно-деформационное состояние строительной конструкции, 

которое зависит от одновременного действия силовых и температурных факторов. При 

высокотемпературном нагреве (более 500 ºС) механические свойства бетона сильно 

ухудшаются, что отражается на несущей способности железобетонных конструкций в этих 

условиях. Таким образом, определение деформационных характеристик в условиях нагрева 

бетонных образцов с помощью силовых испытаний является важнейшим этапом в учете 

влияния модификаторов бетона при определении огнестойкости железобетонных 

конструкций.  
 Анализ последних достижений и публикаций. В результате проведенного анализа [1] 

установлено, что за последние годы значительно возросло число работ в области разработки 

составов добавок в бетон и их применения в различных отраслях строительства. Так, за 

последнее двадцатилетие опубликовано несколько тысяч патентов только на составы 

добавок. Бетоны с добавками используются для изготовления сборных и монолитных 

армированных и неармированных изделий и конструкций. Ожидаемые эффекты, 

улучшающие свойства бетона, определяют существование широкого спектра добавок. 

Анализ их применения [1] показал, что наиболее часто применяются суперпластификаторы, 

морозостойкие добавки, а также комплексные составы (2 добавки и более). В работах [2-3] 

проведены экспериментальные исследования режимов прогрева модифицированного бетона.  

При проведении тепловых испытаний установлено, что наличие модификаторов повышает 

скорости прогрева бетонных образцов, причем наибольшим эффектом обладают 

пластификаторы. На основе полученных экспериментальных данных были рассчитаны 

теплофизические характеристики для модифицированного бетона испытанных образцов. В 

работе [4] проведены исследования влияния модификаторов на механические 

характеристики бетона в условиях высокотемпературного нагрева. В работах [2-4] 

осуществлены все необходимые процедуры, которые позволяют обосновать и разработать 
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расчетную методику определения пределов огнестойкости железобетонных балок с учетом 

влияния модификаторов бетона.  

Постановка задачи и ее решение. Целью данной работы является разработка 

расчетного метода определения огнестойкости железобетонных балок с учетом наличия 

пластификаторов и противоморозных добавок-модификаторов в бетоне, а также определение 

значений пределов огнестойкости железобетонных балок, изготовленных из 

модифицированных бетонов, предложенным расчетным методом. 

Для определения пределов огнестойкости несущих железобетонных конструкций 

используется обобщенный инженерный подход, который базируется на следующих 

положениях [5,6]. 

1. Для расчета рассматривается объемное напряженно-деформированное состояние 

твердого тела. 

2. Свойства материала зависят от текущей деформации и температуры нелинейно, а 

также допускаются большие деформации элементов конструкций, соизмеримые с 

их размерами. 

3. Для учета температурного воздействия используются температурные 

распределения, являющиеся результатами предварительно решенной 

теплотехнической задачи для стандартной температурной кривой пожара. 

4. В качестве разрешающей системы уравнений используется базовый 

математический аппарат МКЭ в комбинации с методом Ньютона – Рафсона путем 

пошагового приложения действующей механической нагрузки на начальном этапе 

и пошагового приложения температурных нагрузок на заключительном этапе с 

интервалом 1 мин. 

5. Для моделирования НДС железобетона при пожаре используются полные 

диаграммы деформирования для бетона и арматуры с ниспадающей ветвью. 

6. Работа поврежденного элемента и условия его повреждения определяется 

соответствующей теорией прочности бетона и введением соответствующей 

направлениям трещин ортотропии свойств в материальные матрицы. 

7. Пластические деформации учитываются на участке диаграммы, соответствующем 

появлению пластического течения, при этом деформации остаются упругими при 

практически нулевом модуле упругости. Такое допущение возможно сделать, 

поскольку отсутствует разгрузка слоев материала, в котором появились 

пластические деформации, а значит упрочнение материала можно не учитывать. 

8. Критерием глобального разрушения элемента железобетонной строительной 

конструкции является потеря устойчивости элемента при появлении пластических 

деформаций в арматуре, которыми сопровождается образование пластического 

шарнира. 

Среди численных методов наиболее эффективным для данного класса задач является 

МКЭ [7]. C применением данного метода разработаны и реализованы надежные 

математические модели ортотропной работы композиционных материалов, каковым 

является железобетон, а также эффективные и экономичные вычислительные алгоритмы. 

Учитывая это, разрешающее обобщенное уравнение равновесия КЭ в локальной системе 

координат в постановке метода перемещений [8] имеет вид: 

 

[Ke] {u} = {Fe}
nd + {Fe}

pr + {Fe}
th,    (1) 

 

где [Ke] – матрица жесткости КЭ, определяемая по формуле: 

 

[Ke] = 
V

BT E B dV;           (2) 
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{Fe}
nd – вектор сосредоточенных узловых КЭ; 

{Fe}
pr – вектор распределенной нагрузки, приложенной к КЭ, определяемый по 

формуле: 

{Fe}
pr = 

S
[Nn]

T {P}dS;            (3) 

 

{Fe}
th – вектор температурных нагрузок, приложенных к КЭ, определяемый по 

формуле: 

{Fe}th = 
V

 BT E {th}dV;           (4) 

 

{u} – вектор узловых перемещений КЭ; 

{th} – вектор узловых температурных деформаций КЭ. 

В формулах (2) – (4) матрица деформаций в КЭ определяется как В = D[N], где [N] и 

[Nn] соответственно матрицы объемных интерполяционных функций и интерполяционных 

функций по грани КЭ, куда приложены распределенные нагрузки, а D – дифференциальный 

оператор. При известных параметрах, входящих в матрицы уравнения (1) можно его решить 

относительно узловых перемещений {u}, а затем, используя матрицу интерполяционных 

функций, определить перемещения внутри КЭ. для определения напряжений в КЭ 

применяется уравнение: 

 

     0

th  E ,      (5) 

 

где Е – матрица коэффициентов упругости. 

Для описания НДС элементов железобетонной конструкции, разбитого на КЭ 

используется уравнение [8]: 

 

[K] {q} = { p },               (6) 

 

где [K] – матрица жесткости всей системы, состоящая из матриц жесткостей всех КЭ; 

{q} – вектор искомых перемещений узловых точек, состоящий из сумм векторов 

перемещений узловых точек КЭ; 

{ p } – вектор сил для узлов, состоящий из сумм всех сил, которые действуют на узлы 

КЭ. 

При решении системы разрешающих уравнений МКЭ (1) – (6) с учетом физической и 

геометрической нелинейностей применяется итерационная процедура метода Ньютона-

Рафсона. Для реализации итерационного процесса при данных видах нелинейностей 

основные разрешающие уравнения мкэ записываются в инкрементальной постановке. 

 

[K({qn})] {q} – { p ({qn})} = 0;        (7) 

 

Это значит, что действующая нагрузка прикладывается не сразу, а на нескольких 

шагах. В этом случае очень удобным является параметр времени, который фиксирует 

текущее состояние приложенных нагрузок и деформаций, которые ими вызваны. 

Итерационный процесс происходит с использованием такого выражения: 

 

{qn+1} = {qn} + [K({qn})]-1 {δ p }.        (8) 
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Таким образом, процесс вычисления продолжается пока не будет достигнута 

приемлемая точность искомого решения. 

В качестве критерия разрушения КЭ и введения ортотропии в матрицу Е используется 

составной критерий Willam и Warnke [9].  

Критерий разрушения бетона при сложном напряженном состоянии может быть 

выражен следующим образом: 

 

F/Rb - B  0,         (9) 

 

где F – функция состояния главных напряжений (1, 2, 3). 

Если условие (9) не выполняется, то трещинообразования не происходит. При этом 

все напряженные состояния ограничиваются определенной поверхностью В, определяемой 

главными напряжениями и пятью прочностными параметрами Rb, Rbt, Rcb, Rcbt и Rbt. 

Согласно теории прочности Willam и Warnke [9] поверхность разрушения может быть 

задана с использованием пределов прочности на сжатие и на растяжение Rb, Rbt, остальные 

параметры можно определить по формулам:  

 

Rcbt = 1.2Rb, Rbt = 1.45Rb, Rcb = 1.725Rb         (10) 

 

Критерий прочности (9) является составным, и поверхность разрушения строится на 

основе рассмотрения четырех возможных вариантов разрушения. 

 

Математическое описание диаграмм деформирования бетона. Для описания 

упругопластических и прочностных свойств используются диаграммы деформирования с 

участком, описывающим пластическое течение (см. табл. 1).  

 

Таблица 1 - Механические характеристики бетона и арматуры 

№, 

п/п 

Напряжение в бетоне, МПа; 

предельные деформации бетона 

Напряжение в арматуре, МПа; 

предельные деформации 

арматурной стали И
с-

н
и

к
 

1. 

при 0 < b < b1, b = Eb,red,rb, 

при b1 < b < b2 b = Rb,T (сжатие), 

b = Rbt,T (растяжение) 

при 0  s  s0  T,ss E ; 

T,sT,s0s ER  

при s0 < s  s2 T,ss R ; 0s2s k   . 

[10] 

2. 

при 0 < b  с1,T,  







































3

T,1c

b
T,1c

T,bb

2

R3
, 

при с1,T < b < b2, 

 
 

T,1c2b

T,1cbT,b
T,b

R
R




 , 

при 0 < s < εs0   s = Es,Ts 

при εs0 < εs ≤ εsy  

s = Rsp,Т – c+(b/a)[a2 – (εsy – εs)
2]0,5, 

при εsy ≤ εs ≤ εst  s = Rs,T, 

при εst ≤ εs ≤ s2  

s = Rs,T [1 – (εs – εst)/(εs0 – εst)], 

при εs2 < εs  s =0, 

[12] 
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 Продолжение табл. 1 

1 2 4 5 

4. 

при 0  b  b1 b = Eb,Т b, b1 = 
b,T

T,b

E

R4,0
; 

при b1 < b  b0 

T,b

3

0b

b

2

0b

b R2,04,12,2

















































  

b0 = 























7,1

1000

T
51002,0 ; 

при b0 < b  b2 b
0b2b

T,b
T,bb

pR
R 




 , b2 = 

1,6b0 

 

   0
2

0

,0

)1(8,1 bbbb

Tbbb R
p






. 

при 0  s  s0  Tss E , ; TsTss ER ,,0   

при s0 < s  s2 Tss R , ; 02 ss k   . 
[11] 

 

В табл. 1. представлены математические выражения, позволяющие строить такие 

диаграммы, опираясь на базовые параметры, каковыми являются предел прочности на 

сжатие Rb и предельные деформации. В качестве базовой модели упругопластических 

свойств бетона была выбрана модель, предлагаемая в действующем стандарте Российской 

Федерации [10] (см. табл. 1. строка 1). При рассмотрении данной математической модели 

можно отметить, что диаграммы можно строить на упругом участке используя начальную 

прочность Rb при нормальных условиях, коэффициент снижения прочности nb и 

коэффициент снижения модуля упругости nЕ, определяемых экспериментально [4], а на 

пластическом участке, используя предельные пластические деформации, рекомендуемые в 

[11]. 

Таким образом, используя экспериментальный материал, можно построить 

диаграммы, которые позволят рассчитать предел огнестойкости железобетонной балки. 

Данные диаграммы были построены для бетона без добавок и для модифицированного 

бетона на основе полученного экспериментального материала, описанного в [4]. На рис. 1 

показаны построенные двухлинейные диаграммы. 
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Рисунок 1 – Диаграммы деформирования: а)для бетона без добавок; б)для бетона с 

суперпластификатором «Coral MasterSILK»; в)для бетона с суперпластификатором 

«MasterFIX»; г) для бетона с противоморозной добавкой «Sika Antifreeze». 

Математическая модель железобетонной балки для проведения расчета предела 

огнестойкости. Описанная расчетная база использована для определения предела 

огнестойкости железобетонной балки, расчетная схема которой показана на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
     F    F         150 
 

        150   6    340 
 

       3300     316  

 

Рисунок 2 – Расчетная схема железобетонной балки для проведения расчета огнестойкости 

по потере несущей способности. 

Данная балка была выбрана для лучшей верификации результатов расчета, поскольку 

известны результаты ее огневых испытаний, приведенные в [13]. 

С использованием компьютерной МКЭ-системы ANSYS Multiphysics была построена 

КЭ-модель данной балки, показанная на рис. 3. 

        КЭ, моделирующие нагруз. пластины 

          Пл. симметрии 

 Приложенная 
 мех. нагрузка 
 
 
 
             КЭ бетона 
 
 
     КЭ арматуры 

 

Рисунок 3 –  Конечно-элементная схема железобетонной балки для проведения расчета 

огнестойкости по потере несущей способности. 
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Для расчета использовались параметры КЭ-модели, указанные в табл. 2 

Таблица 2 –  Параметры конечно-элементной модели железобетонной балки [6]. 

Особенность поведения железобетона Используемая матмодель (метод) Автор 

Базовые уравнения НДС Разрешающие уравнения МКЭ  

Пластическое деформирование бетона  Полилинейная упругость  

Трещинообразование Составной критерий прочности 

бетона 

Willam, 

Warnke 

Физич. и геом. нелинейность  Итеративный метод 
Newton, 

Raphson 

 

На рис. 4 показана общая структурно-логическая схема учета влияния модификаторов 

бетона при расчетном определении предела огнестойкости железобетонной балки. 

 

    Исходные данные для элементов ж/б конструкций 
     (материалы, геометрия, граничные условия и т.д.) 
 
 Проведение лабораторных испытаний по прогреву бетонных 

образцов для получения простр.-врем. темп. распределений 
 

    Решение задачи идентификации ТФХ бетона при помощи 
решения обратной задачи теплопроводности 

 
       ТФХ бетона 

        = f(T), cP = f(T) 
 
      Расчет режимов для лабораторных испытаний образцов  
из бетона и арматурной стали для воосоздания термосилового 
воздействия пожара на соответствующие внутр. слои сечения 

Проведение испытаний бетонных образцов в условиях нагрева 
и сжатия для получения временных деформ.-силовых хар-стик 
 
          Коэффициент снижения 

     прочности бетона 

         nb = f(T); 

 
             Определение упругопластических характеристик 
                       бетона в виде диаграмм деформаций 

    

    Расчет температурных распределений и НДС элементов  
ж/б конструкций согласно принятым математическим моделям 
 

Определение фактического предела огнестойкости 
               изгибаемого элемента ж/б конструкции 

 

Рисунок 4 – Структурно-логическая схема метода учета влияния модификаторов в составе 

бетона при расчетном определении предела огнестойкости железобетонной балки. 
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Результаты расчета предела огнестойкости железобетонной балки из 

модифицированного бетона. Проведя расчеты, были получены кривые максимального 

прогиба в зависимости от времени воздействия пожара со стандартной температурной 

кривой для бетона со свойствами, соответствующими разным добавкам. На рис. 5 показаны 

графики полученных кривых. 

0 20 40 60 80
0.2

0.15

0.1

0.05

0

 u, м 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             t, мин 
 
           Предел огнестойкости 

 

Рисунок 5 – Графики прогиба железобетонной балки для бетона с разными модификаторами: 
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  - с противоморозной добавкой «Sika Antifreeze»; 

 

 - экспериментальные данные [13]. 

На рис. 5 также показан алгоритм определения предела огнестойкости [5] в точке 

пересечения касательных к кривой максимального прогиба в месте ее загиба вследствие 

образования пластического шарнира. 

В табл. 3 приведены значения рассчитанного предела огнестойкости для 

железобетонной балки из бетона с разными модификаторами. 

 

Таблица 3 – Расчетные пределы огнестойкости для железобетонной балки из 

модифицированного бетона 

Добавка в бетон 

Предел 

огнестойкости, 

мин 

Отклонение от 

экспериментальн. 

значения, мин 

Отклонение от 

рассчитанного предела 

для бетона без добавок, 

мин 

эксперимент 65 - - 

без добавок 62 3 - 

«Coral MasterSILK» 56 9 6 

«MasterFIX» 54 11 8 

«Sika Antifreeze» 59 6 3 

 

Анализируя данные табл. 3, можно заметить, что отклонение результатов для одной и 

той же балки из бетона с разными модификаторами от расчета для бетона без 

модификаторов может составить 11 мин, что составляет 18 % от предела огнестойкости. 
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Отсутствие учета данных особенностей может привести к тому, что пределы огнестойкости, 

определенные расчетным путем, могут быть существенно завышены, что может привести к 

высокому социально-экономическому ущербу. Во избежание данных последствий является 

эффективным использование свойств модифицированного бетона, основанного на 

результатах лабораторных испытаний образцов и их математической интерпретации, 

позволяющей найти значение предела огнестойкости. 

Используя полученные результаты расчета, были определены поправочные 

коэффициенты для бетона, модифицированного исследуемыми пластификаторами и 

противоморозными добавками. При этом учитывалась возможное влияние погрешности 

измерительного оборудования. В табл. 4 показаны вычисленные поправочные 

коэффициенты. 

 

Таблица 4 –  Коэффициенты безопасности для предела огнестойкости железобетонной балки 

из бетона с разными модификаторами. 

 

Добавка Поправочный коэффициент 

«MasterFIX» 1,24 

«Coral MasterSILK» 1,19 

«Sika Antifreeze» 1,12 

 

Выводы: В данном исследовании разработан расчетный метод по определению 

огнестойкости железобетонных балок, в котором учтено влияние модификаторов бетона. 

Обоснованы и предложены поправочные коэффициенты, которые необходимо учесть при 

определении минимальной необходимой толщины защитного слоя модифицированного 

бетона для обеспечения нормативного предела огнестойкости железобетонных балок, 

значение которых для бетона с содержанием суперпластификаторов и противоморозных 

добавок составляет 1,24 та 1,12 соответственно. 

Установлено, что огнестойкость железобетонных балок ухудшается в случае 

применения суперпластификаторов и противоморозных добавок. Значение пределов 

огнестойкости по критерию максимального прогиба балок, изготовленных из бетонов, 

содержащих суперпластификаторы или противоморозные добавки-модификаторы, 

уменьшается на 8 и 3 минуты соответственно в сравнении со значением для балок на основе 

немодифицированного бетона, это объясняется повышением скорости прогрева и 

уменьшением прочности модифицированных бетонов при температурах более критической. 

Перспективы дальнейших исследований. Разработанный расчетный метод 

предусматривает его использование в практической деятельности в области обеспечения 

огнестойкости строительных конструкций, а именно учетом данных аспектов в  

соответствующей нормативной документации. Универсальность метода позволяет его 

использование при оценке огнестойкости других видов несущих железобетонных конструкций 

на основе модифицированного бетона. Адаптация данного метода для других видов 

строительных железобетонных конструкций является перспективой дальнейших 

исследований. 
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Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

 

ВПЛИВ ДИСПЕРСІЇ ТЕМПЕРАТУР НА ОБІГРІВАЛЬНИХ 

ПОВЕРХНЯХ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ НА ЗНАЧЕННЯ ЇХНЬОЇ МЕЖІ 

ВОГНЕСТІЙКОСТІ ПРИ ВИПРОБУВАННЯХ ЦИХ КОНСТРУКЦІЙ  

У ВОГНЕВИХ ПЕЧАХ 

 
У даній роботі досліджено залежність впливу дисперсії температур на обігрівальних поверхнях 

горизонтальних залізобетонних будівельних конструкцій на значення їхньої межі 

вогнестійкості при випробуваннях цих конструкцій у вогневих печах шляхом обчислювальних 

експериментів з використанням CFD програм і методу кінцевих елементів. 

 

Ключові слова: обчислювальний експеримент, дисперсія температури, горизонтальна 

залізобетонна будівельна конструкція, значення межі вогнестійкості. 

 

Постановка проблеми. В умовах пожежі порушення загальної стійкості будівлі 

завжди відбувається внаслідок руйнування окремих елементів в каркасі споруди. Зважаючи 

на це, одним із важливих аспектів забезпечення пожежної безпеки у наш час є застосування 

будівельних конструкцій із гарантованою межею вогнестійкості.  

Для визначення меж вогнестійкості найбільш поширеним є метод випробувань у 

спеціальних вогневих випробувальних печах. Проте, вогневі випробування та параметри 

сучасних випробувальних установок далекі від досконалості, оскільки існують похибки, 

внаслідок того, що управління паливною системою та конфігурація вогневих печей не 

забезпечують повну відповідність умов проведення експерименту вимогам стандартів у 

даній галузі. 

Аналіз останніх досягнень і публікацій. Дослідженням процесу випробувань на 

вогнестійкість залізобетонних конструкцій займались і займаються багато вчених. 

Відповідно до праць дослідників для визначення фактичних меж вогнестійкості вважається 

найбільш надійнішим і достовірним метод вогневих випробувань у спеціальних вогневих 

печах. Тому питання його удосконалення є актуальним і важливим. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 

стаття. У роботах вчених недостатньо уваги було приділено впливу на значення межі 

вогнестійкості горизонтальних залізобетонних будівельних конструкцій дисперсії 

температур по їх обігрівальній поверхні, тому розв’язання цієї задачі є актуальним і 

сприятиме підвищенню ефективності випробувань з оцінювання вогнестійкості 

горизонтальних залізобетонних будівельних конструкцій. 

Постановка задачі та її розв’язання. Основною метою даної статті є визначення 

залежності значень межі вогнестійкості горизонтальних залізобетонних будівельних 

конструкцій від дисперсії температур на їхніх обігрівальних поверхнях як наукового 

підґрунтя для підвищення ефективності оцінювання результатів таких випробувань.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

результатів. Для виявлення впливу дисперсії температури по поверхні залізобетонної 

плити, яка була піддана випробуванням, на величину межі її вогнестійкості, дані розподілень 

температури по поверхні, отримані для різних конфігурацій печей [4], були використані для 

моделювання напружено-деформованого стану (НДС) випробовуваної плити під час 

проведення випробувань. Для цього був використаний алгоритм, який поданий на рис.1. 
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Завдання властивостей матеріалів 

 

Вибір типу і форми кінцевих елементів 
 

Створення кінцево-елементної моделі та 
рішення теплової задачі із 

знаходженням температурних розподілів 
в контрольні моменти часу  

 
Створення кінцево-елементної моделі 

з додаванням навантажень і граничних умов 
для моделювання технол. етапів навантаження. 

Розрахунок напруж.-деформованого стану 
(предв. напруження і власна вага з поч. закріпл.) 

 
Додавання діючого навантаження та 

закріплення накладанням механічних в'язів 
згідно з розрахунковою схемою конструкції. 
Розрахунок напруж.-деформованого стану 

 
Покрокове додавання як навантажень 

вузлових температур 
із рішення теплотехнічної задачі і 

розрахунок НДС на кожному з кроків 

 
  

Рисунок 1 – Структурна схема розрахункових процедур. 

 

Створена кінцево-елементна модель подана на рис. 2.  

 

 

Для теплотехнічного розрахунку залізобетонних конструкцій при їх роботі в умовах 

вогневого впливу пожежі в більшості робіт пропонується узагальнений інженерний підхід, 

який базується на наступних положеннях. 

 

а б 

Рисунок 2 – Кінцево-елементна модель горизонтальної конструкції для проведення 

розрахунку межі вогнестійкості (а – загальний вигляд, що використовують під час 

обчислювального експерименту, б – схема армування): 1 – кінцевий елемент бетону, 2 – 

кінцевий елемент сталевої двотаврової балки, 3 – кінцевий елемент арматури d=8 мм, 4 – 

кінцевий елемент арматури d=10 мм, 5 – кінцевий елемент арматури d=12 мм. 
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1. Для розрахунку використовується квазілінійне параболічне рівняння 

теплопровідності з ГУ I роду. Температура поверхні взята з розрахунку тепломасообміну у 

печі різних конфігурацій. 

2. У силу великої різниці в температуропровідності арматурної сталі і бетону, 

теплообмін враховується тільки в бетоні. 

3. Теплофізичні характеристики бетону представляються температурними 

залежностями згідно [5]. 

4. Рівняння теплопровідності вирішується із застосуванням методу кінцевих елементів 

(рис. 2). 

 

Таблиця 1 – Технічні характеристики матеріалів фрагмента перекриття 

№ 

з/п 

Найменування Клас Властивості Примітка 

1. Бетон  С30/35 
Рядовий, 

гідротехнічний 

Міцність – 393 МПа, 

густина – 2300 кг/м3 

2. Арматура d=8 мм  А500С 

Термомеханічно-

зміцнена арматурна 

сталь 

Крок – 200 мм; 

площа поперечного 

перерізу – 0,503 

3. Арматура d=10 мм А500С 

Термомеханічно-

зміцнена арматурна 

сталь 

Крок –  214 мм; 

площа поперечного 

перерізу 0,785 

4. Арматура d=12 мм А500С 

Термомеханічно-

зміцнена арматурна 

сталь 

Крок – 214 мм; 

площа поперечного 

перерізу 1,131 

 

Результати розрахунку подані на рис. 3. 

