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ГЕОМЕТРІЯ ЗОНИ ОБВУГЛЕННЯ ДЕРЕВ’ЯНИХ КОЛОН З ВОГНЕЗАХИСНИМ 
ОБЛИЦЮВАННЯМ ТА БЕЗ НЬОГО В УМОВАХ ПОЖЕЖІ 
Ю.Л. Фещук* 
Український науково-дослідний інститут цивільного захисту, Україна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ  АНОТАЦІЯ 
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Здійснено опрацювання експериментальних даних по вимірюванню 
зони обвуглювання дерев’яних колон з вогнезахисним облицюванням 
у вигляді плит OSB в один, два шари та без нього за різні періоди часу. 
Встановлено закономірності зміни шару обвуглювання у вигляді 
регресійних поліноміальних залежностей. Визначені критичні 
температури обвуглювання для кожного моменту часу вогневого 
випробування. Здійснено моделювання зони обвуглювання 
фрагментів колон із вогнезахисним облицюванням та без нього, 
підданих випробуванням. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: 
вогнестійкість, зона обвуглювання, 
регресія 

 

 
 Постановка проблеми. З розвитком 

сучасних технологій, що застосовуються для 
оброблення деревини, розповсюдження 
дерев’яних конструктивних елементів, зокрема 
несучих, набуло великих масштабів. Зважаючи 
на те, що деревина являється горючим 
матеріалом, виникає необхідність пошуку 
шляхів щодо підвищення її вогнестійких 
властивостей. Одним з варіантів для 
забезпечення класу вогнестійкості конструкцій, 
що вимагається державними будівельними 
нормами, можливе використання плитного 
захисту, зокрема OSB. Однак, на даний час в 
існуючій нормативній базі й досі відсутній 
повноцінний розрахунковий метод визначення 
межі вогнестійкості дерев’яних колон із 
запропонованим типом вогнезахисту, зокрема 
табличний. Розроблений такий метод міг би 
доповнити існуючу будівельну документацію. 

 Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Проведений аналіз наукових праць 
[1, 2] показав, що одними з основних 
конструктивних елементів каркасу будинків 
зведених на основі деревини є дерев’яні колони, 
оскільки при пожежі найбільш тяжкі наслідки 
настають при втраті несучої здатності. Державні 
будівельні норми не забороняють використання 
дерев’яних будівельних конструкцій, проте 
вимагають забезпечення необхідних 
мінімальних класів вогнестійкості будівельних 
конструкцій в залежності від ступеня 
вогнестійкості будинків. Для підвищення межі 
вогнестійкості деревини й доведення до 
нормованого класу застосовують різні способи 
вогнезахисту, серед яких – вогнезахисне 
облицювання. В роботі [4] хоча й розглядався 
вплив вогнезахисту на процеси обвуглювання 
дерев’яних несучих елементів, однак 
дослідження дерев’яних колон, використання 
вогнезахисного облицювання, зокрема OSB та 

його вплив на процеси обвуглювання й досі 
залишилося не вивченим. При проектуванні 
споруд, виникає необхідність прогнозування 
зони обвуглювання дерев’яних колон з 
використанням вогнезахисного облицювання в 
залежності від його теплофізичних 
властивостей та товщини, для цього необхідні 
певні параметри, які мають враховуватися при 
розрахунках меж вогнестійкості дерев’яних 
колон згідно з [5]. 

 Формулювання цілей досліджень. 

Метою данаї статті є прогнозування процесу 
обвуглювання дерев’яних колон з 
вогнезахисним облицюванням та без нього в 
умовах пожежі за стандартним температурним 
режимом в різних часових проміжках. Для 
досягнення поставленої мети необхідно 
вирішити наступні задачі: 

 – на основі вогневих випробувань 
фрагментів дерев’яних колон з вогнезахисним 
облицюванням та без нього здійснити 
опрацювання отриманих експериментальних 
даних по вимірюванню зони обвуглювання за 
різні періоди часу та виявити закономірності 
зростання товщини обвугленого шару; 

 – визначити критичні температури 
обвуглювання в залежності від часу 
випробування та змоделювати динаміку зміни 
обвугленої зони фрагментів дерев’яних колон з 
вогнезахистом у вигляді плит OSB в один та два 
шари (товщина шару 10 мм) та без нього. 