 

 

Розрахунок НДС залізобетонної плити виконаний з огляду на зміни теплофізичних та 

міцнісних характеристик бетону під час вогневих випробувань за стандартним 

температурним режимом пожежі. У ході розрахунку міцнісні характеристики конструкцій 

закладають у модель, яка створюється зважаючи на симетрію (рис. 2). 

Розрахунок проведений згідно з усіма факторами, які можуть виникати в 

горизонтальній залізобетонній конструкції за температурно-силових впливів. Ураховано 

 

 

 

а б в 

 
 

г 

Рисунок 3 – Розподіл температур у перерізі елемента перекриття: а – 25 хвилина, б – 60 

хвилина, в – 90 хвилина, г – шкала, °С. 
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неоднорідність бетону, основні прийняті математичні моделі поведінки залізобетону за 

температурно-силових впливів представлено в табл. 2.  

 

Таблиця 2 – Основні розрахункові математичні моделі напружено-деформованого стану 

залізобетону 

Особливість 

поведінки залізобетону 

Математична модель, що 

використовується 

Базові рівняння НДС. Вирішуючі рівняння МКЕ. 

Пластична деформація бетону й арматурної 

сталі. 

Багатошарова модель Беселінга асоціативної 

теорії пластичності [5]. 

Фізична й геометрична нелінійність поведінки 

залізобетону. 

Ітеративний метод Ньютона – Рафсона. 

Критерій міцності бетону. Складений критерій Віллема й Варнке [5]. 

Механічні та термомеханічні властивості 

бетону й арматурної сталі. 

Згідно із Eurokode 2 EN 1992-1-2: 2004 [5]. 

Особливість поведінки залізобетону. Використовувана математична модель. 

 

На рис. 4 та рис. 5 показані відповідні діаграми деформування бетону та арматурної 

сталі згідно із [5], а також графік їх температурної деформації у залежності від температури 

нагріву. 

На кожному з кроків розрахунку застосовано температурні розподілення й 

розраховано параметри НДС. Результати міцнісного розрахунку подані на рис. 6 та рис. 7. 

Для статичної задачі використано розрахунок з огляду на геометричну та фізичну 

нелінійності за умов покрокового навантаження. 
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Рисунок 4 – Діаграми деформування бетону С 30/35 (а) та арматурної сталі А500С (б). 
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Рисунок 5 – Діаграми температурного розширення бетону (а) та арматурної сталі (б). 

 

 

Рисунок 6 –  Розподіл найбільших деформацій у внутрішніх шарах залізобетонної плити на 

115 хв. процесу випробувань. 
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На рис. 7 зображено розподіл виникнення тріщин у конструкції внаслідок 

комбінованого температурно-силового впливу. Нормаль до країв тріщини відповідає нормалі 

окружності, яка символізує тріщину. Червоним кольором позначено первинні тріщини, що 

отримано в точках інтегрування. Відповідно зеленій і синій кольори – вторинні та третинні 

тріщини. Після виникнення додаткових тріщин елемента вважають зруйнованим, це не 

позначається на жорсткості матеріалу.  
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Рисунок 8 – Блок-схема алгоритму визначення межі вогнестійкості. 

На підставі аналізу характеру пошкодження в плиті за температурно-силового впливу 

підсумовано, що більша частина тріщин утворюється з обігрівального боку плити. Це 

відбувається через те, що навантаження прикладають із необігрівального боку. Тому межа 

вогнестійкості настає для конструкції в разі втрати стійкості шару бетону з обігрівального 

  

  
а б 

Рисунок 7 – Розподіл дефектів в конструкції: а – 60 хвилина випробування, б – 115 хвилина 

випробування. 
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боку. Процес втрати вогнестійкості починається з випучування робочої арматури, унаслідок 

температурних деформацій та дефектів зовнішнього шару бетону. Після цього плита починає 

втрачати свої несучі властивості, наростає прогин, через пошкодження арматури та втрати 

стійкості серцевини конструкції, до настання критичних значень. 

Межа вогнестійкості залізобетонної плити визначалася на основі отриманих 

параметрів НДС у результаті розрахунку. На рис. 8 подана блок-схема відповідного 

алгоритму. 
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Рисунок 9 – Залежність прогину горизонтальної залізобетонної конструкції від часу на 

необігрівальній поверхні зразка горизонтальної залізобетонної конструкції: 1 – відповідно до 

протоколів експериментального дослідження; 2 – під час обчислювального експерименту для 

реальної конфігурації вогневої печі; 3, 4 – під час обчислювального експерименту для 

змодельованих конфігурацій вогневої печі. 
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Рисунок 10 – Залежність розрахункових значень межі вогнестійкості залізобетонної 

плити від значення максимальної дисперсії температур на обігрівальній поверхні 

конструкції під час вогневих випробувань (а) та похибки визначення межі 

вогнестійкості (1 – отриманої внаслідок обчислювального експерименту, 2 – отриманої 

за формулою (1)). 
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Для з’ясування того, наскільки коректно модель описує реальні процеси, що відбуваються в 

системі, наскільки якісно прогнозуватиме розвиток цих процесів, необхідно отримати кількісні 

показники адекватності побудованої моделі. Збіжність результатів обчислювального та реального 

експерименту перевірена за допомогою визначення величини прогину елемента горизонтальної 

залізобетонної конструкції від часу на необігрівальній поверхні (рис. 9). 

Для перевірки збіжності результатів використано результати експерименту з 

випробувань на вогнестійкість горизонтальної залізобетонної плити та обчислювального 

експерименту в аналогічній конфігурації вогневої печі за допомогою методу кінцевих 

елементів.  

Відповідно до отриманих результатів, побудовано графіки розрахункових значень 

межі вогнестійкості залізобетонної плити від значення максимальної дисперсії температур на 

обігрівальній поверхні конструкції під час вогневих випробувань (а) та похибки визначення 

межі вогнестійкості. З графіків отримано залежність межі вогнестійкості залізобетонної 

плити від дисперсії температур на їхніх обігрівальних поверхнях, а також похибки 

визначення межі вогнестійкості (рис. 10), які описані за формулою: 

 

3210227242 )(10933,1)(10278,610438,70098,0)( SSSS  
         (1), 

 

де Δ – похибка визначення межі вогнестійкості горизонтальної залізобетонної будівельної 

конструкції, %; S2 – дисперсія температур на обігрівальній поверхні горизонтальної 

залізобетонної будівельної конструкції. 

Висновки. 

1. Проведено обчислювальні експерименти щодо розрахунку залежності межі 

вогнестійкості від максимальної дисперсії температур по обігрівальній поверхні 

горизонтальної будівельної конструкції під час випробувань. 

2. Одержано залежність значень межі вогнестійкості горизонтальних залізобетонних 

будівельних конструкцій від дисперсії температур на їхніх обігрівальних поверхнях, а також 

похибки визначення межі вогнестійкості, що описані за формулою (1). 

3. Одержані результати дають можливість обґрунтувати параметри вогневої печі для 

визначення вогнестійкості горизонтальних залізобетонних будівельних конструкцій, які 

враховують виявлені залежності дисперсії температур по обігрівальній поверхні, що 

дозволить підвищити відтворюваність результатів таких випробувань. 
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УДК 814.8 

І.В.Рудешко, В.В.Золотарьов, 

Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

 

АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ БЕТОННИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ І ЗМІНИ 

ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БЕТОНУ ПІД ЧАС ПОЖЕЖІ  

ДЛЯ РОЗРОБКИ ЕКСПРЕС-МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ОСЕРЕДКУ ПОЖЕЖІ 

 
Доведена необхідність розробки простих експрес-методів аналізу термічного ураження бетону 

під час  пожежі для визначення осередку пожежі. 

 

Ключові слова: осередок пожежі, будівельні конструкції, термічне ураження, вогневий 

вплив, структура бетону, фізико-механічні властивості. 

 

Мета роботи: довести необхідність розробки нових експрес-методів аналізу 

термічного ураження бетону залізобетонних і бетонних конструкцій, що надають можливість  

визначення тривалості нагріву конструкції під час пожежі. 

Постановка проблеми. Встановлення точних причин виникнення пожежі, їх 

врахування і глибокий аналіз мають дуже важливе значення в роботі з попередження пожеж, 

а також під час встановлення наявності або відсутності складу злочину. Достовірне 

встановлення причини виникнення пожежі можливе тільки за умови встановлення осередку 

її виникнення. У багатьох випадках вирішення цієї задачіє дуже складним питанням. 

Загальна схема і основні положення методики визначення осередку пожежі, що 

засновані на закономірностях протікання процесів горіння та специфічних особливостях 

окремих причин пожеж наведені у [1,2,3]. 

У більшості випадків висновок про місцезнаходження осередку пожежі робиться на 

підставі даних візуального огляду місця пожежі, опитування свідків, вивчення будівельної і 

технічної документації на об’єкт. Але під час великомасштабних і складних пожеж такої 

інформації буває недостатньо, тому, що такі пожежі розповсюджуються на великі площі, 

практично повністю знищують пожежне навантаження, візуальні ознаки осередку пожежі 

знищуються температурним впливом. Тому, на підставі вищезазначеного можна 

стверджувати, що проведення додаткових інструментальних досліджень конструкцій для 

визначення ступеня термічного ураження, являються необхідними. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що на теперішній час для 

експертного дослідження після пожежі виробів із бетону використовуються, в основному, 

лабораторні методи. Вони дуже інформативні, але мають  істотні недоліки – високу вартість 

обладнання, довготривалість, трудомісткість підготовки проб у лабораторних умовах і 

глибокі знання фізико-механічних властивостей неорганічних будівельних матеріалів. Тому, 

подібні дослідження на практиці проводять дуже рідко. 

Постановка завдання. На теперішній час дуже актуальним являється розробка 

простих і дешевих експрес-методів аналізу термічного ураження неорганічних матеріалів. А 

це, у свою чергу, потребує аналізу змін фізико-механічних властивостей бетону і, 

пов’язаними з ними особливостями поведінки бетонних конструкцій в умовах пожежі.  

Основний матеріал. Поведінка бетонних будівельних конструкцій в умовах пожежі 

залежить від пожежного навантаження, їх конструктивного виконання і визначається 

тривалістю, а також температурним режимом пожежі, призначенням, розмірами, перерізом 

конструкцій, маркою бетону, типом заповнювача, класом арматури, товщиною захисного 

шару і т.п. 

Температура і тривалість реальних пожеж різні. Якщо тривалість і температура пожеж 

у підвальних приміщеннях іноді складає 5-6 годин і 8000С відповідно, то у житлових 

приміщеннях 1,0 – 1,5 години і 1000-11000С, у театрах, великих торгівельних центрах 2-3 
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години і до 12000С, на сховищах горючих рідин, мастильних матеріалів понад 2 години і до 

13000С[4]. 

Збірні залізобетонні конструкції мають різне функціональне призначення. Під час 

пожеж в приміщеннях стінові панелі, блоки, панелі і плити перекриття піддаються 

температурному впливу з однієї сторони [5].  На відміну ферми, ригелі і т.п. конструкції 

обігріваються з трьох сторін. Колони частіше за все під час пожежі  обігріваються з усіх 

сторін. 

Залізобетонні плити покриття і перекриття під час вогневого впливу швидко 

нагріваються знизу. При цьому температура по перерізу плит змінюється за параболічним 

законом. Максимальна температура нагрівання спостерігається на поверхні конструкцій і у 

поверхневому шарі завтовшки 1-2 см. У суцільних залізобетонних плитах, залежно від 

товщини і властивостей захисного шару бетону, арматура прогрівається зі швидкістю 400-

600 град/год [6]. 

Наявність пустот  по товщині бетону у тонкостінних плитах суттєво не впливає на 

зростання температури. Збільшення товщини захисного шару бетону знижує швидкість 

прогрівання арматури і, тим самим підвищує вогнестійкість плит. 

Під час пожежі більш товсті плити деформуються менше, ніж тонкі. Масивні плити 

мають більшу вологість, і тим самим прогріваються більш повільніше за рахунок 

випаровування води. 

Тонкостінні елементи залізобетонних плит під дією температурних напружень 

руйнуються по бетону стиснутої зони. На при опорних ділянках тонкостінних плит у 

початковій стадії вогневого впливу утворюються похилі тріщини. Руйнування плит по 

похилим перерізам супроводжується розкриттям цих тріщин і незначним прогином елементу 

[7,8,9]. 

Швидке підвищення температури на поверхні тонкостінних перерізів елементів плит 

призводить до вибухоподібного руйнування бетону. Таке руйнування спостерігається у 

бетонів із вологістю понад 3% і щільністю  понад 1250 кг/м2.  

Поведінка балок і ригелів в умовах пожежі відрізняється від поведінки плит і панелей. 

Під час трьохстороннього обігріву тонкі перерізи балок прогріваються дуже швидко. 

Особливо це стосується тонких стінок двотаврових балок. Збірні, тонкостінні і попередньо 

напружені балки виготовляють із бетону високої якості. Такі балки під час швидкого 

прогрівання розтріскуються на окремі блоки, іноді спостерігається вибухоподібне 

руйнування їх захисного шару. 

Залізобетонні колони являються найбільш відповідальними елементами будівель і 

споруд. Під дією високих температур перепад по перерізу колони може досягати 800-10000С. 

У початковий період пожежі спостерігається видовження колон, з’являються тріщини по 

гранях. Потім починається відшаровування захисного шару, продовжується утворення і 

розкриття поверхневих тріщин. Із розвитком пожежі, захисний шар бетону  прогрівається до 

600-8000С,поверхневі шари бетону і робоча арматура втрачають міцність. Спостерігається 

інтенсивне розтріскування і відшаровування захисного шару бетону. Відбувається вигинання 

оголеної арматури і роздроблення бетону у ядрі перерізу. Різке зменшення поперечного 

перерізу і зростання напружень від зовнішнього навантаження  сприяють руйнуванню 

колони[11]. 

Таким чином, на підставі вищезазначеного, можна зробити висновок, що одним із 

головних факторів, що впливає на вогнестійкість залізобетонних конструкцій під час пожежі 

являється стійкість бетону щодо високотемпературного впливу під час пожежі. Поведінка 

бетону при високотемпературному нагріванні визначається властивостями  його складових: 

заповнювачів і цементного каменю [4,5]. 

Під час нагрівання відбувається усадка цементного каменю і розширення 

заповнювача. Внутрішні напруження, що виникають, руйнують зчеплення цементного 

каменю із заповнювачем [12,13]. 
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За умови температур 100-1500Сіз цементного каменю виділяється вільна вода, 

основна частка якої втрачається при 3000С. В умовах пожежі у бетоні із вологістю понад 3% 

відбувається інтенсивне випаровування води. До дії внутрішніх температурних напружень 

додається тиск водяної пари. Структура бетону руйнується і його поверхневі шари 

відшаровуються. 

При 350-6000С відбувається інтенсивне видалення зв’язаної води із цементного 

каменю, зміна його об’єму і розвиток мікротріщин. У такого бетону різко збільшується 

пористість і знижується міцність. 

Кварц, що входить до складу піску і щебеню, при 5730С перетворюється  із β у α 

модифікацію  [14]. Цей період супроводжується значним збільшенням об’єму і зменшенням 

щільності дрібного і крупного заповнювачів[5]. 

При 5100С розкладається гідрооксид кальцію цементного каменю із утворенням 

вільної води і оксиду кальцію. На поверхні бетону відбувається посилене утворення тріщин. 

Розкриття тріщин складає 1-2 мм, довжина – десятки сантиметрів. 

При 800-9000С відбувається розкладання карбонату кальцію на вуглекислий газ і 

оксид кальцію, заповнювачі суттєво збільшуються в об’ємі. На поверхні бетону 

спостерігаються значні руйнування у вигляді відшарувань, утворюються макродефекти. Їх 

утворення продовжується до повного руйнування бетону. Для такого бетону характерно 

інтенсивне утворення тріщин, посвітління поверхневого шару, різке зниження міцності. 

Поперечний переріз зруйнованого бетонного елементу складається із декількох шарів: 

перший – найбільш ушкоджений високими температурами має макродефекти, другий – 

менш зруйнований із мікродефектами, третій – найменш пошкоджений, без дефектів. Для 

конструкцій з перерізами  понад 12 см, критична температура для бетону на гранітному 

заповнювачі складає 6500С. 

Структурні зміни у звичайному бетоні під час високотемпературного впливу при 

обігріві з чотирьох сторін сприяють змінам його фізико-механічних характеристик, навіть до 

повної втрати міцності. 

При нагріванні до 100-1500С міцність бетону на стискання збільшується на 10-15%. 

Під час короткочасної дії до 2 годин температури 2000С міцність бетону знижується на 15-

25%, порівняно із початковою, а із збільшенням температури до 3000С – на 20-30%. 

Видалення вільної і зв’язаної води, інтенсивне утворення тріщин у бетоні при 5000С 

знижує міцність бетону на 45-60%. При температурах 7000С упродовж години бетони марок 

М300 і вище практично повністю руйнуються вже за 40 хвилин. Зниження міцності при 

цьому складає 70-80%.  

На підставі вищезазначеного можна сказати, що у результаті високотемпературного 

(до 700-8000С) короткочасного (до 1,5-2 годин) нагрівання у бетоні відбуваються незворотні 

структурні зміни, що сприяють зниженню, а іноді і повній втраті міцності конструкцій. 

 

Висновoк. 

Таким чином, бетонні конструкції являються одними із основних конструктивних 

елементів будівель і споруд. Вони зберігаються після пожежі і являються можливими 

потенційними об’єктами досліджень під час встановлення осередку пожежі. 

На бетонних конструкціях зміни, що візуально фіксуються, відбуваються тільки у 

зонах високих температур і тому оцінка термічних уражень являє собою достатньо складну 

задачу. Але, у цементному камені  при нагріванні  під час пожежі відбувається ряд фізичних 

і хімічних процесів, що призводять до зміни структури і властивостей бетону, які візуально 

не фіксуються. Такі процеси можливо зафіксувати спеціальними методами і отримати  

можливість  визначити їх вплив на термічне ураження конструкцій і встановлення осередку 

пожежі у випадках, коли візуальне оцінювання стану конструкцій являється не ефективним. 

Зазначені процеси відбуваються не тільки на поверхні бетонної конструкції, але і 

всередині, внаслідок поступового прогрівання під час пожежі. Дана обставина обумовлює 

втрату вогнестійкості вказаних конструкцій, однак, ця ж обставина представляється дуже 
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цінною з експертної точки зору, бо дозволяє сподіватися на вирішення завдання визначення 

тривалості нагріву конструкції в тих чи інших зонах пожежі, та отримання, таким чином, 

якісно нової, порівняно зі ступенем термічного ураження, інформації. 
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Представлено підхід до розробки стеганографічного методу захисту інформації шляхом 

управління процесом вбудовування інформації в контейнер за допомогою заздалегідь 

визначеного елемента контейнера 

 

Ключові слова: алгоритм, інформація, контейнер, комп’ютерна стеганографія, стегосистема, 

LSB. 

 

Постановка проблеми. Зв'язок у Державній службі України з надзвичайних ситуацій 

є одним з головних засобів, що забезпечує постійне управління оперативно-рятувальними 

підрозділами, і повинен задовольняти наступні вимоги: надійність, оперативність, 

достовірність, необхідна пропускна спроможність та скритність передачі інформації. 

Забезпечення скритності передачі інформації традиційно досягається: 

- суворим дотриманням правил ведення переговорів відкритими каналами зв'язку 

усіма працівниками; 

- застосуванням апаратури маскування мови; 

- високою дисципліною зв'язку; 

- проведенням заходів щодо запобігання несанкціонованому доступу до засобів 

зв'язку; 

- суворим дотриманням правил передачі відкритої інформації каналами радіозв'язку. 

Для реалізації державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних 

ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності 

аварійно-рятувальних служб виникає потреба в оперативності інформації та скритності 

передачі за допомогою сучасних методів захисту. В статті розглядається метод 

стеганографічного захисту інформації, який забезпечує скритність інформації та скритність її 

передачі відкритими каналами зв’язку.  

Розвиток засобів обчислювальної техніки в останнє десятиліття дав новий поштовх 

для розвитку комп'ютерної стеганографії. З'явилося багато нових галузей її застосування. 

Повідомлення вбудовують тепер в цифрові дані, які як правило, мають аналогову природу. 

Це - мова, аудіозаписи, зображення, відео. Відомі також пропозиції щодо вбудовуванні 

інформації в текстові файли і у виконувані файли програм.  

Комп'ютерна стеганографія (КС) як наука зародилася буквально в останні роки. 

Умовно вона включає в себе наступні напрями: 

1) вбудовування інформації з метою її прихованої передачі; 

2) вбудовування цифрових водяних знаків (watermarking); 

3) вбудовування ідентифікаційних номерів (fingerprinting); 

4) вбудовування заголовків (captioning). 

Саме першому напряму – вбудовуванню інформації  з метою її прихованої передачі – 

присвячене це дослідження. 

Аналіз останніх досягнень і публікацій. Комп’ютерна стеганографія – напрям 

класичної стеганографії, що полягає у впровадженні додаткової інформації у цифрові 

об’єкти (контейнери), викликаючи при цьому деякі спотворення цих об’єктів. Ця технологія 

призначена для організації таємного зв’язку, що є класичним завданням стеганографії, проте 

останнім часом вона використовується також для захисту інтелектуальної власності [1]. 

Переважна більшість методів комп’ютерної стеганографії базується на двох ключових 

принципах: 
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1) файли, які не вимагають абсолютної точності (наприклад, файли з зображенням, 

звуковою інформацією тощо), можуть бути видозмінені (звичайно, до певного ступеня) без 

втрати своєї функціональності; 

2) органи чуттів людини не здатні надійно розрізняти незначні зміни у модифікованих 

таким чином файлах та/або відсутній спеціальний інструментарій, який був би спроможним 

виконати це завдання [2]. 

Одна із найбільш розвинених на сьогоднішній день група методів – заміна найменш 

значущого біта (LSB - Least Significant Bit) в просторовій множині. Молодший значущий 

бітів зображення несе в собі найменше інформації. Відомо, що людина в більшості випадків 

не здатна помітити змін у цьому біті. Фактично, LSB – це шум, тому його можна 

використовувати для вбудовування інформації шляхом заміни менш значущих бітів пікселей 

зображення бітами секретного повідомлення. При цьому для зображення в градаціях сірого 

(кожний піксель зображення кодується одним байтом) обсяг убудованих даних може 

становити 1/8 від загального обсягу контейнера [3].  

Популярність цього методу обумовлена його простотою й тим, що він дозволяє 

приховувати у відносно невеликих файлах досить великі обсяги інформації (пропускна 

здатність створюваного прихованого каналу зв’язку становить від 12,5 до 30 %). Метод 

найчастіше працює з растровими зображеннями, представленими у форматі без компресії 

(наприклад: GIF і BMP) [4]. 

Метод LSB має низьку стеганографічну стійкість до атак пасивного і активного 

порушників. Основний його недолік – висока чутливість до найменших перекручувань 

контейнера. Для ослаблення цієї чутливості часто додатково застосовують завадостійке 

кодування [3]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Альтернативним підходом є 

моделювання характеристик поведінки LSB. Вбудоване повідомлення буде в цьому випадку 

частково або повністю залежати від контейнера. Процес моделювання є обчислювально 

трудомістким, крім того, його треба повторювати для кожного контейнера. Головним 

недоліком цього методу є те, що процес моделювання може бути повторений порушником, 

можливо володіє великим обчислювальним ресурсом, що створює кращі моделі, і це 

призведе до виявлення прихованого повідомлення. Це суперечить вимозі про незалежність 

безпеки стегосистеми від обчислювальної потужності сторін. Крім того, для забезпечення 

скритності, необхідно тримати використовувану модель шуму в таємниці. А як зазначено 

вище, порушнику невідомим повинен бути лише ключ. 

Враховуючи зазначені труднощі, на практиці зазвичай обмежуються пошуком 

пікселів, модифікація яких не вносить помітних спотворень в зображення. Потім з цих 

пікселів відповідно до ключа вибираються ті, які будуть модифікуватися. Приховуване 

повідомлення шифрується із застосуванням іншого ключа. Цей етап може бути доповнений 

попередньою компресією для зменшення обсягу повідомлення. 

Загально відомо, що задачу вбудовування і виокремлення повідомлень з іншої 

інформації виконує стегосистема [5].  
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Рисунок 1 – Узагальнена модель стеганографічної системи. 

 
Рисунок 2 – Структурна схема стеганосистеми як системи зв’язку. 

 

Основною задачею, яка вирішується у статті, є розробка стеганографічного методу 

вбудовування інформації, сутність якого полягає в управлінні процесом вбудовування 

інформації в контейнер за допомогою заздалегідь визначеного елемента контейнера. 

Особливістю розробленого методу вбудовування є можливість вибору алгоритмів 

вбудовування інформації в контейнер, а сам алгоритм вбудовування визначається ключовим 

елементом контейнера. Контейнер, який використовується в цьому випадку, є нерухомим 

зображенням. 

Запропонований стеганографічний метод можливо представити у вигляді етапів 

виконання процесу вбудовування інформації, які описані нижче. 

Етапи реалізації стеганографічного методу: 

1. Вибір контейнера для вбудовування повідомлення. 

Аналіз інформативності елементу контейнера. 

2. Генерація способів вбудовування. 

3. Визначення кількості способів вбудовування на основі інформативності елементу 

контейнера. 
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4. Вибір набору способів вбудовування шляхом обмеження їх кількості на основі 

ПСП. 

5. Генерація ключової послідовності. 

6. На основі ключа визначення елемента контейнера, значення якого однозначно 

здійснює вибір способу вбудовування. 

7. Підготовка повідомлення, яке потрібно вбудувати в контейнер. 

8. Формування стегоконтейнера. 

Здійснення процесу вбудовування повідомлення у вибраний контейнер за допомогою 

алгоритму, який визначений елементом контейнера. 

9. Передача стегоконтейнера та ключа каналами зв’язку. 

10. Аналіз отриманого стегоконтейнера. 

11. Виокремлення прихованого повідомлення зі стегоконтейнера. 

Cпособи вбудовування обмежуються: 

1. Довжиною повідомлення. 

2. Розміром контейнера. 

3. Інформативністю вибраного ключового елемента контейнера. 

Під інформативністю ключового елемента контейнера розуміється  довжина коду 

ключового елемента контейнера, яка в свою чергу визначає  кількість варіантів значень 

ключового елемента контейнера. Максимальне значення інформативності ключового 

елемента контейнера визначається як  

nI 2 ,     (1) 

 

де n  - довжина коду ключового елемента. 

На основі виразу (1) можна визначити максимальну кількість способів вбудовування 

інформації як 

 

V
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де С  - кількість сполучень (
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 ), m/LV  , t  - загальна кількість елементів 

контейнера; k - кількість ключових елементів контейнера; V  - кількість елементів, 

необхідна для вбудовування повідомлення в контейнер, L  - довжина повідомлення; m  - 

кількість біт елемента контейнера, що використовують для вбудовування повідомлення. 

Висновки. Розроблений метод вбудовування повідомлення в стегоконтейнер має ряд 

переваг та недоліків. 

Основним перевагами цього методу порівняно з LSB є: 

1. Залежність алгоритму вбудовування інформації в стегоконтейнер від ключового 

елемента стегоконтейнера. 

2. Відсутність необхідності передачі контейнера-оригінала для відокремлення 

прихованого повідомлення зі стегоконтейнера. 

Ці переваги зумовлюють ряд недоліків. Основний недолік запропонованого методу 

повязаний із необхідністю гарантованої передачі ключового елемента контейнера без змін. 

Помилка в ключовому елементі контейнера призводить до зміни алгоритму розміщення 

повідомлення в контейнері та неможливості його виокремлення одержувачем. 

Для забезпечення надійності передачі ключового елемента та підвищення надійності 

визначення елементів повідомлення в контейнері необхідно використовувати завадостійке 

кодування. 

Завадостійке кодування необхідно використовувати в двох напрямах: 
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- для забезпечення гарантованої передачі ключового елемента контейнера необхідно 

застосовувати методи виправлення помилок ключового елемента на основі введення 

надлишковості. Задача вибору методу завадостійкого кодування ключового елемента на 

даний час не вирішувалася; 

- для підвищення достовірності виокремлення повідомлення зі стегоконтейнера 

доцільно використовувати коди, які контролюють помилки для побудови кодерів 

стегосистеми. 

Зазначені вище  пропозиції повинні використовуватися спільно з використанням 

методів підвищення достовірності повідомлення. 
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Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

 

ВПЛИВ СТИЛЮ КЕРІВНИЦТВА НА УСПІШНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

 
Підвищена складність і невизначеність умов управлінської діяльності начальників 

пожежно-рятувальних підрозділів, збільшення кількості нестандартних ситуацій у 

професійній діяльності ускладнює традиційні, типові процеси реалізації функцій 

управління. У багатьох випадках начальники підрозділів змушені діяти не стільки 

відповідно до готових норм, правил і рекомендацій, скільки на основі власного вільного 

вибору. Саме тому існує нагальна потреба у з'ясуванні психологічної сутності різних 

стилів керівництва пожежно-рятувальними підрозділами та їх впливу на успішність 

професійної діяльності підрозділів.  

 

Ключові слова: лідерство, керівництво, стиль керівництва, пожежно-рятувальний 

підрозділ, психологічне забезпечення службової діяльності. 

 

Постановка проблеми. Сучасна психологічна наука має ґрунтовну методологічну 

основу вивчення об’єктивних та суб’єктивних факторів, які зумовлюють рівень професійної 

успішності  працівників пожежно-рятувальних підрозділів. Питанням оптимізації діяльності 

рятувальників присвячені роботи Г.С.Грибенюка, О.П.Євсюкова, А.С.Куфлієвського, 

М.І.Мар’їна, С.М.Миронця, О.В.Тімченка, В.П.Садкового, О.І.Скленя та ін. Для більш 

ретельного вивчення факторів успішності професійної діяльності пожежних-рятувальників 

необхідно враховувати специфіку їхніх службових обов’язків, зокрема особливості реалізації 

керівної функції начальниками підрозділів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інтенсивна розробка соціально-

психологічних проблем керування навчальними й трудовими колективами, військовими й 

правоохоронними підрозділами почалася з 20-х років XX ст. і до теперішнього часу з цих 

питань є дуже великий обсяг досліджень у закордонній і вітчизняній психології 

(К.А.Абульханова-Славська, П.К.Анохін, В.Г.Афанасьєв, К.Аргіріс, Л.Бернард, У.Бінгхем, 

Р.Блейк, Е.Богардус, Е.Вестбург, Р.Дженінгс, Л.М.Карамушка, А.В.Карпов, Р.Лайкерт, 

Б.Ф.Ломов, Д.Мак-Грегор, Дж.Моутон, Л.Е.Орбан-Лембрик, Б.Д.Паригін, А.В.Петровський, 

О.Тед, Л.І.Уманський та ін.). 

Закордонні дослідники розкрили багато специфічних феноменів і факторів процесу 

керування людьми, однак у більшості випадків вони зводять проблему до лідерства, тобто 

переводять її в суто психологічну площину. Вітчизняні вчені (починаючи з В.М.Бехтерєва й 

А.С.Макаренка) досліджували проблему керування людьми як із соціально-економічних, так 

і з соціально-психологічних позицій, фіксуючи увагу не тільки на їхній подібності, але і їхній 

специфіці. Тому у вітчизняній соціальній психології досить чітко виражена специфіка понять 

керівництва й лідерства. 

Традиційна концепція стилю керівництва склалася ще в 30-ті роки XX ст. й була 

найпопулярнішою до середини 70-х років XX ст. Ця концепція спиралася на прості та 

очевидні елементи управління, завдяки чому описувала справді значущі стильові 

характеристики. Головними у структурі стилю керівництва вважали такі елементи: 

- спосіб прийняття рішення; 

- спосіб розподілу функцій під час розв’язання завдань; 

- форми контролю; 

- оцінювання виконання рішень; 

- розподіл відповідальності. 
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Щоб розкрити суть стилю керівництва, – вважає Р. X. Шакуров,  – потрібно перш за 

все розглянути питання про його функції і структуру. Загальна функція стилю полягає, на 

його думку, в адаптації діяльності керівника до специфіки умов її здійснення. Ця функція 

розглядається як єдність двох окремих функцій адаптації діяльності до особливостей: а) 

об’єктивних, зовнішніх умов; б) самого суб’єкта діяльності. Перша називається соціальною, 

друга – психологічною функцією стилю. 

До об’єктивних факторів можна віднести такі, як зміст виконуваної діяльності 

(наприклад, виробничої, правоохоронної, військової та ін.), специфіку задач (чергові, звичні 

або термінові, неординарні), умови виконання цих задач (сприятливі, несприятливі або 

екстремальні), способи і засоби діяльності (індивідуальні, парні або групові), ієрархічна 

структура керівництва й підпорядкування, соціально-політична ситуація та ін.  

До суб’єктивних факторів варто віднести типологічні властивості нервової системи 

(темперамент), властивості характеру, спрямованість, здатності людини, звичні способи 

діяльності, спілкування, прийняття рішень. 

Таким чином, базою для класифікації стилів керівництва служить характер відносин 

між керівником і підлеглим. Індивідуальний стиль виникає з різних співвідношень в 

реалізації таких якостей керівника, як ідейно-політичні, організаторські, психолого-

педагогічні, морально-етичні і професійні. Особливості стилю кожного керівника 

формуються залежно від того, який з п’яти названих компонентів (підструктур) домінує в 

його особистості. 

Стиль керівництва виражається в тому, якими способами керівник спонукає колектив 

до ініціативного і творчого виконання покладених на нього обов’язків, як контролює 

результати діяльності підлеглих. Прийнятий стиль створює і відтворює в колективі (системі 

управління) особливу атмосферу і породжує свій етикет, певний тип поведінки і 

взаємостосунків [3]. 

Постановка завдання. Враховуючи особливості професійної діяльності пожежних-

рятувальників, розкрити взаємозв’язок стилів керівництва та успішності професійної 

діяльності пожежно-рятувальних підрозділів, а також обґрунтувати рекомендації з 

удосконалення процесу керівництва підрозділами. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. Особливості керівництва діяльністю пожежно-рятувальних 

підрозділів розглянемо на прикладі діяльності начальника пожежно-рятувальної частини і 

начальника караулу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. 

У діючому Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників ДСНС 

України зазначається, що начальник пожежно-рятувальної частини здійснює загальне 

керівництво роботою особового складу, розподіляє обов'язки та контролює їх виконання. 

Організовує та забезпечує якісне виконання завдань, покладених на частину, координує всі 

види її діяльності.  

Забезпечує виїзд на місце події, керує бойовими діями особового складу під час 

ліквідації пожежі, аварії, стихійного лиха. Здійснює планування роботи частини, контролює 

стан виконання запланованих заходів, сприяє раціональному використанню робочого часу 

особовим складом під час виконання навчально-пожежних робіт.  

Розробляє заходи щодо підвищення  боєготовності частини та подає їх на розгляд 

вищому керівництву. Готує проекти наказів, доповідні записки, огляди та інші аналітичні 

документи з питань, що стосуються діяльності частини. Розробляє службову документацію, 

контролює її ведення та зберігання у відповідності із встановленим порядком, своєчасно 

вносить необхідні корективи до чинної документації.  

Здійснює проведення відповідних заходів щодо підвищення професійної майстерності 

особового складу частини. Організовує навчально-виробничу практику (стажування) 

змінного складу за відповідними програмами, здійснює практичні заходи щодо їх реалізації у 

навчальному процесі.  
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Забезпечує контроль за організацією караульної служби. Здійснює зміну чергових 

караулів, затверджує наряд на службу, перевіряє готовність начальницького складу до 

проведення занять та несення караульної служби. Контролює та несе відповідальність за 

роботу газодимозахисної служби частини. 

Начальник караулу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту здійснює 

керівництво діяльністю підрозділу. Забезпечує підтримання постійної бойової готовності 

караулу та дотримання розпорядку дня. Оцінює становище до прибуття старшого 

начальника, визначає головний напрямок дій особового складу караулу. Керує особовим 

складом караулу на всіх етапах бойових дій щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.  

Здійснює навчання особового складу виконанню функціональних обов'язків в 

апаратах захисту, з технічними засобами зв'язку, реєстрації інформації. Контролює 

дотримання особовим складом караулу правил безпеки праці в аварійних ситуаціях, на 

заняттях, навчаннях тощо.  

У разі відсутності старшого начальника виконує його функції під час ліквідації 

надзвичайної ситуації. Здійснює заходи щодо взаємодії з аварійними службами та службами 

життєзабезпечення [1]. 

Виключно високі вимоги до реалізації керівної функції начальником пожежно-

рятувального підрозділу пред'являє бойова обстановка на пожежі. Для успішного 

керівництва особовим складом йому необхідні ґрунтовні знання пожежної справи, уміння 

застосовувати їх на практиці. Він повинен володіти високими морально-бойовими і 

психологічними якостями. 

Начальник пожежно-рятувального підрозділу несе відповідальність за організацію 

рятувальних робіт і дій по гасінню пожежі на рівні ввіреного йому підрозділу, безпеку 

особового складу, збереження техніки і пожежного устаткування. Успіх гасіння пожежі 

багато в чому залежить від правильної оцінки фахівцем обстановки і ухвалених ним рішень. 

Оцінка обстановки включає осмислення бойових чинників, що сприяють або 

перешкоджають розвитку пожежі. 

Робота в складних, відповідальних і несподіваних ситуаціях вимагає наявності у 

начальника пожежно-рятувального підрозділу високо розвинутого самовладання, уміння 

протистояти дії різних об'єктивних і суб'єктивних стрес-чинників, здібності швидко оцінити 

обстановку і ухвалити правильне рішення. В безперервно змінних умовах гасіння пожежі 

важливу роль грають емоційно-вольові якості начальника пожежно-рятувального підрозділу, 

що виражаються в його умінні в потрібний момент зберігати високу працездатність і, не 

гублячись, знаходити вихід зі скрутних умов [2]. 

Виходячи з гіпотези дослідження про те, що психологічні особливості стилю 

керівництва мають визначальний вплив на спільну діяльність та продуктивні 

взаємовідносини особового складу пожежно-рятувальних підрозділів, нами було проведене 

емпіричне дослідження стилів керівництва начальників пожежно-рятувальних підрозділів, а 

також різних показників виробничої і соціальної ефективності професійної діяльності 

підрозділів. 

У дослідженні взяли участь 25 начальників караулів Управління ДСНС України у 

Вінницькій області, особовий склад цих підрозділів, а також начальники пожежно-

рятувальних частин, в структуру яких входять відповідні караули. 

На першому етапі дослідження за допомогою методики В.П. Захарова «Самооцінка 

керівником стилю управління» було визначено стиль керівництва начальників караулів. 

На другому етапі дослідження проводилось вивчення пожежно-рятувальних 

підрозділів (караулів) щодо основних характеристик спільної діяльності відповідно до 

підходу, який враховує не лише «виробничі» показники, а й психологічну «ціну» досягнення 

цих показників. Ефективність професійної діяльності караулів ми визначали за такими 

критеріями: 1) «службовим»: успішність виконання завдань, організація служби, рівень 

службової дисципліни; 2) «соціально-психологічним»: рівень задоволеності службою у 

підрозділі, відносинами з начальником і колегами, психологічним кліматом. 



«Пожежна безпека: теорія і практика» №16’2014 

 

 113 

До участі в дослідженні залучалися дві групи експертів. Перша складалася з 

начальників пожежно-рятувальних частин, в структуру яких входять відповідні караули. 

Друга – з начальника та бійців караулів. Їх ми просили оцінити службові й соціально-

психологічні показники ефективності професійної діяльності караулів за 5-бальною шкалою: 

найнижча оцінка – 1, найвища – 5. 

Статистичний аналіз отриманих результатів показав, що різниця в показниках 

діяльності караулів при демократичному і ліберальному стилях керівництва виявилася 

достовірною (P < 0,05). Це свідчить про те, що зазначені стилі керівництва начальників караулів 

є антиподами. 

У підрозділах з демократичним стилем керівництва начальники мають авторитет, вони є 

реальними лідерами. У цих підрозділах високий ступінь прояву комунікативних зв'язків, гарний 

емоційний контакт між підлеглими і начальниками, що спрямований на організацію взаємодії 

між ними у процесі спільної діяльності. 

У підрозділах, начальники яких вирізняються ліберальним стилем керівництва, часто 

панує нездорова моральна обстановка, відсутній авторитет в начальників. Спільна діяльність 

підрозділу належним чином не організовується, роль начальника не простежується, взаємодія 

відсутня.  

У підрозділах, де начальникам притаманний авторитарний стиль, спільна діяльність, 

взаємодія між працівниками організовані, але підлеглі постають пасивною стороною в будь-якій 

ситуації. Рівень комунікативних зв’язків високий, проте вони мають однобічне спрямування – 

від начальника до підлеглих і негативну емоційну складову, що у майбутньому закладає 

підвалини масштабних зривів і конфліктів.  

Отже, основні особливості стилів керівництва визначаються тим, як саме (максимально, 

частково, або мінімально) начальник враховує інтереси справи та інтереси підлеглих при 

організації спільної діяльності підрозділу. 

Таким чином, в результаті дослідження встановлено, що найбільш ефективним, за всіма 

визначеними нами критеріями, в умовах пожежно-рятувального підрозділу, є демократичний 

стиль керівництва начальника підрозділу. Ефективним з точки зору «виробничих» показників 

видається також авторитарний стиль. Однак він має низькі соціально-психологічні показники 

ефективності. При високій цілеспрямованості та узгодженості спільної діяльності спостерігається 

недостатній рівень задоволення підлеглими участю в цій діяльності. Низькопродуктивним в 

умовах діяльності пожежно-рятувальних підрозділів є ліберальний стиль керівництва, якому 

відповідає низький рівень інтегрованості, узгодженості і керованості спільної діяльності. 

Результати дослідження дали змогу з’ясувати причини застосування начальниками 

пожежно-рятувальних підрозділів неефективних стилів керівництва, а саме: відсутність чітко 

визначених критеріїв ефективного стилю керівництва, методик їх оцінювання та 

мотиваційних установок на здійснення ефективної діяльності; блокування діяльності 

офіцерів неадекватними діями старших начальників з авторитарним стилем керівництва; 

панування знеособленого підходу до професійної підготовки начальників. 

Проведене дослідження дозволяє сформулювати наступні рекомендації з 

удосконалення процесу керівництва пожежно-рятувальними підрозділами. 

1. Начальникам пожежно-рятувальних підрозділів у практичній діяльності, пов’язаній 

з керівництвом підлеглими, необхідно враховувати позитивні та негативні риси різних стилів 

керівництва. 

2. Процес формування ефективного стилю керівництва в начальників пожежно-

рятувальних підрозділів повинен здійснюватись за такими напрямками:  

- добір начальників, які володіють індивідуально-психологічними якостями й 

управлінськими вміннями, що визначають ефективний стиль керівництва;  

- доведення до начальників змісту, критеріїв та параметрів ефективного стилю 

керівництва і конкретних вимог до їх діяльності, що передбачають рівнозначну орієнтацію 

начальників як на виконання завдань, так і на врахування особистих інтересів і потреб 

підлеглих;  
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-  індивідуалізація процесу навчання начальників на основі використання методів 

соціально-психологічного тренінгу;  

- контроль діяльності начальників у процесі взаємодії в системі «вищий начальник – 

колега – підлеглий».  

3. З метою підвищення ефективності керівництва начальники пожежно-рятувальних 

підрозділів повинні оволодіти умінням тримати дистанцію управління. Мова йде не про 

соціальну дистанцію між начальником і підлеглим. Мається на увазі поняття дистанції 

управління, що випливає зі специфіки діяльності начальника підрозділу. Начальник 

одночасно виконує дві функції: з одного боку, він офіційний представник держави, який 

наділений правами та несе особисту відповідальність за свої дії, з іншого – він член 

колективу, тобто просто людина.  

4. Керівництво пожежно-рятувальним підрозділом має здійснюватись у відповідності 

з такими показниками, як мінімізація, комплексність, системність впливу; його внутрішня 

несуперечливість.  

Висновки. Керівництво діяльністю пожежно-рятувальних підрозділів часто 

відбувається в складних, відповідальних і несподіваних ситуаціях, а тому вимагає наявності 

у начальників цих підрозділів високо розвинутого самовладання, уміння протистояти дії 

різних стрес-чинників, здібності швидко оцінити обстановку і ухвалити правильне 

управлінське рішення. Успіх виконання завдань підрозділом багато в чому залежить від 

правильної оцінки начальником обстановки і ухвалених ним рішень, вибору адекватного 

ситуації стилю керівництва. Начальникам пожежно-рятувальних підрозділів у практичній 

діяльності, пов’язаній з керівництвом підлеглими, необхідно навчитися користуватися усіма 

стилями, методами і заходами впливу, відповідно до конкретної ситуації. З метою 

підвищення ефективності керівництва начальник пожежно-рятувального підрозділу повинен 

оволодіти умінням тримати дистанцію управління, при цьому обов’язково піклуючись про 

сприятливий психологічний клімат свого колективу. 

Перспективи подальших досліджень пов’язані, на нашу думку, з вивченням 

глибинно-психологічних передумов застосування того чи іншого стилю керівництва 

начальниками пожежно-рятувальних підрозділів, а також можливостей психокорекційного 

впливу з метою оптимізації керівної функції начальницького складу ДСНС України. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДО ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

ГОТОВНОСТІ ФАХІВЦІВ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ  

 
У статті розглянуто теоретичні аспекти до формування моделі психологічної готовності фахівців 

пожежно-рятувальних підрозділів, визначено її зміст, представлено та охарактеризовано 

структурні компоненти. 

 

Ключові слова: психологічна готовність, професійна діяльність, фахівці пожежно-

рятувальних підрозділів, модель психологічної готовності. 

 

 Постановка проблеми. Суспільство завжди відчуває потребу у професіоналах 

високого рівня, що зумовлюється готовності фахівця до самостійної професійної діяльності. 

Готовність до діяльності розглядається як первинна, фундаментальна вихідна умова 

успішного виконання діяльності будь-якої складності. По своїй сутті готовність визначає 

ступінь мобілізації внутрішніх ресурсів людини з метою найбільш ефективного рішення 

професійних задач. У роботах низки вітчизняних вчених вказано на недостатнє теоретичне і 

практичне вирішення проблеми готовності до професійної діяльності, особливо тих її видів, 

які проходять за особливих умов, що пов’язано зі складністю даного феномену і 

різноманіттям його конкретних проявів. 

 Узагальнення наявних результатів із проблеми готовності, зокрема у її 

психологічному аспекті, дозволить поглибити теоретичні знання та підвищити ефективність 

їхнього практичного застосування. 

 Аналіз останніх досягнень і публікацій. Проблема готовності до професійної 

діяльності стала предметом досліджень психологів, педагогів, фізіологів ще з початку ХХ 

століття, коли її почали вивчати з позиції теорії рефлексів І.П. Павлова та з позиції установки 

Д.Н. Узнадзе. Нині феномен готовності до професійної діяльності досліджується в самому 

широкому сенсі, як до окремих видів професійної діяльності, так і до діяльності в особливих 

умовах різних категорій фахівців (Г.С. Грибенюк, М.І. Дьяченко, О.П. Євсюков, В.Г. Зазикін, 

В.Н. Кузнєцов, А.Н. Лисняк та ін.). Спираючись на наявні наукові розвідки, окреслимо 

шляхи до розв’язання даної проблеми та сформулюємо власну позицію щодо психологічної 

готовності до професійної діяльності фахівців пожежно-рятувальних підрозділів (ПРП) 

ДСНС України, діяльність яких відбувається за особливих умов, часом навіть екстремальних. 

 Основна мета, яку ставить перед собою автор у даній статті, полягає у тому, щоб на 

основі критичного аналізу літературних джерел, з даної проблеми, визначити структурні 

компоненти та розробити модель психологічної готовності до професійної діяльності 

фахівців пожежно-рятувальних підрозділів. 

 Виклад основного матеріалу. Аналіз літературних джерел свідчить, що дефініція 

«готовність до професійної діяльності» трактується дослідниками по-різному, і звідси не має 

єдності до її компонентного складу. Тому розгляд порушеної проблеми почнемо із 

з’ясування сутності та змісту вихідного поняття «готовність». 

 Готовність трактується як складний синтез взаємопов’язаних компонентів, серед яких 

розглядається мотиваційно-ціннісний (особистісний) та виконавчий (процесуальний). До них 

відноситься також мотиваційний, орієнтаційний, вольовий та оцінюваний компоненти [11]. 

 Білоруський дослідник М.А. Кремень відзначає, що система знань у поєднанні з 

системою навичок складають готовність людини до самостійного вирішення поставлених 

перед нею завдань [6]. 

 І.Г. Шаїн під готовністю розуміє інтегральну якість особистості із спрямованістю на 

діяльність, яка виражається у наявності здібностей, суми знань, умінь, навичок, переконань, 

ціннісних орієнтацій та інших моральних і психологічних якостей. Стан готовності 
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проявляється у позитивному ставленні до діяльності, спрямованості на неї, знаннях, 

уявленнях про особливості цієї діяльності, її вимогах до особистості, володінні знаннями, 

уміннями, процесами аналізу, синтезу, порівняння, самооцінки своєї діяльності, рівня 

підготовки до неї [5].  