Виклад основного матеріалу 

дослідження з повним обґрунтування 

отриманих наукових результатів. При 
проведенні вогневих випробувань 
використовувалися фрагменти дерев’яних 
колон розмірами 200×200×300 мм, захист 
здійснювався плитами OSB товщиною 10 мм в 
один та два шари (рис. 1), закріплених за 
допомогою саморізів.
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Рисунок 1 – Фрагменти дерев’яних колон для проведення вогневих випробувань 

 

Дослідження обвугленого шару фрагментів 

дерев’яних колон відбувалося після проведення 

вогневих випробувань. Для цього згідно з 

схемою рис. 2 проводились заміри не 

обвугленого шару фрагменту перерізу.

                    

b1 b2 b3

b4

b5

b6

b7

b8

                  
 

Рисунок 2 – Схема вимірювання обвуглення перерізу фрагменту дерев’яної колони 

 

Зовнішній вигляд фрагментів колон (рис. 3) 

навіть до проведення вимірювань підтвердив 

гіпотезу, що глибина обвуглення дерев’яних 

колон залежить від товщини вогнезахисту.

 

                         
     а)                                      б)                                 в)                                г) 

Рисунок 3 – Фото фрагментів колон після проведення вогневих випробувань (фрагменти знизу до верху: 

без захисту, з захистом плитою ОSB в один та два шари): а) обвуглення фрагментів після 15 хвилинного; б) 30 

хвилинного; в) 60 хвилинного; г) 90 хвилинного випробувань. 
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Опрацювавши отримані результати під час 

проведення вогневих випробувань [6], 

обчислено середню товщину обвугленого шару 

квадратного перерізу фрагментів дерев’яних 

колон з вогнезахистом та без нього (рис. 2). 

Залежність товщини обвуглення від часу 

вогневого випробування подано у вигляді 

графіків (рис. 4).

 

                         

 

а)                                                                          б)                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) 

Рисунок 4 – Графіки залежностей бічних товщин обвугленого шару від часу вогневого випробування 

фрагментів колон (дивись рис. 2):  

а) обвуглення сторони b1-3, б) обвуглення сторони b4-6, в) обвуглення по діагоналях перерізу b7-8; 0 – без 

захисту, 1 – з захистом плитою OSB в один шар, 2 – з захистом плитою OSB в два шари 

 

З графіків рис. 4 видно, що при вогневій дії на фрагменти дерев’яних колон, їх обвуглювання по 

периметру відбувалося не повністю рівномірно, чітко спостерігається різниця між захищеними та не 

захищеними від вогню зразками. 

Обчислена товщина обвугленої зони була апроксимована у вигляді поліномів. Коефіцієти регресії 

наведено в табл. 1 – 3.

 

Таблиця 1 – Параметри регресійних залежностей бокової товщини обвуглювання від часу 

випробування фрагментів дерев’яних колон сторони b1-3 фрагменту 
Коефіцієнти регресії 

d(t) = а0 + а1t+ а2t2+ а3t3 

а0, 

мм 

а1, 

мм/хв-1 

а2, 

мм/хв-2 

а3, 

мм/хв-3 

Без захисту 5.188 0.423 5.269×10-3 -3.099×10-5 

ОСБ в 1 шар -11.522 0.962 -9.468×10-3 6.666×10-5 

ОСБ в 2 шари -2.86 0.042 4.366×10-3 – 
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Таблиця 2 – Параметри регресійних залежностей бокової товщини обвуглювання від часу 