 Не можна не погодитись з М.І. Дяченком та Л.А. Кандибовичем, у тому, що 

готовність до того чи іншого виду діяльності – це цілеспрямований вияв особистості, що 

включає його переконання, погляди, мотиви, почуття, вольові та інтелектуальні якості, 

знання, навички, уміння, націленість на визначену поведінку. Така готовність досягається в 

ході психологічної, професійної та фізичної підготовки і є результатом різностороннього 

розвитку особистості з урахуванням вимог, що ставляться особливостями діяльності [3]. 

Таким чином, узагальнюючи наведені погляди готовність можна визначити як 

складну інтегральну особистісну якість фахівця, що передбачає наявність професійних знань, 

навичок, умінь та відповідних психологічних якостей. Готовність передбачає єдність 

спрямованості та компетентності, досягається в ході психологічної, професійної та фізичної 

підготовки і є результатом різностороннього розвитку особистості. При цьому одним із 

найважливіших по значимості компонентів вважається спрямованість особистості на 

професію, яка зумовлює рівень загальної та спеціальної підготовки фахівця і виражається у 

наявності професійно важливих якостей. 

Серед значної кількості складових, які характеризують всебічну готовність фахівця до 

діяльності, найбільш вагоме місце займає професійна готовність особистості.  

С.О. Кубіцький під професійною готовністю до діяльності розуміє спрямованість 

особистості, яка передбачає потреби, переконання, погляди, ставлення, мотиви, почуття, 

вольові й інтелектуальні якості, знання, уміння, установки на певне поводження в незвичних 

умовах [7].  

Відомий радянський психолог К.К. Платонов відмічав, що професійна готовність 

фахівця – це суб’єктивний стан особистості, яка вважає себе здібною і підготовленою до 

виконання відповідної професійної діяльності, і прагнучою її виконувати [7]. 

На думку вчених [3] у професійній готовності фахівців слід виділяти дві взаємопов’язані 

складові. По-перше, попередню, завчасну, потенційну готовність – як професійну підготовку 

особистості до відповідної діяльності. Ця готовність фахівця містить систему достатньо стійких 

компонентів: знань, умінь, навичок професійної діяльності, професійно важливих якостей, значень 

і цінностей особистості, тобто в цілому визначений рівень професійно необхідного потенціалу 

особистості. По-друге, безпосередню, миттєву, ситуативну готовність – як стан відповідної 

змобілізованості, функціональної налаштованості психіки фахівця на вирішення конкретних 

завдань у відповідних обставинах і умовах. Дана складова професійної готовності фахівця 

характеризується високою динамічністю і залежністю від ситуативних обставин, стану психічного 

і фізичного здоров’я фахівця тощо. 

Цілком очевидно, що безпосередня готовність виступає наслідком актуалізації 

попередньої, а саме завчасної готовності, недостатній рівень якої знижує вияви першої. 

Попередня, потенційна, передчасна готовність є безпосередньою, ситуативною основою.  

Важливою складовою професійної готовності до праці є психологічна готовність 

фахівця. У психологічному словнику за редакцією В.І. Войтка психологічну готовність до 

праці визначено як поєднання знань, умінь, навичок з потребою у праці, що базується на 

зацікавленості, бажанні працювати, розумінні суспільного значення праці [12]. 

Згідно з поглядами Г.С. Грибенюка, психологічна готовність – система професійно 

важливих якостей, властивостей особистості, необхідних та достатніх для ефективної 

професійної діяльності [1]. 

Розглядаючи психологічну готовність, Б.А. Душков зазначає, що психологічна 

готовність – одна з складових загальної готовності до діяння і визначається психологічними 

факторами. У проблемі психологічної готовності дослідник виділяє загальну (завчасну, 

тривалу) та ситуативну (тимчасову) готовність. Перша являє собою раніше набуті знання, 

навички, уміння, мотиви діяльності. На основі її виникає стан постійної готовності до 
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виконання тих чи інших поточних завдань діяльності – ситуаційна готовність, створення 

необхідних психологічних умов для успішних дій в даний момент. Ситуаційна готовність – 

це динамічний цілісний стан особистості, внутрішня спрямованість на певну (визначену) 

поведінку, змобілізованість всіх зусиль на активні та доцільні дії [12].  

Вчені-дослідники [3] визначають такі ознаки психологічної готовності: на 

особистісному рівні – впевненість у своїх силах; прагнення активно вести боротьбу до кінця; 

оптимальний рівень емоційного збудження; завадостійкість; здібність керувати своїми діями, 

думками, почуттями; мобілізація зусиль; на функціональному рівні – тривале зберігання 

працездатності; швидке відновлення сил; адекватність реакцій на зовнішні впливи; 

складеність в роботі всіх систем, ритмічність, синхронність; психічний стан, що забезпечує 

швидкість трудового діяння; прийняття оптимального рішення; емоційний стан, що 

характеризується оптимальним рівнем працездатності аферентних та еферентних систем. 

Займаючись вивченням психологічної готовності особистості до професійної діяльності 

В.К. Маригодов та С.Є. Моторна зазначають, що психологічна готовність до професійної 

діяльності являє собою складне особистісне новоутворення, яке включає взаємодію когнітивного, 

потребносно-мотиваційного, морально-орієнтаційного і організаційно-комунікативного 

компонентів, що характеризує прояв особистості в діяльності (рис. 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морально-орієнтаційний компонент. Зміст та структура психологічної готовності 

обумовлені, перш за все, розвитком морально-орієнтаційного компонента, що проявляється в 

Дотримання  

та слугування 

Вдосконалення 

Усвідомлення 

Поєднання 

Розвиток і 

реалізація 

Рисунок 1 – Структура психологічної готовності до професійної діяльності.  
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Психологічна готовність до професійної діяльності 
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Морально-етичні норми; 

Повага культурно-історичної спадщини; 

Самореалізація; 
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Самоактуалізація; 

Істина, добро, краса. 

Пізнавальний 

(когнітивний) 

компонент 

Відчуття, сприйняття, увага; пам’ять; 
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Мотиви: 

а) життєві цілі; 
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Потреби: 

а) біологічні; 

б) соціальні; 

в) пізнавальні. 

Комунікативно-

організаційний 

компонент 

Комунікативні здібності; 

Організаційні здібності; 

Управлінський потенціал 
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направленості і здібності особистості до встановлення комунікативних зв’язків та 

самовдосконалення в діяльності. 

Пізнавальний (когнітивний) компонент. Найголовнішим у структурі готовності до 

професійної діяльності, являє собою професійні знання особистості. Саме якість знань 

визначає творчий початок кожної справи. 

Потрібносно-мотиваційний компонент. Проявляється в діяльності, важливу роль при 

його формуванні відіграють різні аспекти взаємодії з людьми, комунікативні ситуації. 

Комунікативно-організаційний компонент. Цей компонент характеризується 

комунікативними здібностями, що проявляються в постійній готовності спілкуватися з 

підлеглими, працювати з ними, як необхідності в передачі знань і досвіду, прагненням 

формувати у себе необхідні для цього уміння, відстоювати свої думки, ініціативність; а 

також організаційними здібностями, що являють собою уміння швидко орієнтуватися в 

складних ситуаціях та наполегливість у вибраній діяльності. 

Усі ці компоненти є складовими психологічної готовності до професійної діяльності. 

При цьому морально-орієнтаційний компонент є організаційним змістом психологічної 

готовності та таким, що визначає її принципово якісні характеристики. Кожний із 

компонентів психологічної готовності до професійної діяльності характеризується 

показниками, що проявляють себе в діяльності. 

Психологічна готовність до конкретного виду діяльності визначається своїми певними 

здібностями, нахилами у поєднанні з спеціальними уміннями та навичками, здобутими в 

процесі допрофесійної і професійної підготовки. 

Результати теоретичного аналізу свідчать, що психологічна готовність особистості до 

професійної діяльності набуває особливої актуальності для фахівців, діяльність яких 

відбувається в особливих умовах [2, 7-8, 10, 13-15]. 

Досліджуючи процес формування психологічної готовності майбутніх інженерів-

прикордоників до професійної діяльності, Л.О. Матохнюк визначає психологічну готовність 

як єдність та взаємозв’язок мотиваційно-ціннісного, когнітивного та операційно-діяльнісного 

компонентів, що характеризують здатність особистості успішно виконувати професійну 

діяльність на кордоні [10]. 

На думку С.О. Кубіцького психологічна готовність військового фахівця описується 

мотиваційними, пізнавальними, емоційними, вольовими та моторними структурними 

елементами готовності, що в сукупності забезпечують професійне виконання бойових 

завдань [7].  

С.В. Кушнарьов та О.В. Резнікова зазначають, що формування професійної готовності 

майбутніх фахівців органів внутрішніх справ являє собою динамічний процес, основу якого 

складає формування стійких професійних інтересів, поглиблення уяви про сутність, зміст 

професії; розвиток професійних нахилів і умінь; виховання впевненості у правильності 

професійного вибору, відповідність їх психічних властивостей і особистісних якостей 

вимогам професії і стійкому бажанню творчо працювати в обраній сфері [8]. 

Російські фахівці С.К. Шойгу, М.І. Фалєєв, Г.Н. Кирилов стверджують, що психологічна 

готовність рятівника до роботи в екстремальних умовах визначається за рівнем сформованості 

показників емоційної лабільності, збудливості та реактивності рятівника. Ці показники 

визначаються за зовнішніми емоційно-вольовими проявами, а саме: міміці, пантоміміці, 

вегетативно-судинним реакціям, зміні голосу та мови, напруженості після дії подразника [14].  

Український вчений В.В. Ягупов трактує психологічну готовність, як націленість і 

змобілізованість психіки військовослужбовців на подолання конкретних майбутніх бойових 

труднощів, яка забезпечує результативність і якість виконання бойових завдань адекватно до 

їх складності, значущості та важливості [15]. 

Вивчаючи проблему психологічної підготовки пожежних, відомий радянський 

дослідник [13] відзначає, що психологічна готовність – це здатність мобілізовувати психіку, 

налаштуватися на доцільні дії в певній діяльності. 

Стан психологічної готовності пожежного до оперативних дій є складним цілісним 
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виявом особистості. Психологічна готовність у єднанні з професійними навичками дозволяє 

фахівцю ПРП вміло та швидко виконувати оперативні завдання в умовах пожежі, зазначає 

вчений. 

Отже, виходячи з вищевикладених підходів до визначення як загальної готовності, так 

і психологічної готовності зокрема, аналізу їх структури [2, 3, 7, 9-11], на нашу думку, 

основні структурні компоненти психологічної готовності до професійної діяльності фахівців 

ПРП можна представити у вигляді моделі, зображеній на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотиваційно-ціннісний компонент готовності до професійної діяльності визначає 

спрямованість фахівця ПРП на професійну діяльність, бажання стати професіоналом у 

вибраній професії. Внутрішніми спонуканнями до дій стають мотиви, які є результатом 

усвідомлення особистістю своїх потреб і виявляються в конкретних прагненнях до їх 

задоволення. Мотив – це реальне спонукання, яке змушує людину діяти. Важливу роль у 

реалізації оптимальної мотивації відіграє реалізація особистості у вибраній діяльності, 

досягнення у ній успіху, визнання, перспективи росту. Мотивація пов’язана з професійним 

самовдосконаленням особистості фахівця пожежно-рятувального підрозділу. 

Когнітивний компонент являє собою професійні знання фахівця ПРП, що базуються 

на знанні змісту оперативної діяльності, особливостей гасіння пожеж, можливостей та 

порядку залучення пожежно-рятувальної техніки й обладнання тощо. У свою чергу, 

професійні знання знаходять своє відображення у професійній компетентності. Основні її 

компоненти такі: соціально-правова компетентність – знання й уміння у сфері взаємодії із 

суспільними інститутами і людьми; спеціальна компетентність – підготовленість до 

самостійного виконання конкретних видів діяльності, уміння вирішувати типові професійні 

завдання та оцінювати результати своєї праці, здатність самостійно набувати нові знання й 

уміння за фахом; персональна компетентність – здібність до постійного професійного 

зростання; аутокомпетентність – адекватне уявлення про свої соціально-професійні 

характеристики і володіння технологіями подолання професійних деструкцій; екстремальна 

компетентність – здатність діяти в екстремальних ситуаціях.  
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Рисунок 2 – Модель психологічної готовності до професійної діяльності фахівців ПРП. 
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 Діяльнісно-організаційний компонент, найголовніший у структурі, характеризується 

наявністю низки якостей і сукупності управлінських здібностей, які визначають можливість 

успішного здійснення професійної діяльності фахівця ПРП. 

 Розвиток цих якостей у процесі освоєння діяльності та професійного становлення 

приводить до формування професійно важливих якостей, відповідний рівень розвитку яких 

забезпечує ефективне виконання професійних завдань за призначенням. 

 Висновки. Таким чином, психологічна готовність до професійної діяльності є 

складовою загальної готовності і визначається як поєднання знань, умінь, навичок та ПВЯ, 

що в сукупності забезпечують результативність і якість виконання професійної діяльності, та 

досліджується через низку структурних елементів.  

 При дослідженні психологічної готовності до професійної діяльності в особливих 

умовах, зокрема до діяльності фахівців ПРП, визначено, що психологічна готовність до 

професійної діяльності – це складний синтез мотиваційно-ціннісного, когнітивного та 

діяльнісно-організаційного компонентів готовності, що обумовлені визначеними 

показниками готовності і характеризують особистість фахівця ПРП в процесі виконання 

професійної діяльності з гасіння пожеж та проведення рятувальних робіт. 

Представлена модель психологічної готовності до професійної діяльності фахівців 

ПРП дає уявлення про те, що необхідно фахівцю для його професійної компетентності та 

задовольняє всі структурні елементи професійної діяльності, містить мотиви, професійні 

знання, якості та необхідний управлінський потенціал. 
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Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

 

ОЦІНКА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПОЖЕЖНОГО РИЗИКУ ГРОМАДСЬКИХ 

БУДІВЕЛЬ РІЗНИМИ МЕТОДАМИ 

 
Представлено приклад проведення розрахунків значень пожежного ризику для типової 

громадської будівлі (школа) різними методами. 

 

Ключові слова: пожежний ризик, небезпечні фактори пожежі, необхідний час евакуації, 

критичне значення небезпечного фактора пожежі. 

 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день відповідно до закону України «Про 

основні засади державного нагляду (контролю) за господарською діяльністю» від 2007 року 

державний пожежний нагляд у сфері господарської діяльності та терміни здійснення 

планових заходів мають бути диференційовані залежно від ступеня ризику, оцінка якого має 

ґрунтуватися на оцінці пожежних ризиків. Тому в Україні актуальним є подальше 

запровадження змін у наглядовій діяльності у сфері пожежної безпеки. Відповідно до 

проекту «Концепції вдосконалення наглядової діяльності у сфері пожежної безпеки на основі 

ризик-орієнтованого підходу» основною зміною є запровадження механізму оцінювання 

пожежних ризиків, тобто визначення кількісного значення пожежного ризику для кожного 

окремо взятого об’єкта та порівняння його з нормованими значеннями. Нормування значень 

пожежних ризиків передбачає наявність надійної методики їх кількісного оцінювання. Таким 

чином, окремі питання щодо оцінювання пожежних ризиків в Україні залишаються 

невирішеними. Зокрема, не встановлено кількісних значень ступенів ризиків, необхідна 

розробка методик визначення розрахункових значень пожежних ризиків для об’єктів різного 

функціонального призначення, одним із основних завдань також є розвиток нормативної 

бази, яка регламентує діяльність, пов’язану із забезпеченням пожежної безпеки на основі 

аналізу й оцінювання пожежних ризиків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологія оцінювання ризику 

виникнення пожеж є на теперішній час основою для підтримання прийняття рішень щодо 

забезпечення прийнятного рівня безпеки практично в усіх сферах людської діяльності. Слід 

зазначити, що це є законодавчою нормою європейських країн [1].Сучасні науково-

методологічні підходи та досвід розвинених країн свідчать, що ефективна модель такого 

захисту має спиратися на оцінку ризику виникнення пожежі та її можливих наслідків. 

Значний внесок у вирішення проблеми аналізу та оцінки ризику виникнення пожеж на 

різного роду об’єктах внесли вітчизняні та закордонні вчені, у складі яких: А. Корольченко, 

С. Якуш, С. Пузач, В. Акімов, В. Бєгун, М. Брушлінський, А. Качинський, Г. Лисиченко та 

інші. Оцінку ризику виникнення небажаної події, вони розглядають як перший крок до 

кількісного вираження небезпеки від функціонування об’єктів та пропонують критерії 

прийнятного ризику використовувати для розробки планів дій у надзвичайних ситуаціях і 

вжиття заходів щодо зниження рівня потенційної небезпеки суб’єктів господарювання.  

Постановка задачі та її розв’язання. Метою роботи є розрахунок значення 

пожежного ризику для типової громадської будівлі (школа колегіум «Берегиня» м. Черкаси) 

різними методами. 

Виклад основного матеріалу. 
Очевидним є те, що нормування значень пожежних ризиків не повинно здійснюватись 

без наявності надійної методики їх кількісного оцінювання, розробку якої доцільно 

здійснювати із врахуванням досвіду використання раніше розроблених методик. 
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В рамках участі в науково-дослідній роботі «Пожежні ризики» передбачалось на 

прикладі громадських будівель провести апробацію «Методики определения расчетных 

величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных клас сов 

функциональной пожарной опасности» [2], котра розроблена на основі міждержавного ГОСТ 

12.1.004-91 [3] і використовується в Російській Федерації з 2009 року. Об’єктом для 

апробації було обрано школу колегіум «Берегиня» м.Черкаси, яка має типову для багатьох 

шкіл планувальну схему. 

Згідно пункту 7 розділу ІІ Методики [2] приміщення, яке характеризується 

можливістю виникнення найбільш складних умов евакуації людей та можливістю найбільш 

високої динаміки розвитку пожежі, є приміщення актової зали, тому розрахунок 

індивідуального пожежного ризику проводився саме для людей в ньому. 

Місце виникнення пожежі за сценарієм розташовується ближче до виходу №1, котрий 

має більшу пропускну здатність, і відповідно даний вихід з моменту початку пожежі є 

заблокованим, тому всі люди будуть виходити через вихід №2. 
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Рисунок 1 - Схема актового залу, виходів з нього та прилеглих приміщень. 

Розрахунок часу блокування шляхів евакуації tбл визначався двома методами: 

інтегральним та польовим (диференціальним). 

В розрахунку була використана стандартна пожежна навантага адміністративно-

громадського приміщення, навчальні класи шкіл, ВУЗів, кабінети поліклінік [4]. 

- нижня теплота згоряння 14 МДж/кг; 

- лінійна швидкість розповсюдження полум’я 0,0045 м/с  

- питома масова швидкість вигоряння 0,0137 кг/м2с 

- димоутворююча здатність 47,7 Нпм2/кг 

- споживання кисню 1,369 кг/кг 

- виділення вуглекислого газу 1,478 кг/кг 

- виділення чадного газу 0,03 кг/кг 

- виділення хлористого водню 0,0058 кг/кг 
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Інтегральним методом були отримані такі значення комплексів А,В,Z: 

72 10913,205,1  линVA 
                                               (1)   

 

де:  V - лінійна швидкість поширення полум'я поверхнею горючого матеріалу, м/с; 

ψ - питома стала масова швидкість вигоряння рідини, кг·м-2 с-1; 

 

 
227,31

1

353







Q

VС
В

р

                                                         (2) 

де: Ср – питома ізобарна теплоємність газу МДж/кг∙К; 

φ – коефіцієнт тепловтрат; 

η – коефіцієнт повноти горіння. 

 

  7269,04,1exp  H
H

h
z

                                                    (3) 

де: hотм - висота відмітки зони знаходження людей над підлогою приміщення, м; 

Н – висота приміщення, м. 

 

В результаті проведених обчислень отримані такі критичні значення настання 

небезпечних факторів пожежі: 

Критична тривалість пожежі за підвищеною температурою; 

сtТ

кр 75,282
 

Критична тривалість пожежі за втратою видимості; 

сt ВВ

кр 79,188  

Критична тривалість пожежі за зниженому вмісті кисню; 

сt
О

кр 43,3522 
 

Критична тривалість пожежі за підвищеним вмістом карбоноксиду вуглецю; 

сtСО

кр 04,565
 

Критична тривалість пожежі за підвищеним вмістом карбондіоксиду вуглецю; 

опаснонеt
СО

кр 2

 
Критична тривалість пожежі за підвищеним вмістом хлоридної кислоти; 

сt HCl

кр 64,210
 

 

Польовим методом (з використанням програмного комплексу FDS [5]) були отримані 

наступні результати. Геометрія приміщення була створена в графічному редакторі Pyrosim 

[6]. Датчики, які знімали показники небезпечних факторів пожежі, розміщені біля виходу №2 

з приміщення на рівні 1,7 метри.  
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Рисунок 2 - План поверху в графічному редакторі Pyrosim. 

 

 

 

 Рисунок 3 -  Розподілення полів видимості в приміщенні на 234 с. 

 

 

Рисунок 4 -  Розподілення температурних полів в приміщенні на 300 с. 
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Таблиця 1 -  Час досягнення небезпечного фактору пожежі 

Модель 

розрахунку 

Час досягнення небезпечного фактору пожежі 

Втрата 

видимості 

Підвищена 

температура 

Занижений 

вміст кисню 

Вміст 

СО 

Вміст 

СО2 

Вміст 

HCl 

Інтегральний 

метод 
188,79 282,75 352,43 565,04 - 210,64 

FDS 

(польовий) 
234 300 295 - - 251 

 

Таблиця 2  -  Час блокування шляхів евакуації 

Модель розрахунку 
Час блокування шляхів 

евакуації, с 

Час блокування шляхів 

евакуації, хв 

Інтегральний метод 188,79 3,15 

FDS (польовий) 234 3,9 

 

Розрахунок часу евакуації з приміщення актової зали визначався як спрощеним 

аналітичним методом (додаток №2) до Методики [2], так і програмним комплексом  

Pathfinder (багатоагентне імітаційне моделювання евакуації) [7]. 
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Рисунок 5 - Розрахункова схема евакуації людей з актової зали для аналітичного 

методу(додаток №2) до Методики [2]. 

Вихід №1 

Вихід №2 

              -   ділянка евакуації та її напрямок 

Д.1– порядковий номер ділянки евакуації 



«Пожежна безпека: теорія і практика» №16’2014 

 126 

З використанням спрощеного аналітичного методу руху людських потоків[2] було 

визначено час евакуації для людей, котрі знаходяться найдальше від виходу на сцені, 

отримано tp=  2,8 хв, та в глядацькій залі, отримано tp=  3,065 хв. Враховуючи необхідність 

брати за основу гірший варіант, прийнято заtp=3,065 хв. 

Розрахунковий час евакуації людей з актової зали колегіуму «Берегиня»згідно 

розрахунків, проведених за допомогою програмного комплексу Pathfinder, отримано та 

прийнято tp = 2,4 хв.
 

 

 

 

Рисунок 6 - Розташування людей в актовій залі на 6 с від початку евакуації з 

використанням програмного комплексу Pathfinder. 

Розрахункова величина індивідуального пожежного ризику для певного сценарію 

пожежі в будівлі розраховується згідно Методики [2]по формулі: 

 

Qв,i=Qп,i(1–Kап,i)Pпp,i(1–Рэ,i)(1–Kп.з,i)                                     (4) 

 

де   Qп,i – частота виникнення пожежі в будівлі протягом року, прийнято згідно пункту 4 

таблиці додатку №1 Методики - Qп = 1,1610-2; 

Kап,i – коефіцієнт, що враховує відповідність нормам установок автоматичного 

пожежогасіння, прийнятоKап=0,9(обладнання установкою автоматичного пожежогасіння 

даного приміщення не вимагається).  

Pпp,i – вірогідність присутності людей в будівлі  Рпр,i = tфункціонування,i /24, відповідно  Рпр 

= 8 /24 = 0,3. 

Kп.з,i – коефіцієнт, що враховує відповідність нормам системи протипожежного 

захисту, призначеної для забезпечення безпечної евакуації людей при пожежі, визначено по 

формулі:  

 

)1()1(1п.з ПДЗобнСОУЭобн KKKKK 
                            (5) 

де  Kобн – коефіцієнт, що враховує відповідність нормам системи пожежної 

сигналізації, прийнято Kобн = 0 (система пожежної сигналізації змонтована, але документи 

підтверджуючі її обслуговування і працездатність відсутні); 
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KСОУЭ – коефіцієнт, що враховує відповідність нормам системи оповіщення людей про 

пожежу та управління евакуацією людей, прийнято KСОУЭ = 0 (будівля згідно будівельних 

норм повинна обладнуватися системою оповіщення 3-го типу, але такою системою не 

обладнана); 

KПДЗ – коефіцієнт, що враховує відповідність нормам системи протидимного захисту, 

KПДЗ = 0,8 (обладнання будівлі спеціальними технічними системами протидимного захисту 

не вимагається); 

Відповідно    Kп.з, = 1- (1-0·0)·(1-0·0,8) = 0 

Рэ,i – вірогідність евакуації людей, визначалась згідно Методики за формулою: 

 

 

        (6) 

 

де -tнэ – час від початку пожежі до початку евакуації, згідно додатку №5 Методики,     

tнэ = 5+0,01·F = 5+0,01·183,9 = 6,83 с = 0,1хв    

tск – час існування скупчень людей на ділянках шляху евакуації, враховуючи що 

загальний час евакуації tp = 3,065 хв або 2,4хв, прийнято що tск ˂ 6хв. 

Підставивши до формули (6) tp = 3,065(додаток №2 Методики) та tбл =  3,15 (додаток 

№6 Методики) отримано значення Рэ = 0,000.  

Відповідно, отримавши всі необхідні величини, їх підставлено до формули (4) та 

отримано значення індивідуального пожежного ризику для колегіуму «Берегиня» 

Qв=3,48·10-4.   

Згідно Методики індивідуальний пожежний ризик вважається прийнятним якщо 

виконується умова у формулі: 

 

                                         QВQH
В                                                                                                                          (7) 

 

де QH
В= 10-6 - нормативне значення індивідуального пожежного ризику   

Враховуючи, що при 3,48·10-4 ≤ 10-6 - умова не виконується, робимо висновок про 

недопустимість пожежного ризику для даного об’єкту за отриманих значень. 

Підставивши до формули (6) tp = 2,4(індивідуально-поточна модель руху (програмний 

комплекс Pathfinder)) та tбл = 3,9 (польовий метод (програмний комплекс «FDS»)) отримано 

значення Рэ = 0,999, при якому величина пожежного ризику помітно змінилася Qв=3,48·10-7.  

Відповідно при 3,48·10-7≤ 10-6- умова виконується і можна зробити висновок, що 

значення індивідуального пожежного ризику допустиме. 

Висновки. При проведенні розрахунків значення індивідуального пожежного ризику 

для людей в колегіумі «Берегиня» м. Черкаси за допомогою інтегрального  методу 

визначення tбл (додаток №6 до Методики) та аналітичної моделі руху визначення tp (додаток 

№2 до Методики) отримано недопустиме Методикою значення пожежного ризику. При 

використанні більш сучасних та точних методів, польового методу визначення 

tбл(програмний комплекс «FDS») та індивідуально-поточної моделі руху визначення 

tp(програмний комплекс Pathfinder) отримано допустиме значення індивідуального 

пожежного ризику, встановлене як Методикою[2], так і ГОСТ 12.1.004-91[3]. Такий 

результат свідчить,що при використанні різних методик, можна отримати результати котрі, 

різняться між собою та значно впливають на величину пожежного ризику на певному 

об’єкті. 



«Пожежна безпека: теорія і практика» №16’2014 

 128 

Слід також зазначити, що при проведенні розрахунку індивідуального пожежного 

ризику за вищезазначеною Методикою [2], першочергове значення має ризик для життя та 

здоров’я людей, а сама вірогідність виникнення пожежі та знищення об’єкту не 

визначається. Найбільш трудомістким у даних розрахунках являється визначення 

вірогідності евакуації людей Рэ, котра в основному залежить від розрахункового часу 

евакуації людей tр та часу блокування шляхів евакуаціїtбл внаслідок настання критичного 

значення небезпечних факторів пожежі. 
 

Перспективи подальших досліджень. Враховуючи те, що в Україні триває перехід 

на ризик-орієнтований підхід у нормуванні в галузі пожежної безпеки, метою подальших 

досліджень є апробація різних методик визначення величини індивідуального пожежного 

ризику для різнотипних об’єктів.  
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УДК 004.89:614.841.4 

К.М. Юрченко, к.т.н., Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля  

 

КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЯК ЗАСІБ 

ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 
У статті розглянуто проблеми створення адаптивних систем контролю знань, виконано аналіз 

існуючих інструментальних засобів навчання. Запропоновано принципи та механізми побудови 

ефективних комп’ютерних систем професійної підготовки з метою оптимізації процесу 

навчання, розглянуто приклади їх застосування. 

 

Ключові слова: логічна схема тестування, автоматизовані системи навчання та контролю 

знань,  адаптивність, комп’ютерні системи професійної підготовки. 

 

Постановка проблеми. Необхідність приймати рішення в складних критичних умовах, 

викликаних пожежами, техногенними та екологічними катастрофами, наслідками яких 

можуть бути численні людські жертви та значні матеріальні збитки, визначає актуальність 

розробки інформаційних технологій оптимізації процесів професійної підготовки фахівців 

служби цивільного захисту. В зв’язку з цим виникає необхідність створення відповідних 

автоматизованих систем навчання і контролю знань (АСНКЗ) з метою покращення процесів  

підготовки фахівців даної служби.  

Аналіз останніх досліджень. Розвиток дистанційного навчання, інформаційних ресурсів 

мережі Інтернет є основою і спонукаючим мотивом розробки і використання комп’ютерних 

навчальних систем і систем контролю знань. На сьогоднішній день розроблено ряд програмних 

продуктів для контролю знань в тому числі і закордонних. Це такі як: Sun Rav Test, Office Pro, 

Prolearn, iClass, Wisdom, Teal, Le Active Math, Moodle,          X-TLS, Аргус–М. 

Розглянемо домінантні характеристики сучасних інструментальних засобів навчання та 

контролю на прикладі двох систем, активно представлених в глобальній мережі. Це системи  

«x-TLS» та «Аргус–М». Як стверджують їх розробники це сучасні інструментальні 

середовища для створення автоматизованих навчальних і контролюючих систем. Насправді 

ці системи призначені тільки для контролю знань, в них  реалізовані питання з відповідями, 

що передбачають вибір одного (двох) варіантів з декількох.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 

стаття. Переважна більшість систем навчання й контролю знань реалізують ту ж 

стратегію, що й системи «x-TLS» і «Аргус-М». Дані системи важко назвати ефективними 

інструментальними засобами, вони мають схожі з представленими вище АСНКЗ 

характеристики та недоліки, а саме: 

• орієнтовані на завдання тільки тестового характеру; 

• відповіді на завдання типу «так-ні», іноді необхідно вибирати одну або дві вірні 

відповіді із декількох запропонованих;  

• не вичерпують усього різноманіття питань і задач; 

• правильність вибору відповіді визначається тільки у відсотках;  

• відсутність в системах орієнтації на особу, що навчається, і відповідних адаптивних 

механізмів;  

• тести носять запрограмований характер; 

• присутні елементи інформаційної недостатності та інформаційної надлишковості. 

Таких систем в останній час розроблено немало, але наведені вище особливості і 

недоліки вказують на необхідність створення дійсно ефективних комп’ютерних систем, 

особливо при підготовці фахівців у галузі цивільного захисту. 

Постановка задачі та її розв’язання. Таким чином, виконаний аналіз існуючих 

інструментальних засобів навчання й контролю знань вказує на необхідність реалізації таких 

основних принципів при їх розробці:  
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• реалізація адаптивних схем контролю знань з застосуванням АСНКЗ повинна зменшити 

час відведений на оцінювання знань фахівця;     

• необхідність при оцінюванні знань фахівців ОРС враховувати критерій часу для 

одержання відповіді, що є необхідною умовою комплексного визначення рівня 

професійної підготовки фахівця як особи, що прийматиме рішення в складних 

критичних умовах; 

• необхідність визначення професійної спрямованості фахівців ОРС, що дозволить 

зробити висновок про компетентність фахівця у певній предметній області, а також 

визначити вид професійної діяльності, до якого він схильний; 

• потреба у зведенні відповідей до однієї інформаційної шкали та врахування 

особливостей прийняття рішень у критичних умовах; 

• необхідність при визначенні рівня підготовленості фахівців враховувати всі категорії 

питань і ситуацій;  

• вирішення проблеми формування інформаційної бази для контролю знань та вмінь 

працівників ОРС. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

результатів. Враховуючи структуру ОРС ЦЗ ДСНС можна сказати, що не тільки в 

навчальних закладах, а й в кожному з підрозділів відбуваються процеси професійної 

підготовки фахівців, тобто процеси навчання та оцінювання знань, і на сьогоднішній день, 

частково застосовуються і використовуються АСНКЗ в навчальному процесі. Але саме 

ефективні автоматизовані системи, які б врахували вище наведені недоліки і врахували б 

специфіку підготовки фахівців в галузі ЦЗ, на сьогоднішній день відсутні. І з кожним днем 

це питання стає більш актуальним, і саме АСНКЗ спрямовані на специфіку діяльності 

фахівця у галузі ЦЗ впроваджуються в навчальний процес. 

Існуючі системи професійної підготовки переважно орієнтовані на завдання тестового 

характеру [1]. Відповіді на завдання такого типу мають вигляд «так-ні», іноді необхідно 

вибирати одну вірну відповідь із декількох запропонованих. Очевидно, що завдання таких 

типів не вичерпують усього різноманіття питань і задач, які можуть бути задані особі, знання 

якої оцінюють, тому запропоновано використовувати питання, залежно від відповідей, таких 

типів: «Так-Ні»; «Один з декількох»; «декілька з багатьох»; «число»; «інтервал»; «нечіткий 

інтервал»; «слово»; «речення» [3,4]. Зауважимо, що така типізація питань є досить повною й 

питання інших ймовірних типів можуть бути зведені до вже запропонованих. 

Враховуючи, що ефективна АСНКЗ повинна бути адаптивною [5], тобто орієнтована на 

особу знання якої оцінюються, відзначимо наступні положення принципу адаптивності:   

• динаміка значення рівня складності питання залежить від кількості осіб, знання яких 

контролюються, а також від сумарної оцінки кожного з них;  

• якщо особа, що навчається, із порівняно високою сумарною оцінкою дає правильну 

відповідь, то складність питання зменшується на менше значення, ніж у випадку, коли 

правильну відповідь дає особа, що навчається, із нижчою сумарною оцінкою;  

• якщо особа, що навчається, із порівняно високою сумарною оцінкою дає неправильну 

відповідь, то складність питання збільшується на більше значення, ніж у випадку, коли 

неправильну відповідь дає особа, що навчається, із нижчою сумарною оцінкою; 

• наявність адаптивних механізмів навчання та контролю знань, та відповідна орієнтація 

структури процесу навчання на кінцевого користувача; 

• необхідність передбачення можливості багатокритеріального оцінювання, що важливо 

саме для професійної підготовки та наявність градації оцінок складності питань. 

В ефективних комп’ютерних системах професійної підготовки (КСПП) реалізується 

стратегія підготовки, яка полягає у розв’язанні багатокритеріальної задачі оптимізації [6]. 

Ефективною будемо називати таку КСПП, у якій навчання й контроль знань проходять за 

мінімально можливий час (T ), причому забезпечується їх повнота ( A ), а також відсутність 

або мінімальна присутність інформаційної надлишковості  (
vI ) або недостатності (

uI ) і 

максимально можлива об'єктивізація отриманих результатів (O ).   
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Таким чином, в ефективних КСПП повинна реалізовуватися стратегія підготовки, що 

полягає в розв'язку багатокритеріальної задачі оптимізації: 

 

max, min, min, max, max, min, min,v uA I I O V T      

 

(1) 

 

Здійснюючи реалізацію АСНКЗ, найчастіше забувають про методологічні основи як 

процесів навчання й контролю, так і розробки таких систем. Розробка елементів таких основ 

та основних аспектів їх реалізації дозволить створювати дійсно ефективні КСПП, що мають 

усі відповідні атрибути. 

Дистанційна форма освіти, яка набуває все більшого поширення в Україні, залежить від 

стану та розвитку глобальної мережі і не в останню чергу визначається динамікою руху до 

інформаційного суспільства [2]. Одним із її атрибутів є впровадження автоматизованих 

систем навчання і контролю знань та їх різновиду – комп’ютерних систем професійної 

підготовки. За кордоном уже розробляють системи, які призначені для супроводу процесу 

навчання людини впродовж життя. В Україні такі дослідження залишаються ще попереду.  

Розробка інструментальних засобів для професійної підготовки має певні особливості. 

Однією із головних задач, що відноситься до практичної реалізації запропонованих моделей і 

методів є вибір технології формування бази знань та середовища програмної реалізації 

системи контролю рівня професійної підготовки [7]. Така технологія повинна передбачати 

інтерактивний режим роботи з нею як особи, що приймає рішення і формує базу знань, так і 

фахівця, знання якого контролюються. Складність реалізації КСПП полягає також у тому, що 

необхідно сумістити в одній системі аналіз і кількісних, і якісних показників, а також онтологічне 

представлення навчального матеріалу, структурну схему у вигляді графу та розрахункові модулі. 

Робота з базою знань має свої особливості, оскільки всі питання різнотипні і вимагають, 

відповідно, розробки різних варіантів як їх представлення, так і відповідей із застосуванням 

типових але різних елементів програмного середовища. Важливим та необхідним аспектом 

адекватного використання такої КСПП є наявність елементів методики проведення контролю 

знань та умінь фахівців на базі автоматизованої системи.  

Інформаційне забезпечення комп’ютерної системи професійної підготовки включає в 

себе сукупність фактів бази знань, множину правил виведення та множину процедур, що 

визначають застосування правил виведення. Оскільки КСПП призначена як для навчання, 

так і для контролю знань, то при її створенні необхідно передбачити два основні етапи: 

• розробка структури бази знань як структурно-логічне відображення блоків навчального 

матеріалу у впорядковане фреймове представлення; 

• розробка структури бази знань як основи проведення контролю знань з урахуванням 

форми і змісту питань та відповідей. 

Першим кроком до об’єктивізації оцінки знань є створення бази знань, яка міститиме базу 

питань, базу відповідей та правила логічного виведення. Існуючі системи професійної підготовки 

переважно орієнтовані на завдання тестового характеру. Для того, щоб не обмежувати процес 

контролю знань лише питаннями тестового характеру, потрібно передбачити широкий спектр їх 

типів у залежності від можливих відповідей. Намагаючись наблизити комп'ютерне навчання й 

контроль знань до інших форм навчання й контролю знань, вважаємо раціональним підхід. 

Зокрема  запропоновано класифікацію, що включає в себе питання з відповідями типу «Так-Ні» 

(тестового характеру); з вибором однієї відповіді з багатьох (причому правильною відповіддю із 

запропонованих може бути або одна, або декілька, але з різною градацією «правильності»); з 

вибором декількох відповідей з багатьох (відповіді теж мають різну градацію правильності); з 

відповіддю у вигляді числа (інтервал для його можливих значень може бути вказаний, а може бути 

і відсутнім); з відповіддю у вигляді нечіткої величини (заданої параметрами у залежності від типу 

функції належності); з відповідями типу «слово» та «речення». 

Звичайно, при такій різноманітності завдань обов'язково виникає проблема 

формалізації й приведення оцінок відповідей до однієї шкали, що, за винятком питань 

останнього типу, і зроблене в [3]. До приведеної класифікації питань необхідно додати ще й 
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такі, відповідями на які є зазначення правильної послідовності (об'єктів, процесів, дій і таке 

інше). Зауважимо, що така типізація питань є досить повною й питання інших ймовірних 

типів можуть бути зведені до вже запропонованих. 

Поширення такої класифікації питань на проблемну область підготовки фахівців ОРС 

дозволить: 

• не звужувати сферу можливих питань, 

• не обмежуватись питаннями закритого типу, 

• проводити повноцінний контроль знань, а не лише тестування, 

• враховувати суб’єктивні висновки фахівців. 

Як відбувається процес роботи з такою КСПП? (рис. 1). На першому етапі виконується 

розробка бази знань, що містить навчальний матеріал, питання, відповіді, правила та методи 

оцінювання і навчання. Якщо фахівець вперше працює з КСПП, то він проходить попереднє 

тестування, яке реалізоване в блоці попереднього тестування. В цьому блоці передбачена 

початкова оцінка знань користувача, можливість формування протоколу, в якому вказано 

рівень знань з різних тем та визначається необхідність вивчення певного матеріалу. 

Формується індивідуальна таблиця в базі знань, куди заноситься ретроспективна і поточна 

інформація та здійснюється коригування складності питань. 
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Рисунок 1 - Схема адаптивного контролю знань і навчання. 

Виходячи із даних, одержаних в попередньому блоці, розробляється  план навчання 

користувача та здійснюється визначення пріоритетності блоків навчального матеріалу 

(БНМ), значення яких заносяться в таблицю. Враховуються побажання фахівця, зокрема, 

якого рівня знань він прагне досягнути, які теми є пріоритетними для вивчення тощо. 

Після проведення навчання фахівець бере участь у проміжному контролі знань. У 

відповідному блоці передбачено контроль знань після вивчення певної теми, а також 

порівняльний аналіз з попередніми результатами і виведення статистичних показників, в т.ч. 

в динаміці. Здійснюється коригування складності питань. 

Будь-який етап навчання здійснюється на базі блоку навчального матеріалу, який 

містить елементи навчальної інформації: тексти, мультимедійні блоки, а також метадані.  

Закінчується процес навчання формальним завершальним контролем знань. Він 

здійснюється на основі адаптивних схем із оцінюванням та порівнянням загального рівня 

успішності фахівця та результатами контролю знань. Головними елементами блоку є 

алгоритм вибору питань та алгоритм формування оцінки. Продовжуючи аналіз аспектів 

реалізації КСПП необхідно звернути увагу на інтеграцію підсистем навчання і контролю знань, їх 

взаємозв'язок і взаємозалежність. У більшості таких сучасних систем ці підсистеми функціонують 

окремо або взагалі незалежно одна від одної. Така незалежність призводить до неефективного 

контролю знань, збільшення часу на його проведення. В той же час наявність взаємозв'язку між 
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підсистемами контролю і навчання дозволила б автоматично формувати завдання, проводити 

навчання за результатами контролю, контроль по закінченню навчання і визначати адаптивну 

стратегію навчання, що є ще одним з аспектів створення ефективних систем. 

Відомо, що будь-які процеси тестування характеризуються рівнем інформаційної 

надлишковості та інформаційної недостатності. Надлишковість випливає із необхідності 

проходження жорстко заданої послідовності питань, навіть якщо вони вибираються 

випадковим чином. Причиною інформаційної недостатності є недослідженість проблеми 

повноти системи питань, яка пропонується для перевірки знань фахівців. Мінімізувати такі 

негативні явища рекомендується, використовуючи побудову структурно-логічної схеми 

навчального курсу та відповідну графову структуру (граф типу «І-Або»). Їх використання, 

наприклад,  дозволить не проводити контроль знань, якщо фахівець не дав правильних 

відповідей на певні ключові питання. Застосування структурно-логічної схеми направлене на 

об’єктивізацію процесу оцінювання та забезпечення повноти контролю. 

Реалізація інформаційно-аналітичної технології контролю рівня знань та навчання в 

процесі професійної підготовки фахівців у сфері цивільного захисту здійснюється на основі 

багатокритеріального оцінювання. Підготовка фахівців, які діють у критичних умовах, 

передбачає повне викладення та контроль знань навчального матеріалу. В розробленій нами 

комп’ютерній системі професійної підготовки «ПрофКонтроль» (рис. 2) передбачено 

наскрізний потік інформації та використання оберненого зв’язку, що дозволяє реалізувати 

процеси управління як процесами оцінювання, так і навчанням.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 

Рисунок 2 – Структурно-функціональна схема КСПП «ПрофКонтроль». 

 

КСПП «ПрофКонтроль» має надбудову та базис. До надбудови належать ті процеси та 

операції, які необхідно виконати до роботи з системою, а також операції по заповненню 

таблиць баз даних. На першому етапі визначаються навчальні дисципліни, які будуть 

вивчатись та оцінюватись, а також перелік тем кожної з них. Далі формуються блоки 

навчального матеріалу і будується їх ієрархічна схема, яка є основою процесу навчання [6].  
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На наступному етапі особа, що приймає рішення задає апріорні складності питань або 

відмовляється це робити, тоді в базу даних будуть записані складності усіх питань по 0,5. І 

завершуються попередні операції розрахунком та записом в індивідуальні таблиці бази знань 

результатів навчання фахівця, тією чи іншою мірою деталізованих.  

Базис КСПП складають п’ять блоків, взаємодія яких має послідовний характер із 

оберненим зв’язком між останнім і першим блоками. До 1-го блоку «База знань» належать 

таблиці навчального матеріалу, таблиці питань, відповідей та їх «інфраструктури». Також до 

цього блоку належать індивідуальні таблиці бази даних, які містять дані про конкретних 

фахівців, історію їх навчання та контролю знань. У модулі адаптивного вибору питань 

реалізовано метод адаптивного вибору питань за низхідною та висхідною схемою. На етапі 

контролю знань реалізоване багатокритеріальне оцінювання.  

На етапі постпроцесінгу здійснюється коригування складності питань, оцінки рівня 

знань фахівця та визначаються пріоритети фахівця, на які він звертає найбільшу увагу при 

навчання та контролі знань. Останніми і головними модулями КСПП «ПрофКонтроль» є 

«Формування плану навчання» та «Навчання». 

У КСПП «ПрофКонтроль» поширені технології автоматизованого контролю знань як 

на запитання відкритого, так і закритого характеру; такі, що мають нечіткі відповіді і 

відповіді з різними коефіцієнтами правильності, що дозволить мінімізувати і об'єктивізувати 

час оцінювання, адаптувати процес контролю знань до рівня успішності осіб, що навчаються, 

а також створити основу для оптимізації навчального процесу. 

Висновки. Одним із головних результатів застосування АСНКЗ є скорочення часу 

оцінювання  знань, що дозволяє збільшити час навчання для фахівців в галузі цивільного 

захисту, мінімізувати час непродуктивного оцінювання та роботи як для особи, що 

навчається, так і для особи, що здійснює контроль знань.  

Запропоновані конструктивні рішення щодо структури, елементного базису складають 

методологічну основу створення високоефективних систем професійної підготовки, відмінною 

особливістю яких є адаптивність навчання, оцінювання та багатокритеріальність оцінки знань. 

Перспективи подальших досліджень. У подальшому необхідно поширити 

запропоновані технології на питання вдосконалення застосування АСНКЗ з урахуванням 

визначення професійної спрямованісті фахівця, що надасть можливість підвищити 

ефективність процесу навчання та контролю знань фахівців ОРС і розширити традиційний 

спектр задач, які розв'язуються за допомогою відповідних автоматизованих систем. 
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В статті розглянуті особливості визначення вогнестійкості металевих конструкцій в умовах їх 

випробувань при режимах пожежі, відмінних від стандартного, та можливості застосування 

розрахунково-експериментального методу для визначення характеристики вогнезахисної 

здатності покриттів металевих конструкцій при режимові вуглеводневої пожежі. 
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пожежі, розрахунково-експериментальний метод, вогнезахисна здатність. 

 

Постановка проблеми. Широке використання у будівництві сталевих конструкцій 

пояснюється швидкістю зведення будівель зі сталі, зручністю монтажу та міцністю.  Проте, 

поряд із беззаперечними перевагами застосування сталевих конструкцій в будівництві 

супроводжується необхідністю їх вогнезахисту для підвищення межі вогнестійкості 

конструкцій, в якому одним із пріоритетних методів є застосування вогнезахисних покриттів, 

що спучуються під дією температури. 

В даний час на Україні вогнестійкість металевих конструкцій та їх елементів, 

захищених вогнезахисними покриттями, нормується і визначається випробуваннями на 

вогнестійкість при стандартному температурному режимі пожежі [1], що не завжди 

задовольняє сучасним вимогам пожежної безпеки до будівель і споруд, наприклад на 

об’єктах нафтогазового і нафтохімічного комплексів, пожежі на яких характеризуються 

швидким підвищенням температури до 1100 оС на початку свого розвитку. Тому 

дослідження поведінки металевих конструкцій з вогнезахисними покриттями в умовах 

випробування при температурному режимові пожежі, що відрізняється від стандартного, є 

актуальною науково-технічною задачею. 