випробування фрагментів дерев’яних колон сторони b4-6 фрагменту 
Коефіцієнти регресії 

d(t) = а0 + а1t+ а2t2+ а3t3 

а0, 

мм 

а1, 

мм/хв-1 

а2, 

мм/хв-2 

а3, 

мм/хв-3 

Без захисту 5.369 0.417 5.782×10-3 -4.173×10-5 

ОСБ в 1 шар -10.699 0.904 -7.289×10-3 5.061×10-5 

ОСБ в 2 шари -0.525 -0.103 5.679×10-3 – 

 

Таблиця 3 – Параметри регресійних залежностей бокової товщини обвуглювання від часу 

випробування фрагментів дерев’яних колон по діагоналях перерізу b7-8 фрагменту 
Коефіцієнти регресії 

d(t) = а0 + а1t+ а2t2+ а3t3 

а0, 

мм 

а1, 

мм/хв-1 

а2, 

мм/хв-2 

а3, 

мм/хв-3 

Без захисту 7.348 1.044 -7.266×10-4 -3.677×10-6 

ОСБ в 1 шар -17.934 1.906 -0.022 1.395×10-4 

ОСБ в 2 шари -8.877 0.334 4.747×10-3 – 

 

На рис. 5 відображено графіки регресійних залежностей обвугленого шару по сторонам перерізу 

квадрата, а також його діагоналях для фрагментів дерев’яних колон без захисту, з захистом за 

допомогою плити ОSB в один та два шари. 

                         а)                                                                                    б)                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) 

 

Рисунок 5 – Регресійні залежності обвугленого шару від часу вогневого випробування 

фрагментів колон (дивись рис. 2):  

а) обвуглення сторони b1-3, б) обвуглення сторони b4-6, в) обвуглення по діагоналях перерізу b7-8; 

0 – без захисту, 1 – з захистом плитою OSB в один шар, 2 – з захистом плитою OSB в два шари
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Диференціювавши регресійні залежності в 

табл. 1 – 3, отримано залежності швидкості 

обвуглювання по сторонам перерізу квадрата, 

результати подано у вигляді графіків (рис. 6). 

 

                                  а)                                                                              б) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) 
Рисунок 6 – Регресійні залежності бічних швидкостей обвуглення від часу вогневого випробування 

фрагментів колон (дивись рис. 2): 

 а) швидкість обвуглення сторони b1-3, б) швидкість обвуглення сторони b4-6, в) швидкість обвуглення по 

діагоналях перерізу b7-8; 0 – без захисту, 1 – з захистом плитою OSB в один шар, 2 – з захистом плитою OSB в 

два шари 

 

При моделюванні обвуглювання 

фрагментів дерев’яних колон за основу була 

взята гіпотеза про те, що обвуглена частина 

перерізу повинна залежати від його прогрівання 

до критичної температури. Тому зона 

обвуглювання має бути обмежена ізотермою, 

відповідною критичній температурі, при якій 

відбувається 80% – 90% перетворення деревина 

на вугілля. 

Використовуючи регресійні залежності, що 

визначені у табл. 1 – 3, можна визначити 

середньоквадратичне відхилення розрахованих 

параметрів у зразках для серединної горизонталі 

перерізу та його діагоналі, використовуючи 

метод покрокового спуску (рис. 7) 

Критична температура обвуглювання може 

бути визначена як середнє значення її величин, 

що отримуються за формулами: 
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Використовуючи формули (1) була 

визначена середня температура обвуглювання 

для зразків, що були піддані випробуванням. На 

рис. 8 показані графіки залежності критичної 

температури від часу випробування з огляду на 

створені моделі швидкості обвуглювання 

деревини фрагментів дерев’яних колон з 

вогнезахисним облицюванням та без нього. 

Аналізуючи графіки, подані на рис. 8, 

можна побачити, що критична температура для 
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фрагментів колон без вогнезахисту змінюється 

не так помітно, як вона змінюється для 

фрагментів дерев’яних колон із вогнезахисним 

облицюванням. 