Аналіз останніх досягнень і публікацій. Спроби визначення вогнестійкості будівельних 

конструкцій, використовуючи результати випробувань на вогнестійкість, та в подальшому 

виявлення взаємозв’язку між мінімальною товщиною вогнезахисного покриття і межею 

вогнестійкості будівельних конструкцій були зроблені в роботах таких вчених, як Яковлев А.І., 

Ройтман В.М., Романенков І.Г., Круковський П.Г., Харченко І.О., Новак С.В., Демчина Б.Г., 

Бартелемі Б., Магнусон С., Накамура К., Цвіркун С.В., Поздєєв С.В., Качкар Є.В., Довбиш А.В.,  

Ковальов А.І., Якименко О.П. та ін. Проте, в цих роботах переважна більшість 

експериментальних та розрахункових даних отримані при врахуванні умов теплового впливу 

за стандартним температурним режимом пожежі. Так, в роботі [2] визначено залежності 

мінімальної товщини вогнезахисного покриття від нормованої межі вогнестійкості 

залізобетонної оправи для діапазону її значень від 30 до 120 хвилин і проведено їх порівняння 

для різних температурних режимів. При цьому приймалося допущення, що для визначення такої 

залежності при режимові вуглеводневої пожежі теплофізичні характеристики (ТФХ) 

вогнезахисного покриття задавали знайдені розв’язанням обернених задач теплопровідності 

(ОЗТ), використовуючи дані випробувань на вогнестійкість при стандартному температурному 

режимі пожежі.  

За припущенням авторів, товщина вогнезахисного покриття, розрахована при 

стандартному температурному режимі, може не задовольняти вимогам з безпеки у випадку 

виникнення пожежі при температурному режимові вуглеводневої кривої. 

Постановка задачі та її розв’язання. Тому метою даної роботи є розкриття 

особливостей застосування вогнезахисних покриттів металевих конструкцій при різних 

температурних режимах пожежі, а саме температурному режимові вуглеводневої пожежі. 
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Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 

стаття. Металеві конструкції широко застосовуються при зведенні різних будівель і 

споруд. Завдяки значній міцності і щільності металу, ефективності сполук елементів, 

високого ступеня індустріальності виготовлення і монтажу, металеві конструкції 

характеризуються порівняно малою власною вагою, володіють газо- і водонепроникністю, 

забезпечують швидкісний монтаж будівель і споруд та прискорюють введення їх в 

експлуатацію. Проте, в умовах пожежі метал швидко втрачає свою міцність, що в кінцевому 

випадку призводить до втрати несучої здатності аж до руйнування будівлі.  

Це відбувається приблизно при температурі 450-650 оС, і, навіть при 750 оС в 

залежності від марки сталі, приведеної товщини металу та навантаження на конструкцію. В 

Україні на даний момент в якості основної критичної (проектної) температури сталевих 

конструкцій з вогнезахисними покриттями і облицюваннями згідно [1] визначена 

температура близько 500 °С. 

Вимоги до меж вогнестійкості будівельних конструкцій наведено у таблиці 4 [3], в 

якому вказано, що у будівлях та спорудах І–III ступеню вогнестійкості застосування 

незахищених сталевих конструкцій неможливо. 

Основними підходами до забезпечення нормативної вогнестійкості металевих 

будівельних конструкцій (колон, балок, ферм, повітропроводів та інших конструкцій) є: 

– нанесення на їх поверхню вогнезахисних речовин або облицювань; 

– застосування вогнезахисних екранів, рулонних матеріалів та підвісних стель; 

– заповнення пустотілих металевих конструкцій теплоносієм (наприклад, водою). 

Одним із пріоритетних методів є застосування вогнезахисних покриттів, що 

спучуються під дією температури. Цей спосіб вогнезахисту має ряд переваг у порівнянні з 

іншими: незначне навантаження на металеву конструкцію, зручність нанесення, контроль 

якості нанесення і багато інших. Основним критерієм при виборі покриття є його 

вогнезахисна здатність, тобто здатність покриття забезпечувати вогнезахист цієї конструкції, 

а характеристикою вогнезахисної здатності (ХВЗ) покриттів є залежність мінімальної 

товщини вогнезахисного покриття від профільного (коробчастого) коефіцієнта перерізу 

будівельних несучих металевих конструкцій та нормованої межі вогнестійкості конструкції 

[5,6]. 

В даний час вогнестійкість металевих конструкцій та їх елементів, захищених 

вогнезахисними покриттями, нормується і визначається випробуваннями на вогнестійкість 

при стандартному температурному режимі пожежі, що не завжди задовольняє сучасним 

вимогам пожежної безпеки до будівель і споруд. 

Так, аналіз резонансних пожеж, що відбулися на об’єктах із застосуванням металевих 

конструкцій, проведений за останні роки, показав, що однією із причин невідповідності межі 

вогнестійкості металевих конструкцій та, як наслідок, обвалення будівель, є неправильне 

визначення залежності товщини покриття від товщини металевої конструкції для 

нормованих значень межі вогнестійкості [4]. Можливо припустити, що визначення 

характеристики вогнезахисної здатності покриттів при тих режимах пожеж, які відповідають 

реальним умовам роботи, дало б змогу уникнути таких випадків. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів.  
Для підтвердження вогнестійкості в умовах більш інтенсивного впливу, чим при 

стандартному температурному режимі, використовується вуглеводнева крива, яка 

визначається залежністю: 

Т=1080[10,325 exp (0,167t)0,675 exp (2,5t)+20]    (1) 

 

Вуглеводнева пожежа (рис. 1, крива 2) характеризується стрімким зростанням 

температури до показників, що перевищують температуру стандартної (целюлозної) пожежі 

(температура 1000 оС досягається протягом перших 5 хвилин), а також супроводжується 
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ударом хвилі полум’я по вогнезахисним покриттям, що утворюються на поверхні металевої 

конструкції. У таких умовах традиційні вогнезахисні матеріали не забезпечують необхідний 

рівень вогнезахисної ефективності. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 20 40 60 80 100 120t, хв

t, 
o
С

1

2

3

4

5

6

 
Рисунок 1  Залежність зміни температури від тривалості вогневого впливу при 

різних темпах нагріву, де:  

1 – стандартна температурна крива по ISO 834 і ГОСТ 30247.0-94;  

2 – вуглеводнева крива по EN 1363-2: 1999;  

3 – мінімізована єдина стандартна температурна крива по ISO 834;  

4 – крива тліючого пожежі по EN 1363-2: 1999;  

5 – тунельна крива за стандартами Німеччини (RABT);  

6 – тунельна крива за стандартами Нідерландів (RWS). 

 

Із рис. 1 видно, що крива вуглеводневої пожежі на 5 хвилині досягає значення 

1100 оС, що майже вдвічі більше температури стандартної пожежі на цьому ж проміжку часу. 

Можливо припустити, що і фізико-хімічні процеси, що відбуваються у вогнезахисному 

покритті будуть проходити по різному, а теплофізичні характеристики цього покриття при 

різних режимах будуть відрізнятись. 

Тому для того, щоб правильно визначити характеристику вогнезахисної здатності 

покриттів металевих конструкцій саме для температурної кривої вуглеводневої пожежі, 

потрібно провести вогневі випробування цієї конструкції з визначеним вогнезахисним 

покриттям саме при цьому режимі пожежі. Дані, отримані при проведенні вогневих 

випробувань (температури), використати для знаходження теплофізичних характеристик 

покриття.  

Для цього пропонується застосувати розрахунково-експериментальний метод (РЕМ), 

що є найбільш оптимальним, точним і економічним, у порівнянні з іншими, який дозволяє за 

результатами одного або двох вогневих випробувань визначати характеристику 

вогнезахисної здатності покриття металевої конструкції для різних меж її вогнестійкості [7-

10]. 

Метод є сукупністю експериментальних і розрахункових процедур, що дозволяють з 

необхідною точністю визначати характеристику вогнезахисної здатності об’єкту 

дослідження. Схема застосування РЕМ для визначення характеристики вогнезахисної 

здатності покриттів металевих конструкцій представлена на рис. 2. 

 



«Пожежна безпека: теорія і практика» №16’2014 

 

 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема розрахунково-експериментального методу і методики його 

застосування для визначення характеристики вогнезахисної здатності покриття металевої 

конструкції. 

 

Як видно із рис. 2, при застосуванні РЕМ необхідно підняти питання про уточнення 

складових методики застосування, сутність якої полягає у визначенні залежності мінімальної 

товщини вогнезахисного покриття від (приведеної) товщини металу, при яких 

забезпечується необхідна межа вогнестійкості металевих конструкцій за даними 

випробувань на вогнестійкість при температурному режимі вуглеводневої пожежі, 

визначенні теплофізичних характеристик вогнезахисного покриття методом розв’язання 

обернених задач теплопровідності і визначенні характеристики вогнезахисної здатності 

покриття методом розв’язання прямих задач теплопровідності. 

До основних проблем і труднощів при визначенні вогнезахисної здатності покриттів 

металевих конструкцій при різних температурних режимах пожежі слід віднести: 

 сильну залежність коефіцієнта спучування вогнезахисного покриття металевих 

конструкцій від темпу нагріву самого покриття, що в свою чергу залежить від режиму 

пожежі (рівня і темпу зміни температур) і товщини конструкції; 

 сильну залежність теплофізичних характеристик вогнезахисних покриттів на металевих 

конструкціях від темпу нагріву самого покриття з тих же причин; 

 проведення випробувань на вогнестійкість металевих конструкцій саме при режимах 

пожежі, відмінних від стандартного (нормами не передбачено проведення таких 

випробувань, тому фірми-виробники покриттів не проводять таких випробувань); 

 у разі застосовування розрахункових методів визначення вогнезахисної здатності 

покриттів металевих конструкцій, постає питання про використання теплофізичних 

характеристик вогнезахисних покриттів, які були визначені саме при стандартному 

температурному режимові пожежі. 
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Для досягнення поставленої мети і вирішення перерахованих особливостей необхідно 

вирішити такі завдання: 

 провести аналіз статистики пожеж в будівлях і спорудах, зведених з використанням 

металевих конструкцій, та виявити фактори і параметри, які впливають на оцінку 

вогнестійкості будівель і споруд, зокрема металевих конструкцій; 

 дослідити особливості і область застосування вогнезахисних покриттів металевих 

конструкцій різних видів при різних темпах нагріву; 

 вивчити особливості роботи вогнезахисних покриттів, що спучуються, для металевих 

конструкцій при температурному режимові вуглеводневої пожежі; 

 визначити залежність теплофізичних характеристик вогнезахисних покриттів металевих 

конструкцій при температурному режимові вуглеводневої пожежі, використовуючи дані 

випробувань на вогнестійкість металевої конструкції з покриттям саме при цьому 

режимові пожежі; 

 удосконалити методику визначення характеристики вогнезахисної здатності покриттів 

металевих конструкцій при застосуванні розрахунково-експериментального методу, 

шляхом використання теплофізичних характеристик вогнезахисного покриття, 

отриманих розв’язанням обернених задач теплопровідності на основі даних випробувань 

металевої конструкції з покриттям при температурному режимові вуглеводневої пожежі; 

 розглянути можливість удосконалення нормативної бази щодо визначення 

характеристики вогнезахисної здатності покриттів металевих конструкцій при їх 

випробуваннях на вогнестійкість при температурному режимові пожежі, відмінному від 

стандартного. 
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АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ  

ПРИ ОЦЕНКЕ ОГНЕЗАЩИТНОЙ СПОСОБНОСТИ ПОКРЫТИЙ НЕСУЩИХ 

СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
Предложен детальный алгоритм решения обратной задачи теплопроводности, используемый в 

методе оценки огнезащитной способности огнезащитных покрытий несущих стальных 

конструкций, приведенном в национальном стандарте Украины ДСТУ Б В.1.1-17. Изложены 

результаты верификации этого алгоритма, проведенной методом вычислительного 

эксперимента. Показано, что предложенный алгоритм позволяет получать оптимальные 

решения обратных задач как для огнезащитных покрытий, для которых теплофизические 

характеристики существенно зависят от температуры, так и для огнезащитных покрытий с 

незначительно изменяющимися теплофизическими характеристиками. 

 

Ключевые слова: пожарная безопасность, огнезащитное покрытие, огнезащитная 

способность, металлическая конструкция, предел огнестойкости, задачи теплопроводности. 

 

Для определения характеристики огнезащитной способности покрытий несущих 

металлических конструкций широко применяют стандартизованные методы [1], в одном из 

которых используются уточненная математическая модель процесса теплопроводности и 

метод решения обратных задач теплопроводности (далее – ОЗТ). В этом методе решением 

ОЗТ по данным термометрирования, полученным при испытаниях 10 образцов колонн с 

огнезащитным покрытием (далее – ОЗП) в условиях воздействия стандартного 

температурного режима, определяют теплофизические характеристики (далее – ТФХ) ОЗП. 

В национальном стандарте ДСТУ Б В.1.1-17 [1] указан критерий, по которому определяется 

оптимальное решение ОЗТ, но не приведен детальный алгоритм получения этого решения. 

Не правильное (не оптимальное)  применение алгоритма может приводить к получению 

решений ОЗТ, отличающихся от правильных, и значительным погрешностям в определении 

указанным методом характеристики огнезащитной способности ОЗП несущих 

металлических конструкций. Поэтому целью данной работы является изложение 

оптимального алгоритма решения ОЗТ для метода оценки огнезащитной способности ОЗП 

несущих стальных конструкций, основанного на решении уточненного уравнения 

теплопроводности, приведенного в ДСТУ Б В.1.1-17 [1]. 

Указанный выше метод содержит такие основные этапы: 

- экспериментальное определение температуры a  образцов стальных колонн, 

имеющих различные значения приведенной толщины профиля V/AP, с ОЗП в условиях 

стандартного температурного режима; 

- определение ТФХ (коэффициента теплопроводности р  и удельной объемной 

теплоемкости cрρр) огнезащитного покрытия в зависимости от температуры путем решения 

ОЗТ по полученным данным измерения температуры образцов колонн при огневых 

испытаниях в печах; 

- расчет значений необходимой минимальной толщины dPmin ОЗП, которые 

обеспечивают нормативные пределы огнестойкости t несущих металлический конструкций 

для заданных величин приведенной толщины профиля V/AP и критической температуры 

стали Tcr, решением прямой задачи теплопроводности (далее – ПЗТ). 

Решения ОЗТ и ПЗТ проводят, используя следующую систему уравнений: 

– уравнение теплопроводности: 
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– граничное условие на внутренней поверхности ОЗП при  х = 0: 
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где х – координата в огнезащитном покрытии (х = 0 соответствует месту контакта 

покрытия с металлом, где измеряется температура образца a  = p(0,t)); 

t – время, с; 

tmax – максимальное время нагрева образца, с; 

c – коэффициент теплоотдачи на внешней поверхности огнезащитного покрытия (c 

= 25 Вт/(м∙оС)); 

Cо = 5,67; 

 – степень черноты поверхности огнезащитного покрытия ( = 0,5); 


0
 – начальная температура образца, оС; 

t – температура в огневой печи, оС. 

При решении ОЗТ, используя  уравнения (1) - (4), определяют такие значения коэффициента 

теплопроводности р  и удельной объемной теплоемкости cрρр огнезащитного покрытия, для 

которых величина среднеквадратичного отклонения F расчетных p(0,t) и экспериментальных 

a значений температуры образцов, найденная по формуле (5), будет минимальна. 
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где  j=1,2,…,m; j-номер испытуемого образца, m – общее количество образцов; 
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nj – количество экспериментальных значений температуры 
ij

a
, , используемых в 

формуле (5), для каждого образца с номером j (j = 1, 2,..., m). 

При решении ОЗТ экстремальным путем, основанным на итерационном методе 

Ньютона – Гаусса поиска минимума функции F и метода регуляризации Тихонова А.Н., 

рассматривают сплайн-аппроксимацию ТФХ нулевого, первого и третьего порядков 

(нулевой порядок – постоянные значения, первый – линейная зависимость, третий – 

кубический сплайн) [2]. Не определенным является алгоритм задания порядка сплайн-

аппроксимации ТФХ, количества узловых точек этой аппроксимации и другие параметры, 

позволяющий получать оптимальное решение. 

В данной работе предложен следующий (мы считаем оптимальный) алгоритм 

решения ОЗТ указанным экстремальным методом. На первом шаге проводится поиск р  и 

cрρр  ОЗП как констант. Значения найденных констант используют в качестве нулевого 

приближения для следующего шага, на котором проводят поиск cрρр  как константы, а для р  

применяют сплайн-аппроксимацию первого порядка с двумя узловыми точками по 

температуре. Полученное решение используют в качестве нулевого приближения для 

третьего шага, на котором проводят поиск cрρр как константы, а для р  применяют ту же 

сплайн-аппроксимацию, но уже с тремя узловыми точками по температуре. Увеличение 

количества узловых точек для этой сплайн-аппроксимации р  выполняют до шага, на 

котором прекращается уменьшение отклонения F. На следующих шагах применяют сплайн-

аппроксимацию первого порядка и для удельной теплоемкости cрρр и такую же процедуру 

определения количества узлов ее сплайн-аппроксимации, как и для р. В дальнейшем, при 

необходимости, используют сплайн-аппроксимацию ТФХ третьего порядка. Решение ОЗТ 

прекращают, если дальнейшее увеличение количества узловых точек по температуре для 

сплайн-аппроксимации ТФХ огнезащитного покрытия не приводит к уменьшению 

отклонения F. Решение с наименьшим значением отклонения F принимают в качестве 

оптимального. 

Верификация этого алгоритма была проведена путем вычислительного эксперимента, 

описанного в [2], по следующей методике. 

Решением ПЗТ определяли зависимости температуры a от времени для 10-ти 

образцов колонн с различной приведенной толщиной профиля и толщиной ОЗП, а также 

точные значения минимальной толщины dPmin Т огнезащитного покрытия. 

При решении ПЗТ были использованы зависимости теплофизических характеристик 

стали, приведенные в европейском стандарте EN 1993-1-2 [3], и рассматривали следующие 

варианты задания теплофизических характеристик ОЗП: 

- постоянные малые значения ТФХ: теплопроводность р = 0,03 Вт/(м∙К), 

теплоемкость cрρр = 3104 Дж/(м3∙К); 

- постоянные большие значения ТФХ: теплопроводность р = 0,3 Вт/(м∙К), 

теплоемкость cрρр = 3106 Дж/(м3∙К); 

- переменные ТФХ, зависящие от температуры, взятые для бетона с 3 % влажностью 

из европейского стандарта EN 1992-1-2:2004 [4] и приведенные на рис. 1 и рис. 2. 

Используя полученные решением ПЗТ точные значения температуры a образцов в 

качестве экспериментальных, проводили поиск ТФХ огнезащитного покрытия путем 

решения ОЗТ. Также решения проводили также  по «возмущенным» данным по температуре 

образцов, которые определяли путем внесения с помощью генератора случайных чисел 

погрешности до 10 % в точные значения температуры a [2]. 

По результатам решения ОЗТ, рассчитывали значения необходимой минимальной 

толщины dPmin р ОЗП, которые обеспечивают нормативные пределы огнестойкости t несущих 

металлический конструкций для заданных величин приведенной толщины профиля V/AP и 

критической температуры стали Tcr, и сравнивали их с точными величинами. 
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Рисунок 1 – Зависимость коэффициента теплопроводности ОЗП от температуры, принятая 

при решении ПЗТ . 

 

 

 

Рисунок 2 – Зависимость удельной объемной теплоемкости ОЗП от температуры, принятая 

при решении ПЗТ. 

 

В таблицах 1 и 2 приведены результаты решения ОЗТ для ОЗП с постоянными ТФХ, 

полученные с использованием возмущенных данных по температуре образцов. Из анализа 

приведенных в этих таблицах данных следует, что оптимальные решения ОЗТ были 

получены на 4-х шагах, на которых значения отклонения F составляют 24,07 оС  и 21,78 оС 

для вариантов с малыми и большими ТФХ, соответственно. Эти значения отклонения 

незначительно (менее чем на 0,4 %) отличаются от величин, полученных на 1-м шаге 

решения, на котором проводился поиск ТФХ, как констант. Значения ТФХ, полученные на 1-

м шаге решения для варианта с малыми ТФХ, отличаются от их точных величин на 0,7 % и 

370 % соответственно для р  и cрρр. Аналогичная разница в этих значениях для варианта с 

большими ТФХ составляет 1,7 % и 3 % для р  и cрρр, соответственно. На других шагах 

решения это отличие расчетных значений ТФХ от точных уменьшается незначительно. 

Большую величину этой разницы для cрρр, которая имеет место для варианта с малыми ТФХ, 
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можно пояснить низкой чувствительностью температуры образцов на значение удельной 

объемной теплоемкости ОЗП при малых значениях его коэффициента теплопроводности. 

Для вариантов с постоянными ТФХ и использованием точных данных по температуре 

образцов оптимальные решения имеют место на 1-м шаге. Для этих решений отклонение F 

составляет 0,08 оС, а разница между расчетными и точными значениями ТФХ не превышает 

0,03 % и 3 % для р  и cрρр, соответственно. 

 

Таблица 1 – Результаты решения ОЗТ для ОЗП с постоянными малыми ТФХ, полученные с 

использованием возмущенных данных по температуре образцов 

№ шага 

 

Порядок сплайн-

аппроксимации и 

количество узловых точек 

р, 

Втм-1оС-1 

 

cрρр, 

МДжм-3 оС-1 

F, 
оС 

1 

 

Нулевого порядка: 

 и c – постоянные 

0,0302 

 

0,141 

 

24,16 

2 

 

Первого и нулевого порядка: 

 – переменная, 2 узловые 

точки; c – постоянная 

20  =0,0292 

1200  =0,0307 
 

0,130 24,13 

3 

 

Первого и нулевого порядка: 

 – переменная, 3 узловые 

точки; c – постоянная 

20 = 0,0324 

600 = 0,0292 

1200 =0,0317 

0,123 24,09 

4 

 

Первого и нулевого порядка: 

 – переменная, 4 узловые 

точки; c – постоянная 

20= 0,0304 

400= 0,0304 

800 = 0,0295 

1200 = 0,0329 

0,108 24,07 

 

Таблица 2 – Результаты решения ОЗТ для ОЗП с постоянными большими ТФХ, полученные 

с использованием возмущенных данных по температуре образцов 

№ шага 

 

Порядок сплайн-

аппроксимации и 

количество узловых точек 

р, 

Втм-1оС-1 

 

cрρр, 

МДжм-3 оС-1 

F, 
оС 

1 

 

Нулевого порядка: 

 и c – постоянные 

0,305 

 

3,089 

 

21,84 

2 

 

Первого и нулевого порядка: 

 – переменная, 2 узловые 

точки; c – постоянная 

20  =0,296 

1200  =0,307 
 

3,025 21,82 

3 

 

Первого и нулевого порядка: 

 – переменная, 3 узловые 

точки; c – постоянная 

20 = 0,306 

600 = 0,297 

1200 =0,0317 

3,029 21,79 

4 

 

Первого и нулевого порядка: 

 – переменная, 4 узловые 

точки; c – постоянная 

20= 0,303 

400= 0,301 

800 = 0,299 

1200 = 0,323 

3,032 21,78 

 

В таблицах 3 и 4 приведены результаты решения ОЗТ для ОЗП с переменными ТФХ, 

полученные с использованием точных и возмущенных данных по температуре образцов. Из 

анализа приведенных в этих таблицах данных следует, что оптимальные решения ОЗТ были 

получены на 8-х шагах, на которых значения отклонения F составляют 0,72 оС  и 21,29 оС для 

вариантов с точными и возмущенными данными, соответственно. Эти значения отклонения 

значительно отличаются от величин, полученных на 1-м шаге решения, на котором 
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проводился поиск ТФХ, как констант. Значения F на шагах от 2-го по 8-й отличаются 

несущественно. Например, для варианта с использованием возмущенных данных это 

отличие составляет 2,8 % (0,6 оС). В то же время имеет место значительное отличие в 

значениях удельной объемной теплоемкости ОЗП. В частности, на шагах 2-4 были найдены 

решения с постоянными значениями cрρр. Эти решения отличаются от полученного на 8-м 

шаге, которое наиболее приближено к точной зависимости cрρр от температуры, приведенной 

на рис. 2. 

Таблица 3 – Результаты решения ОЗТ для ОЗП с переменными ТФХ, полученные с 

использованием точных данных по температуре образцов 

№ шага 

 

Порядок сплайн-

аппроксимации и 

количество узловых точек 

р, 

Втм-1оС-1 

 

cрρр, 

МДжм-3 оС-1 

F, 
оС 

1 

 

Нулевого порядка: 

 и c – постоянные 

0,589 

 

1,211 

 

28,99 

2 

 

Первого и нулевого порядка: 

 – переменная, 2 узловые 

точки; c – постоянная 

20  =1,416  

1200  =0,414  
 

2,339 4,78 

3 

 

Первого и нулевого порядка: 

 – переменная, 3 узловые 

точки; c – постоянная 

20 = 1,605 

600 = 0,897 

1200 =0,477 

2,418 2,96 

4 

 

Первого и нулевого порядка: 

 – переменная, 4 узловые 

точки; c – постоянная 

20= 1,583 

400= 1,145 

800 = 0,722 

1200 = 0,558 

2,427 2,43 

5 

 

Первого порядка: 

 и c – переменные, 

количество узловых точек: 

для  – 4; для c  – 2 

20= 1,746 

400= 1,180 

800 = 0,709 

1200 = 0,532 

c20 = 2,639 

c1200
 =2,130 

 

2,28 

6 Первого порядка: 

 и c – переменные, 

количество узловых точек: 

для  – 4; для c  – 3 

20= 1,455  

400= 1,215  

800 = 0,705 

1200 = 0,537 

c20 = 1,203 

c100 = 2,699 

c1200
 =2,071 

 

1,52 

7 Первого порядка: 

 и c – переменные, 

количество узловых точек: 

для  – 4; для c  – 4 

20= 1,929 

400= 1,155  

800 = 0,706  

1200 = 0,557  

c20 = 1,204 

c100 = 3,792 

c200 = 2,393 

c1200
 =2,297 

1,08 

8 Первого порядка: 

 и c – переменные, 

количество узловых точек: 

для  – 4; для c  – 5 

 

20= 2,015 

400= 1,127 

800 =0,705 

1200 = 0,574 

 

c20 = 2,009 

c100 = 2,602 

c115 = 4,592 

c200 = 2,258 

c1200
 =2,439 

0,72 

9 Первого порядка 

 и c – переменные 

количество узловых точек: 

для  – 4; для c  – 6 

 

20= 2,013 

400= 1,128 

800 =0,705 

1200 = 0,572 

 

c20 = 2,128 

c100 = 2,306 

c101 = 4,647 

c115 = 4,431 

c200 = 2,264 

c1200
 =2,430 

0,72 
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Таблица 4 – Результаты решения ОЗТ для ОЗП с переменными ТФХ, полученные с 

использованием возмущенных данных по температуре образцов 

№ шага 

 

Порядок сплайн-

аппроксимации и 

количество узловых точек 

р, 

Втм-1оС-1 

 

cрρр, 

МДжм-3 оС-1 

F, 
оС 

1 

 

Нулевого порядка: 

 и c – постоянные 

0,591 

 

1,219 

 

36,25 

2 

 

Первого и нулевого порядка: 

 – переменная, 2 узловые 

точки; c – постоянная 

20  =1,431 

1200  =0,415  
 

2,378 21,89 

3 

 

Первого и нулевого порядка: 

 – переменная, 3 узловые 

точки; c – постоянная 

20 = 1,635 

600 = 0,903 

1200 =0,480 

2,449 21,56 

4 

 

Первого и нулевого порядка: 

 – переменная, 4 узловые 

точки; c – постоянная 

20= 1,586 

400= 1,172 

800 = 0,720 

1200 = 0,579 

2,467 21,46 

5 

 

Первого порядка: 

 и c – переменные, 

количество узловых точек: 

для  – 4; для c  – 2 

20= 1,713 

400= 1,182 

800 = 0,695 

1200 = 0,549 

c20 = 2,607 

c1200
 =2,064 

 

21,44 

6 Первого порядка: 

 и c – переменные, 

количество узловых точек: 

для  – 4; для c  – 3 

20= 1,342  

400= 1,233  

800 = 0,694 

1200 = 0,549 

c20 = 0,805 

c100 = 2,737 

c1200
 =2,001 

 

21,34 

7 Первого порядка: 

 и c – переменные, 

количество узловых точек: 

для  – 4; для c  – 4 

20= 1,815 

400= 1,189  

800 = 0,698  

1200 = 0,569  

c20 = 1,096 

c100 = 3,661 

c200 = 2,468 

c1200
 =2,221 

21,31 

8 Первого порядка: 

 и c – переменные, 

количество узловых точек: 

для  – 4; для c  – 5 

 

20= 1,929 

400= 1,165 

800 =0,697 

1200 = 0,586 

 

c20 = 2,086 

c100 = 2,385 

c115 = 4,751 

c200 = 2,335 

c1200
 =2,361 

21,29 

9 Первого порядка 

 и c – переменные 

количество узловых точек: 

для  – 4; для c  – 6 

 

20= 1,982 

400= 1,166 

800 =0,697 

1200 = 0,584 

 

c20 = 2,166 

c100 = 2,240 

c101 = 3,371 

c115 = 4,675 

c200 = 2,343 

c1200
 =2,350 

21,29 

 

Расчеты значений необходимой минимальной толщины dPmin р ОЗП, которые 

обеспечивают нормативные пределы огнестойкости t несущих металлический конструкций 

для заданных величин приведенной толщины профиля и критической температуры стали Tcr, 

были проведены для всех приведенных выше вариантов задания ТФХ огнезащитного 

покрытия, с использованием  результатов решения ОЗТ. Эти расчетные значения сравнивали 

с точными значениями dPmin Т и по формуле (6) рассчитывали соответствующие отклонения. 

 

δd =100 (dPmin р – dPmin Т)/ dPmin Т .        (6) 
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В таблице 5 приведены значения такого отклонения для варианта с переменными 

ТФХ и возмущенными данными по температуре образцов, полученные с использованием 

результатов решения ОЗТ на 8-м шаге (табл. 4). 

 

Таблица 5 – Отклонения расчетных от точных значений минимальной толщины 

огнезащитного покрытия 

Предел 

огнестойкости 

t, мин 

 

30 

 

120 

 

240 

Критическая 

температура 

Tcr, 
0С 

 

350 

 

500 

 

750 

 

350 

 

500 

 

750 

 

350 

 

500 

 

750 

Приведенная 

толщина 

V/Ар, м 

 

Отклонение δd, % 

0,0025 -0,74 0,16 -0,85 -0,64 0,15 -0,30 -0,56 0,19 -0,10 

0,005 -0,69 0,14 -0,81 -0,60 0,13 -0,26 -0,53 0,19 -0,06 

0,0167 -0,43 0,10 - -0,48 0,13 -0,05 -0,46 0,19 0,22 

 

Из анализа приведенных в таблице 5 данных следует, что для рассматриваемого 

варианта решения отклонения δd имеют незначительные величины: от -0,85 % до 0,19 %. 

Такие же незначительные значения эти отклонения имеют и для решения ОЗТ на 4-м шаге: 

от -0,82 % до 1,13 %. При использовании результатов решения ОЗТ, полученных на 1-м шаге 

(поиск ТФХ, как констант), диапазон отклонения δd значительно больше и составляет от -

28,24 % до 13,27 %. Аналогичная тенденция относительно отклонения δd имеет место и для 

варианта с переменными ТФХ и точными данными по температуре образцов. Для вариантов 

с постоянными ТФХ отклонения δd, рассчитанные с использованием результатов решения 

ОЗТ, полученным на каждом шаге (таблицы 1 и 2), имеют одинаковые значения. 

Проведенный анализ полученных результатов показывает, что решения ОЗТ, для 

которых найденные значения ТФХ отличаются от точных и отклонение F имеет 

незначительную величину, также позволяют определять характеристику огнезащитной 

способности несущих металлических конструкций с достаточной точностью. 

Из вышеизложенного следует, что предложенный алгоритм позволяет получать 

оптимальные решения как для огнезащитных покрытий, для которых ТФХ существенно 

зависят от температуры, так и для ОЗП с незначительно изменяющимися ТФХ. 

По результатам работы можно сделать следующие выводы. 

1. Предложен алгоритм решения ОЗТ для метода оценки огнезащитной способности 

ОЗП несущих стальных конструкций, основанного на решении уточненного уравнения 

теплопроводности, который приведен в ДСТУ Б В.1.1-17. 

2. Результаты верификации предложенного алгоритма, проведенной методом 

вычислительного эксперимента, показали, что он позволяет получать оптимальные решения 

как для огнезащитных покрытий, для которых ТФХ существенно зависят от температуры, 

так и для ОЗП с незначительно изменяющимися ТФХ. 
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UDC  351.862.4 

 O. Alekseyeva, Cand. Of Sc. (Eng), V. Nakonechnyi Cand. Of Sc. (Eng),  V.Chuban, Cand. Of Sc. 
(Eng) 

LABOR PROTECTION MANAGEMENT IN AGENCIES AND UNITS OF STATE 

EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS 

The point of view to the formation of labour protection management system as an important 
element of state management of State Emergency Service of Ukraine on the basis of comprehensive 
analysis and systematic approach is introduced in the article. The analysis of existing organization 
of labor protection at agencies and units of State Emergency Service of Ukraine is presented. The 
article also contains schematic suggestions concerning main tasks and functions of labor protection 
system in State Emergency Service of Ukraine. Particular attention is paid to the organizational 
methods and means of improvement of labor safety in State Emergency Service of Ukraine.  

Keywords: management, labour protection, labour protection management system, 
production traumatism, the state management of State Emergency Service of Ukraine 
 

УДК  351.862.4 

Алексеева Е.С., к.т.н., доц., Наконечний В.В., к.т.н., доц., Чубань В.С., к.э.н., доц.  
УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА В ОРГАНАХ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ГСЧС 

УКРАИНЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В статье, на основании комплексного анализа с позиции системного подхода, 
сформировано виденье относительно формирования системы управления охраной труда как 
важного элемента составляющей государственного управления Государственной службы 
Украины по чрезвычайным ситуациям. Подан анализ существующей организации охраны 
труда в органах и подразделениях Государственной службы Украины по чрезвычайным 
ситуациям. Схематически предложены основные задания и функции системы управления 
охраной труда в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Особенное 
внимание уделено организационным методам и средствам повышения безопасности труда в 
системе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. 

Ключевые слова:  управление, охрана труда, система управления охраной труда, 
производственный травматизм, Государственная служба Украины по чрезвычайным 
ситуациям. 
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UDC614.843  
Andrienko N.V. 

ASPECTS OF DETERMINING THE CONCEPT OF “FIRE SAFETY” 

The subject matter of the concept of “fire safety” is explored and refinement thereof is suggested to 
detail and use it further in theory and practice. 
 

УДК 614.843  
Андриенко Н.В. 

ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Исследовано содержание понятия «пожарная безопасность» и предложено его 
усовершенствование с целью конкретизации и дальнейшего применения в теории и на 
практике. 
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UDC159.923 
G.Grybeniuk, Dr. Of  Sc.(Psi) 

DEVELOPMENT SELF-ACTIVITY OF THE CADET 

The analysis of actions of the teacher of development of self-activity of cadets on 
occupation is carried out.Specifics of professional activity define need of reasonable criteria and 
types of self-subject activity of cadets. 

 
УДК 159.923 

Грибенюк Г.С., д. психол. н., проф. 
РАЗВИТИЕ САМОАКТИВНОСТИ КУРСАНТА  

Проведен анализ действий преподавателя по развитию самоактивности курсантов на 
занятии. Специфика профессиональной деятельности определяет необходимость 
обоснованных критериев и типов самосубъектной активности курсантов. 
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UDK 614.84 

B. Grigojan, Cand. Of Sc. (Eng), A. Dovbish, Cand. Of Sc. (Eng), L. Saffron, Doctor of  Sc. (Med), 
E. Tretyakov,  Cand. Of Sc. (Biological), M. Grigojan. 

FIRE WALLING OF SANDWICH PANELS WITH POLYMER LAGGER 

An assessment of fire and fire danger in polymeric insulation sandwich panels based on the 
design of the tests of samples of curtain wall (septum) of the sandwich panels. 

 

УДК 614.84 

Григорьян Б.Б., к.т.н., доц., Довбыш А.В., к.т.н., Шафран Л.М., д.мед.н., проф., Третьякова 
Е.В. , к.б.н.,  Григорьян М.Б. 

ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ 

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ С ПОЛИМЕРНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ 

Произведена оценка огнестойкости и показателей пожарной опасности полимерных 
утеплителей в сэндвич-панелях на основе проведенных испытаний образцов конструкции 
ненесущей стены (перегородки) из сэндвич-панелей.  
_________________________________________________________________________________ 

             

UDC 614.841 

Zhelyak V.I., Cand. Sc. Science, M.A. Nalyvayko, Lazarenko A.V., Cand. Sc. Sciences,   S.J. Kinter 
(Lviv State University of Life Safety)  

FIRE PROTECTION METHODS OF THERMAL RADIATION FIRES 

In the article the following methods to protect personnel against radiant heat of fire, as the 
use of heat-protective suits, warm-reflecting screens and water curtains . Shows the performance 
characteristics of equipment used to protect firefighters from radiant heat. Shown that the most 
effective way to protect against the heat flow is to create a protective water curtain. We consider 
devices that are used for forming water curtains in Ukraine and abroad to protect firefighters from 
dangerous action of heat flow developed fires in open space. 

Key words: methods of fire protection, fire barrels, water curtain. 
 

УДК 614.841 

Желяк В.И., к.т.н., Наливайко М.А., Лазаренко А.В., к.т.н., Кинтер С.Я. 
МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ПОЖАРНЫХ ОТ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

ОЧАГА ПОЖАРА 

В статье рассмотрены следующие методы защиты личного состава от теплового 
излучения пожара, как использование теплозащитных костюмов, теплоотражающих экранов 
и водяных завес. Приведены тактико -технические характеристики оснащения, которое 
используется для защиты пожарных от теплового излучения. Показано, что наиболее 
эффективным методом для защиты от теплового потока является создание водяной защитной 
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завесы. Рассмотрены устройства, используемые для формирования водяных завес в Украине 
и за рубежом для защиты пожарных от опасного воздействия теплового потока развитых 
пожаров на открытом пространстве. 

Ключевые слова: методы защиты пожарных, пожарные стволы, водяные завесы. 
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UDC 614.846.35:534.1 

Ya. B. Kyryliv, Cand. Of Sc. (Eng), I. L. Uschapivsky 
TESTING OF CENTRIFUGAL FIRE PUMP TECHNICAL CONDITION  

USING VIBRATION DIAGNOSTICS 

The paper discusses the experimental test of a centrifugal pump for fire extinguishing, which 
has weak attachment to the vehicle frame. These studies aim to identify the peculiarities of vibration 
features change for the pump according to the presence of this defect. Thus, a comparative analysis 
of changes in the dynamics of the system compared with the standard allows determining signs of a 
latent defect in the middle of the pump, and therefore allows exploring its technical condition. 

 
УДК 614.846.35:534.1 

Кырылив Я.Б., к.т.н., c.н.c., Ущапивский И.Л. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ПОЖАРНЫХ 

НАСОСОВ С ПОМОЩЬЮ ВИБРАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ 

В работе рассмотрены экспериментальные испытания центробежного пожарного насоса для 
подачи огнетушащих веществ, который имеет ослабленое крепление к раме автомобиля. 
Указанные исследования направлены на определение закономерностей изменения вибрационных 
характеристик насоса вследствие наличия этого дефекта. Сравнительный анализ изменения в 
динамике системы с эталоном позволяет сформировать признаки скрытого дефекта в середине 
насоса, а следовательно позволяет проводить диагностирование его технического состояния. 
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UDC 614.841.332 

P.G. Krukovsky, Prof.,  Chala I.V.  
METHODOLOGICAL SUPPORT FOR COMPLEX METAL STRUCTURES 

THERMAL STATE ANALYSIS UNDER REAL FIRE INFLUENCE 

The technique (methodological support ) is to detail the general requirements DBN V.1.1. -7 -
2002, H - DSTU EN 1991-1-2:2010 (EUROCODE 1) and NB - DSTU EN 1993-1-2:2010 
(EUROCODE 3) for use of a refined (field) design models for the analysis of transient temperature 
distribution of complex metal bearing structures of large structures under real fires conditions for 
further evaluation of their fire resistant. The technique is illustrated by calculating the thermal state 
of bearing metal structures covering over the stands of the stadium NSK «Olympic» (Kiev). 
 
УДК 614.841.332 

Круковський П.Г., д.т.н., проф., Чалая И.В. 
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ТЕПЛОВОГО СТАНУ СКЛАДНИХ 

МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ В УМОВАХ РЕАЛЬНИХ ПОЖЕЖ 

Розглянуто методику (методичне забезпечення), що є деталізацією загальних вимог 
ДБН В.1.1-7-2002, ДСТУ- Н EN 1991-1-2:2010 (Єврокод 1) і ДСТУ- Н Б EN 1993-1-2:2010 
(Єврокод 3) до застосування уточнених (польових ) розрахункових моделей для аналізу 
розподілу нестаціонарних температур складних металевих несучих конструкцій великих 
споруд в умовах реальних пожеж для подальшої оцінки їх вогнестійкості. Методика 
ілюструється прикладом розрахунку теплового стану несучих металевих конструкцій 
покриття над трибунами стадіону НСК «Олімпійський» (м. Київ). 
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UDC 614. 84 

V. Kukueva, Ph.D., Associate Professor, O.O.Vodyanytskyy  

RESEARCH OF DESTRUCTION OF AMMONIUM PHOSPHATE IN THE FLAME 

       By ab initio quantum chemical calculations on the basis of   6-31 G * basis set investigated by 
decomposition of ammonium phosphate, which shows a strong inhibiting effect on the combustion 
of hydrocarbon fuels. It was shown  the most probable from energy aspect of the reaction path 
decomposition of the inhibitor molecule. 
 

УДК 614. 84 

Кукуева В.В., к.х.н., доц., Водяницкий О.О. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕСТРУКЦИИ ФОСФАТА АММОНИЯ  В ПЛАМЕНИ 

        Путем неэмпирических квантово-химических расчетов c базисным набором 6-31 G * 
исследованы пути деструкции фосфата аммония, проявляющего значительное 
ингибирующее действие на горение углеводородных топлив. Показан наиболее вероятный в 
энергетическом аспекте реакционный путь разложения молекулы ингибитора. 

________________________________________________________________________________ 

 
UDC 159.9:159.94 

T. Lavrik, A. Snisarenko, Cand. Of Sc. (Psych) 
BACKGROUND OF THE PROFESSIONAL SUCCESS OF FIREFIGHTERS  

The article deals with the results of defining of personal features of firefighters with 
different levels of professional success. The conducted research has allowed to allocate three types 
of essentially different personal psychological profiles of experts that testifies about  considerable 
divergences in structure of persons and can potentially cause their professionally-psychological 
suitability. 
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Лаврик Т.В. , Снисаренко А.Г. , к.психол.н., доц. 
ЛИЧНОСТНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ 

ПОЖАРНЫХ-СПАСАТЕЛЕЙ 

Представлено результаты определения личностных особенностей пожарных-
спасателей с разным уровнем профессиональной успешности. Проведенное исследование 
позволило выделить три типа существенно разных психологических профилей специалистов, 
что свидетельствует о значительных расхождениях в структуре личностей и потенциально 
может обусловливать их профессионально-психологическую пригодность. 
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A.S.Lyn, PhD. Sc. Sciences  
RATIONALE EVALUATION METHOD OF THERMOPROTECTIVE PROPERTIES OF 

FIREFIGHTER PROTECTIVE CLOTHING  

In the paper the current testing methods have been developed based on old outdated 
requirements of regulations at that time meet real environments using firefighter protective clothing 
when fighting fires, but so far in connection with the introduction of new building materials that are 
result of burning are sources of ultrahigh temperatures and intense heat radiation, which 
significantly complicates the work of firefighters. Concidered as test methods need to be reviewed 
for specific types of sources on heat flux for exsperiments. 
 Keywords: bench tests, heat flux, laboratory research. 
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УДК 614.84 

Лин А.С., к.т.н.  
ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА ОЦЕНКИ ТЕРМОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ ЗАЩИТНОЙ 

ОДЕЖДЫ ПОЖАРНИКОВ 

В работе приведены действующие методы испытаний которые были разработаны с 
учетом прежних устаревших требований нормативных документов, в то время 
соответствовали реальным окружающим условиям использования защитной одежды 
пожарного при тушении пожаров, но на сегодняшний день в связи с появлением новых 
строительных материалов, в следствие горения являются источниками сверхвысоких 
температур и интенсивного теплового излучения , что значительно затрудняет работу 
пожарных. Поэтому рассмотрены методы испытаний требуют пересмотра вопросов по 
использованию некоторых видов теплового потока для проведения експерементов.  

Ключевые слова: стендовые испытания, тепловой поток, лабораторные исследования. 
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Mosov S., Dr. Of  Sc., Chubina T., Dr. Of  Sc. 
TECHNICAL FIREFIGHTING INSTRUMENTS IN THE HISTORY OF FIREMANSHIP: 

FUNDAMENTAL INVENTIONS 

This is a survey of the world experience in the area of inventing technical firefighting 
instruments in historical evolution of firemanship. 
 

УДК 614.843 

Мосов С.П., д.воен.н., проф., Чубина Т.Д., д.и.н., проф. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОРУДИЯ БОРЬБЫ С ОГНЕМ В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

ПОЖАРНОГО ДЕЛА: ОСНОВНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ 

Исследован мировой опыт изобретения технических орудий борьбы с огнем в 
историческом развитии пожарного дела.   
________________________________________________________________________________ 
 
UDC 698 

V. Nuyanzin, Cand. Of Sc. (Eng) 
PROBLEMS OF DEFINITION OF DURABILITY fireproof coating METAL 

STRUCTURES IN UKRAINE 

Analyzed standards of the Russian Federation, the Republic of Belarus and the European 
Union to determine the durability of flame retardants. Disclosed the advantages and disadvantages 
of methods of accelerated environmental tests, operating in the Russian Federation, the Republic of 
Belarus and the European Union. Discloses methods for determining fire retardant ability and 
methodology for assessing the durability of flame retardants. 
 

УДК 698 

Нуянзин В.М., к.т.н.  
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ОГНЕЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УКРАИНЕ 

Проанализированы стандарты Российской Федерации, Республики Беларусь и 
Европейского союза по определению долговечности огнезащитных покрытий. Раскрыты 
преимущества и недостатки методик ускоренных климатических испытаний, действующие в 
Российской Федерации, Республике Беларусь и Европейском союзе. Раскрыты методики 
определения огнезащитной способности и методики оценки долговечности огнезащитных 
покрытий. 
________________________________________________________________________________ 
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UDC 624.012  
A.V. Pozdejev, Cand. Of Sc.  

ACCOUNT OF INFLUENCE OF MODIFIERS OF CONCRETE AT 

CALCULATION DETERMINATION OF LIMITS OF FIRE-RESISTANCE OF 

REINFORCE-CONCRETE BEAMS 

On the basis of conducted researches conducted the structurally logical chart of method of 
account of influence of modifiers in composition of concrete at calculation determination of limit of 
fire-resistance of reinforce-concrete beam is worked out. For the calculation of limit of fire-
resistance of reinforce-concrete beam its tensely-deformed state is modelled in the conditions of 
operating of the mechanical loading and heating under the standard temperature curve of fire. By 
means of the worked out calculation method the limits of fire-resistance of reinforce-concrete 
beams made on the basis of the modified concrete are determined. Undertaken studies gave the 
opportunity to define the correction factors of safety for determination of minimum thickness of 
protective layer of reinforce-concrete beams for providing their assured fire-resistance. 
 
УДК 624. 012 

Поздеев А.В., к.т.н. 
ВРАХУВАННЯ ВПЛИВУ МОДИФІКАТОРІВ БЕТОНУ ПРИ РОЗРАХУНКОВОМУ 

ВИЗНАЧЕННІ МЕЖ ВОГНЕСТІЙКОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК 

На основі досліджень, проведених раніше, розроблено структурно-логічну схему методу 
врахування впливу модифікаторів у складі бетону при розрахунковому визначенні межі 
вогнестійкості залізобетонної балки. Для розрахунку межі вогнестійкості залізобетонної балки 
змодельовано її напружено-деформований стан в умовах дії механічного навантаження та 
нагрівання за стандартною температурною кривою пожежі. За допомогою розробленого 
розрахункового методу визначено межі вогнестійкості залізобетонних балок, виготовлених на 
основі модифікованого бетону. Проведені дослідження дали змогу визначити коригувальні 
коефіцієнти безпеки для визначення мінімальної товщини захисного шару залізобетонних балок 
для забезпечення їх гарантованої вогнестійкості. 
________________________________________________________________________________ 

 
UDC 614.841.332 
Pozdeyev S.V., Dr. Of  Sc. 

TEMPERATURES DISPERSION INFLUENCE ON SPACE-HEATING SURFACES 

OF HORIZONTAL REINFORCE-CONCRETE BUILDING CONSTRUCTIONSON 

VALUE OF THEIR LIMIT OF FIRE-RESISTANCE AT TESTS OF THESE 

CONSTRUCTIONS IN FIRE STOVES 

In this work dispersion of temperatures influence dependence on the space-heating surfaces 
of horizontal reinforce-concrete building constructions limit of fire-resistance at the tests of these 
constructions in fire stoves by calculable on the value of their experiments with the use of CFD 
programs and method of eventual elements is investigated. 

 
УДК 614.841.332 

Поздеев С.В., д.т.н., доц. 
ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСИИ ТЕМПЕРАТУР НА ОБОГРЕВАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА 

ЗНАЧЕНИЕ ИХ ПРЕДЕЛА ОГНЕСТОЙКОСТИ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ ЭТИХ 

КОНСТРУКЦИЙ В ОГНЕВЫХ ПЕЧАХ 

В данной работе исследована зависимость влияния дисперсии температур на обогреваемых 
поверхностях горизонтальных железобетонных строительных конструкций на значение их предела 
огнестойкости при испытаниях этих конструкций в огневых печах путем вычислительных 
экспериментов с использованием CFD программ и метода конечных элементов. 
________________________________________________________________________________ 
 



«Пожежна безпека: теорія і практика» №16’2014 

 

 154 

UDC 814.8 
I. Rudeshko, V. Zolotareov   
THE ANALYSIS OF THE BEHAVIOUR OF CONCRETE BUILDING CONSTRUCTIONS 

AND THE CHANGES OF THE PHYSICS AND MECHANICAL CONCRETE 
PROPERTIES UNDER FIRE CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF THE 
EXPRESS-METHODES OF DETERMINATION OF THE FIRE ORIGIN SEARCH 

 The necessity of the development of ordinary express methods of the concrete thermal 
destruction analysis during the fire for the fire origin determination is proved. 
 
УДК 814.8 
Рудешко И.В., Золотарьов  В.В. 

АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ БЕТОННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И 
ИЗМЕНЕНИЙ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БЕТОНА В УСЛОВИЯХ 

ПОЖАРА ДЛЯ РОЗРАБОТКИ ЭКСПРЕСС-МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОЧАГА ПОЖАРА 
 Доказана необходимость розработки простых экспресс-методов анализа термического 
поражения бетона во время пожара для определения очага пожара. 
________________________________________________________________________________ 
 
UDC 004.056.5 
V. Rudnitskiy, Dr. Of Sc. (Eng),  V. Zazhoma 

METHOD OF STEGANOGRAPHIC INFORMATION SECURITY 
The author presents the approach to developing steganographic method of information 

security by controlling the process of embedding information into the preset container. 
 

УДК 004.056.5 
Рудницкий В.Н. , д.т.н., проф., Зажома В.М.  

МЕТОД СТЕНОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
Представлен подход к разработке стеганографического метода защиты информации 

путем управления процессом встраивания информации в контейнер с помощью заранее 
определенного элемента контейнера. 
________________________________________________________________________________ 
 
UDC 159.91:654.071.004.15(048) 
P. Teslyuk, Cand. Of Sc. (Eng) 

PROFESSIONAL DEFORMATION OF PERSONALITY OF WORKERS OF FIRE-
RESCUE SUBSECTIONS 

Promoted complication and vagueness of terms of administrative activity of chiefs of fire-rescue 
subdivisions, the increase of amount of standard situations in professional activity complicates the 
processes of realization of functions of management traditional, typical. In many cases the chiefs of 
subdivisions are forced to operate not so much in accordance with the prepared norms, rules and 
recommendations, how many on the basis of own choice competent, creative and free. For this reason 
there is an urgent necessity in finding of psychological essence of different styles of guidance by fire-
rescue subdivisions out and their influences on success of professional activity of these subdivisions. 

 
УДК 159.91:654.071.004.15(048) 
Теслюк П.В., к. психол. наук, доц. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ЛИЧНОСТИ РАБОТНИКОВ ПОЖАРНО-

СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
Повышенная сложность и неопределенность условий управленческой деятельности 

начальников пожарно-спасательных подразделений, увеличение количества нестандартных 
ситуаций в профессиональной деятельности осложняет традиционные, типичные процессы 
реализации функций управления. Во многих случаях начальники подразделений вынуждены 
действовать не столько в соответствии с готовыми нормами, правилами и рекомендациями, 
сколько на основе собственного компетентного, творческого и свободного выбора. Именно 
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поэтому существует потребность в выяснении психологической сущности разных стилей 
руководства пожарно-спасательными подразделениями и их влияния на успешность 

профессиональной деятельности этих  подразделений. 
________________________________________________________________________________ 
 
UDC 159.9:614.842.83  
N. Fomich, Cand. Of Sc (Psychol) 

THEORETICAL ASPECTS TO FORMING THE MODEL OF PSYCHOLOGICAL 
READINESS OF SPECIALISTS OF FIRE-RESCUE UNITS 

Theoretical aspects to forming the model of psychological readiness of specialists of fire-
rescue units are considered in the article, its content is determined, structural components are 
presented and characterized. 
 
УДК 159.9:614.842.83 
Фомич Н.В., к.психол.н. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ К ФОРМИРОВАНИЮ МОДЕЛИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНО-

СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
В статье рассмотрены теоретические аспекты к формированию модели 

психологической готовности специалистов пожарно-спасательных подразделений, 
определено ее содержание, представлены и охарактеризованы структурные компоненты. 
________________________________________________________________________________ 
 
UDC 614.8.084 
S. Tsvirkun, Cand. Of Sc (Eng), V. Sherbina, P. Zaika Cand. of Sc. (Eng) 
EVALUATION OF INDIVIDUAL FIRE RISK OF PUBLIC BUILDINGS BY DIFFERENT 

APPROACHES 
Example of calculation of values of fire risk for the typical public building (school) by 

different methods is presented. 
 

УДК 614.8.084                           
Цвиркун С.В., к.т.н., доц., Щербина В.С., Заика П.И., к.т.н., доц. 

ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЖАРНОГО РИСКА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ЗДАНИЙ РАЗНЫМИ МЕТОДАМИ 

Представлено пример проведения расчетов значений пожарного риска для типичного 
общественного здания (школа) разными методами. 
________________________________________________________________________________ 
 
UDC 004.89:614.841.4 
K.M. Yurchenko, Сand. Of  Sc. (Eng) 

COMPUTER SYSTEMS OF PROFESSIONAL TRAINING AS OPTIMIZATION 
TOOL FOR TRAINING SPECIALISTS OF THE CIVIL PROTECTION SERVICE 
In article are considered the problems of creation the adaptive systems for knowledge control, 

executed the analysis of the existing learning tools. Proposed principles and mechanisms of building an 
effective computer training systems to optimize the learning process, reviewed the examples of their using. 

 
УДК 004.89:614.841.4 
Юрченко К.М., к.т.н. 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СЛУЖБЫ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 
В статье рассмотрены проблемы создания адаптивных систем контроля знаний, 

выполнен анализ существующих инструментальных средств обучения. Предложены 
принципы и механизмы построения эффективных компьютерных систем профессиональной 
подготовки с целью оптимизации процесса обучения, рассмотрены примеры их применения. 
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UDC 614.841.332 
A. Kovaliov, PhD in Engineering, senior research associate, Ye. Kachkar, PhD in Engineering, 
associate professor, N. Zobenko, О. Tyschenko, PhD in Engineering 

PECULIARITIES OF METAL CONSTRUCTIONS COATINGS USE IN DIFFERENT 
TEMPERATURE CONDITIONS OF FIRE 

Peculiarities of fire resistance determination of metal constructions during their tests in 
unusual fire conditions are analyzed in the article. The possibilities of experiment-calculated 
method use for determination of characteristic of fireproof capability of metal constructions 
coatings in the conditions of hydrocarbon fire are also studied. 

Key words: metal constructions, fire resistance, temperature conditions of hydrocarbon fire, 
experiment-calculated method, fireproof capability. 
 
УДК 614.841.332 
Ковалев А.И., к.т.н., с.н.с., Качкар Е.В., к.т.н., доц., Зобенко Н.В., Тищенко А.М., к.т.н., доц. 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОКРЫТИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМАХ ПОЖАРА 

В статье рассмотрены особенности определения огнестойкости металлических 
конструкций в условиях их испытаний при режимах пожара, отличных от стандартного, и 
возможности применения расчетно-экспериментального метода для определения 
характеристики огнезащитной способности покрытий металлических конструкций при 
режиме углеводородного пожара. 

Ключевые слова: металлические конструкции, огнестойкость, температурный режим 
углеводородного пожара, расчетно-экспериментальный метод, огнезащитная способность. 
________________________________________________________________________________ 
 
UDC 614.841 
M. Grigorjan, P. Krukovskii, Doctor. Of Sc. (Eng), prof., S. Novak, Cand. Of Sc. (Eng) 

ALGORITHM FOR SOLVING THE INVERSE PROBLEM OF THERMAL 
CONDUCTIVITY AT FIRE PROTECTION ASSESSMENT OF THE COATING 

STRUCTURAL STEELWORK 
Propose a detailed algorithm for solving the inverse heat conduction problem, the estimation 

method used in fire retardant ability of flame retardants on structural steelwork given in the national 
standard of Ukraine DSTU B V.1.1- 17. The results of the verification of the algorithm is carried 
out by numerical experiments. It is shown that the proposed algorithm can obtain the optimal 
solution of inverse problems for fire protective coatings, thermal characteristics which depend on 
temperature, and for fire-retardant coatings with slightly changing thermal characteristics. 

 
УДК 614.841 
Григор’ян М.Б., Круковський П.Г., д.т.н., проф., Новак С.В., к.т.н., с н.с.  

АЛГОРИТМ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОБЕРНЕНОЇ ЗАДАЧІ 
ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ПРИ ОЦІНЦІ ВОГНЕЗАХИСНОЇ ЗДАТНОСТІ 

ПОКРИТТЯ НЕСУЧИХ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ 

Запропоновано детальний алгоритм розв'язання оберненої задачі теплопровідності, 
використовуваний в методі оцінки вогнезахисної здатності вогнезахисних покриттів несучих 
сталевих конструкцій, наведеному в національному стандарті України ДСТУ Б В.1.1 -17. 
Викладено результати верифікації цього алгоритму, проведеної методом обчислювального 
експерименту. Показано, що запропонований алгоритм дозволяє отримувати оптимальні 
рішення обернених задач як для вогнезахисних покриттів, для яких теплофізичні 
характеристики істотно залежать від температури, так і для вогнезахисних покриттів з 
незначно змінюються теплофізичними характеристиками. 

________________________________________________________________________________ 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ,  

ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ У НАУКОВЕ ФАХОВЕ ВИДАННЯ 

«ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА» 
 

(ВИХОДИТЬ 3 РАЗИ НА РІК, РУКОПИСИ СТАТЕЙ ПРИЙМАЮТЬСЯ 

ДО 01.03, ДО 01.07 ТА ДО 01.11 ПОТОЧНОГО РОКУ) 

 

Тематична спрямованість видання «Пожежна безпека: теорія і практика» – 

висвітлення  проблемних питань і результатів фундаментальних і прикладних наукових 

досліджень в сфері пожежної безпеки, а також психології діяльності в особливих умовах. 

Згідно з постановою ВАК України від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до 

фахових видань, внесених до переліку ВАК України» у науковій статті мають бути наявні 

такі необхідні елементи:  

 постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями;  

 аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання 

даної проблеми і на які спирається автор;  

 виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується стаття;  

 формулювання цілей статті (постановка завдання);  

 виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів;  

 висновки з даного дослідження;  

 перспективи подальших досліджень у даному напрямку.  

1. Матеріали для публікації в друкованому та електронному вигляді повинні бути 

написані українською, англійською або російською мовою й оформлені таким чином:  

 - у першому рядку ліворуч вказують індекс УДК (виділити жирним);  

- через рядок (у називному відмінку, прямим шрифтом, по центру) ініціали, прізвище, 

науковий ступінь, учене звання, місце роботи автора (скорочення наукових ступенів та 

вчених звань оформити згідно з вимогами ВАК);   

- через рядок (по центру великими літерами, виділити жирним) НАЗВА СТАТТІ; 

- через рядок анотація українською мовою (рекомендований обсяг не більше 500 друкованих 

знаків), яка вміщує характеристику основної теми, проблеми обєкта, мету роботи та її 

результати, представлені в статті (друкується по ширині, через 1 інтервал, кегль шрифту 10, 

ліве поле – 3,75 см, праве – 2,75 см). 

- через рядок: ключові слова (не менше 3);  

- через рядок текст статті; 

- через рядок (по центру, великими літерами, жирним шрифтом) СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. 

Список літератури оформляється відповідно до стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання; 

2. Текст статті має бути набраний шрифтом Times New Roman, 12 кеглем, 

міжрядковий інтервал одинарний; верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см; 

абзац – 1,25 см. Обсяг матеріалу статті не менше 5 сторінок.  

3. Рисунки та графіки у статтю вставляють в одному з форматів (jpeg, bmp, tif, gif) з 

роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi (якісні оригінали). Написи на рисунках 
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виконують шрифтом основного тексту та розміру. Всі об’єкти в простих рисунках, які 

зроблені у Word, мають бути обов'язково згруповані.  

Текст статті не повинен містити рисунків і/або тексту в рамках, рисунків, 

розташованих зверху/за текстом тощо. Складні, багатооб'єктні рисунки слід готувати за 

допомогою графічних редакторів (CorelDraw, PhotoShop та ін.). Підписи під рисунками 

виконують згідно з ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки, виділяють 

курсивом. 

4. Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі Word з розмірами, приведеними до 

сторінки складання.  

Підписи заголовків таблиць виконуються згідно з ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти 

у сфері науки і техніки. 

5. Формули подають у форматі Microsoft Equation 3.0, вирівнюють по центру 

посередині тексту і нумерують в круглих дужках з правого краю.  

6. Вимоги до друкованого рукопису: стаття роздрукована на білих аркушах паперу 

формату А4 в якості, достатній для коректорського опрацювання, з підписами авторів на 

кожній сторінці. 

7. Вимоги до електронної копії статті: стаття має бути в одному файлі, названому за 

прізвищем першого автора (наприклад, для статті авторів Петренка О.В., Савчук І.М.,   

Горіна М.А. – «Петренко.doc»). Для передачі електронної версії статті можна скористатися 

адресою e-mail: naucovec@ukr.net 

8. Якщо автори не мають наукового ступеня та вченого звання, то до статті додається 

рецензія кандидата або доктора наук за профілем даного наукового дослідження. 

9. Відповідальність за науковий зміст статті, точність фактів, дат, формул, прізвищ 

тощо несе автор. 

10. Статті, переклад яких здійснено електронними перекладачами, статті з великою 

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  о , 

кг/м3 
0  0 , 

Вт/(м·К) 
н  К 

 , 

кДж/кг 

Тнп, 
0С 

Ткп, 
0С   

 ·1011, 

Вт/(м·К4) 
  

ВПМ-2 1150 0,25 0,23 0,085 0,25 1500 100 500 7 9,6 2,0 

ВПМ-2′ 1100 0,28 0,29 0,073 0,25 1500 100 510 7 8,5 0,5 

СГК-1 950 0,27 0,53 0,043 0,44 3000 150 400 25 9,1 0,5 

Эндотерм 

ХТ-1500 
930 0,3 0,46 0,160 0,45 2500 150 400 18 8,0 0,5 

 

 

Пожежі у житловому секторі є найбільш поширеними у більшості країн світу. Не є 

виключенням й Україна. За останні роки від 70 до 85% пожеж відбувалось саме у житлових 

будівлях, на них припадає 95-98% загиблих. Щороку збитки від цих пожеж складають сотні 

мільйонів гривень. Але ще більшу суму складають побічні збитки. Наприклад, у 2006 році 

побічні збитки (547067 тис. грн.) перевищували прямі (200552 тис. грн.) більше ніж у 2,7 раз. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 2030 від 26 грудня 2003 року, до 

побічних збитків від пожеж відносяться оцінені у грошовому вираженні витрати на гасіння 

пожежі (вартість вогнегасних речовин, паливно-мастильних матеріалів тощо), ліквідацію її 

наслідків (враховуючи соціально-економічні та екологічні втрати), у тому числі на відбудову 

об’єкту; втрати, зумовлені простоєм у виробництві, перервою в роботі, зміною графіка руху 

транспортних засобів тощо. Майже 68% загальної кількості побічних збитків припадає саме 

на пожежі у житловому секторі. 
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Рисунок 1 - Залежність зміни температури від тривалості вогневого впливу при різних 

темпах нагріву, де: 

1 - стандартна температурна крива по ІSO 834 і Держстандарт 30247.0-94; 

2 - крива згідно EN 1363-2: 1999; 

3 - мінімізована єдина стандартна температурна крива згідно ІSO 834;  

4 - крива тліючої пожежі згідно EN 1363-2: 1999;  

5 - тунельна крива згідно стандарту Німеччини (RABT);  

6 - тунельна крива згідно стандарту Нідерландів (RWS). 
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Висновки. Проведені розрахунки економічних показників засвідчили економічну 

доцільність використання ГУС для ліквідації пожеж на об’єктах житлового сектору. 

Екстраполяція одержаного результату дозволяє стверджувати, що використання даного складу 

дозволить зменшити матеріальні втрати від пожеж на об’єктах житлового сектору на ≈10%. 

Перспективи подальших досліджень. 

У цей момент в Україні відсутня нормативна база по визначенню вогнезахисної 

здатності вогнезахисних покриттів на залізобетонних конструкціях. Тому, метою подальших 

досліджень є вивчення особливостей підвищення вогнестійкості залізобетонних конструкцій 

за допомогою ВОП і можливості застосування розрахунково-експериментального підходу для 

визначення вогнезахисної здатності ВОП на залізобетонних конструкціях при різних режимах 

пожежі. 
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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. 
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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» №16’2014 

 

 164 

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 

вимоги і правила» .- К.: Держстандарт України, 1998. 2. ГОСТ 7.12.93» Библиографическая запись. 

Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила».  

 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел до наукової роботи:  

 

 

Характерис-

тика джерела 
Приклад оформлення 

Книги :  

Один автор  

1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. – Львів : 

Свічадо, 2006. – 307 с. – (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV – V ст. ; 

№ 14). 

2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та 

дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. – К. : Ін-т математики, 2006. – 111 с. – 

(Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАМ України ; т. 59). 

3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. – К. : Асамблея діл. кіл : 

Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. – 311 с. – (Ювеліри України ; т. 1). 

4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. – Львів : Кальварія, 2005. – 196, [1] с. – 

(Першотвір).  

Два автори  1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, 

арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – К. : Києво-Могилян. акад., 2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека 

наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1). 

2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. – К. : 

Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до 

складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю ; вип. 11). 

3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч [для 

студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. – Львів : Растр-7, 2007. – 375 с.  

Три автори  1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование : как предотвратить завтрашний кризис 

сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с 

англ. Ф. П. Тарасенко. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLIII, 265 с.  

Чотири 

автори  

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., 

Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – К. : НДІ 

"Украгропромпродуктивність", 2006. – 106с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні 

нормативи). 

2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф. – техн. 

навч. закл.] / О. В. Гвоздев, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 

2006. – 478, [1] с. – (ПТО : Професійно-технічна освіта).  
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П’ять і 

більше 

авторів  

1. Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. 

Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – X. : Гуманитар, центр, 2007. – 510с. 

2. Формування здорового способу життя молоді : навч. – метод, посіб. для працівників соц. 

служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та 

ін.]. – К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115с. – (Серія "Формування здорового способу 

життя молоді" : у 14 кн., кн. 13).  

Без автора  1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. – К. : Грані-Т, 

2007. – 119с, – (Грані світу). 

2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. 

О. Шевчук]. – К. : Грамота, 2007. – 638, [1] с. 

3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця 

XIX – початку XX століття : [антологія / упоряд. : Л. Таран, О. Лагутенко]. – К. : Грані-Т, 

2007. – 190, [1] с. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / 

наук, ред. Каліущенко В. та ін.]. – Чернівці : Рута, 2007. – 310 с.  

Словники  1. Географія : словник-довідник / [авт. – уклад. Ципін В. Л.]. – X. : Халімон, 2006. – 175, [1] с. 

2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ, термінів і понять з орг. 

навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 

57 с. 

3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. – К. : Карпенко, 2007. – 

219 с. 

4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред. – упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – 

К. : К.І.С., 2006. – 138 с. 

Багатотомний 

документ  

1. Історія Національної академії наук України, 1941 – 1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. – 

К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007 – . – (Джерела з історії науки в Україні).          

Ч. 2 : Додатки – 2007. – 573, [1] с. 

2. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. 

Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005 – . – (Серия "Нормативная база 

предприятия"). Т. 1. – 2005. – 277с. 

3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. – 

Одесса : Астропринт, 2006 – . – (Сочинения : в 8 кн. /А. Дарова ; кн. 4). 

4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – X. : 

Право, 2002– . Т. 4 : Косвенные налоги. – 2007. – 534 с. 

5. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. – Житомир : Полісся, 2006 – . – 

(Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією" : у 27 т. / голов, редкол. : 

Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол. : Синявська І. М. (голова) та ін.]. – 2006. – 

721, [2] с. 

6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. 4.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. 

Канівська, С. М. Парамонова. – К. : НТУУ "КПІ", 2006. – 125с.  
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Матеріали 

конференцій, 

з’їздів  

1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : 

матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], 

(Харків, 11 – 13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. 

Докучаева. – X. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаева, 2000. – 167 с. 

2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік, міжвуз. 

наук. – практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. – К. : ІСОА, 

2002. – 147 с. 

3. Матеріали IX з’їзду Асоціації українських банків, ЗО червня 2000 р. інформ. бюл. – К. : Асоц. 

укр. банків, 2000. – 117 с. – (Спецвип. : 10 років АУБ). 

4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6 – 9 

черв. 2000 p., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. – К. : HAH України, Ін-т пробл. міцності, 

2000. – С. 559– 956, XIII, [2] с. – (Ресурс 2000). 

5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук, праць / наук. ред. В. І. 

Моссаковський. – Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. – 215 с. 

6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук, праць за матеріалами міжнар. наук. – 

практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України 

[та ін.]. – К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. – 452с.  

Препринти  1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами 

источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем 

электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. – X. ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. – (Препринт / НАН 

Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ. – техн. ин-т" ; ХФТИ 2006-4). 

2. Панасюк М. 1. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-

методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б, М. – Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки 

АЕС НАМ України, 2006. – 7, [1] с. – (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-

1). 

Депоновані 

наукові праці  

1. Социологическое исследование малых групп населения / В.И.Иванов [и др.] ; М-во 

образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 1 10 с. – Деп. в ВИНИТИ 

13.06.02, № 145432. 

2. Разумовский В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. 

Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, 

№ 139876.  

Атласи  1. Україна : екол. – геогр. атлас : присвяч. всесвіт, дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з 

рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук, редкол. : С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по 

вивч. продукт, сил України НАН України [та ін.]. – / [наук, редкол. : С. С. Куруленко та ін.]. – 

К. : Варта, 2006. – 217, [1] с. 

2. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що 

беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / 0. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. 0. 

Козлов, В. Д. Маковецький. – 2-ге вид., розшир, та доповн. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. 

– 218 с. 

3. Куерда X. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. – X. : Ранок, 2005. – 96 с.  

Законодавчі 

та нормативні 

документи  

1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада 

України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань). 

2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов, ред. В. М. Заболотько. – 

К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові 

документи). 

3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і 

трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501 : 2007. – Офіц. вид. – К. : ГРІФРЕ 

: М-во палива та енергетики України, 2007. – VI, 74 с. – (Нормативний документ 

Мінпаливенерго України. Інструкція).  
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Стандарти  1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000 : 

2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000 : 2004. – [Чинний від 2006-01-01]. – К. : Держспоживстандарт 

України, 2006. – IV, 231 с. – (Національний стандарт України). 

2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1 : 2004 – ДСТУ ISO 6107-9 : 2004. – 

[Чинний від 2005-04-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. – (Національні 

стандарти України). 

3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного 

устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020 : 

1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020 : 2005. – [Чинний від 2007-01-01]. – К. : 

Держспоживстандарт України, 2007. – IV, 18 с. – (Національний стандарт України).  

Каталоги  1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; 

ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт", 2006 – . – (Серия "Нормативная база 

предприятия"). Т. 5. – 2007. – 264 с. Т. 6. – 2007. – 277с. 

2. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт. – упоряд. М. 

Зобків та ін.]. – Львів : Новий час, 2003. – 160 с. 

3. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. – [Суми : Унів. кн., 2003]. – 11 с. 4. Горницкая 

И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. – Донецк : 

Лебедь, 2005. – 228 с.  

Частина 

книги, 

періодичного, 

продовжу-

ваного 

видання  

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в 

наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика 

фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15–18, 35–38. 

2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / 

Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14–17. 

3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов – основа интеллектуализации компьютерных 

технологий / Ю. P. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та 

інформаційні технології. – 2007. – № 1. – С. 39–61. 

4. Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // 

Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 5. – С. 12–14. 

5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, 

Г. 1. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 

2007. – № 1. – С. 25–29. 

6. Валова І. Нові принципи угоди Базель II / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та 

банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 13–20. 

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» №16’2014 

 

 168 

Бібліографіч-

ні показчики  
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