 
 
         Завдання початкових наближень 

           = 1000 – початкова нев’язність 
        q0 = 1 – початковий показник ступеня 
                                                           параболи 
 
 
        Організація обчислювального циклу 

         q = q0 + qi 

      = ((TiM - TiE)2/n)0.5 
 
 
             Так 

                              =  
 
            Ні 
     
                    Виведення результатів 
           q = qпоточне 

 
Рисунок 7 – Блок-схема алгоритму визначення 

апроксимуючого поліному 
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Рисунок 8 – Залежності критичної температури 

обвуглювання у залежності від часу випробування: 1 

– без вогнезахисту; 2 – вогнезахисне облицювання в 

один шар; 3 – вогнезахисне облицювання у два шари 

Для визначення зони обвуглювання 

використано значення критичної температури. 

Це значення має фізичний зміст тільки для 

фрагменту колони без вогнезахисного 

облицювання, оскільки поверхня даного 

фрагменту відразу відчуває тепловий вплив 

пожежі і починає відповідним чином 

обвуглюватися. Ці значення відповідають 

численним експериментальним даним щодо 

обвуглювання незахищеної деревини різних 

дослідників, наведеним у роботі [5]. Згідно із 

цим температура обвуглювання складає 250 – 

350 С. Температура першої кривої на рис. 8 

відповідає цьому інтервалу. Стосовно інших 

двох кривих великі значення температур 

обвуглювання зумовлені наявності 

вогнезахисного облицювання з іншими 

теплофізичними властивостями та 

властивостями щодо температури 

обвуглювання. Тому дана температура носить 

умовний характер і використовується тільки для 

будування зон обвуглювання саме для 

квадратних колон з подібним вогнезахисним 

облицюванням. 

Визначивши критичні температури 

обвуглювання деревини були змодельовані зони 

обвуглювання для фрагментів колон із 

вогнезахисними облицюванням і без нього, 

підданих випробуванням. На рис. 9 – 11 

показана динаміка зміни обвугленої зони 

фрагментів дерев’яних колон, підданих 

випробуванням, що визначена за результатами 

моделювання. 
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Рисунок 9 – Динаміка зміни обвугленої зони фрагменту без вогнезахисного облицювання 
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 Рисунок 10 – Динаміка зміни обвугленої зони фрагменту із вогнезахисним облицюванням в один шар 
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 Рисунок 11 – Динаміка зміни обвугленої зони фрагменту із вогнезахисним облицюванням в два шари

Вивчення динаміки обвуглювання 

фрагментів дерев’яних колон з вогнезахисним 

облицюванням та без нього показує, що на 

початку вогневої дії пожежі найбільший опір 

обвуглюванню має фрагмент із двошаровим 

вогнезахисним облицюванням, дещо менший 

опір має фрагмент із одношаровим 

облицюванням, і цей опір помітно більший за 

опір фрагменту без вогнезахисного 

облицювання. Зважаючи на фізичні умови 

процесу обвуглювання це очікуваний результат. 

На певному етапі швидкість поширення 

обвугленої зони фрагменту без облицювання 

стає набагато більшою за фрагменти інших двох 

типів. Це може бути пояснено тим, що 

запропоноване вогнезахисне облицювання має 

істотну вогнезахисну ефективність у порівнянні 

з фрагментом без вогнезахисту. На це також 

вказують графіки критичної температури 

нагріву на рис. 8. Це свідчить про 

перспективність запропонованого технічного 

рішення щодо вогнезахисного облицювання на 

основі плит OSB. 

Аналіз рис. 9 – 11 показує, що найбільшою 

вогнезахисною здатністю має володіти 

вогнезахисне облицювання у два шари оскільки 

при їх застосуванні зона обвуглювання є істотно 

меншою за інші фрагменти, що також є 

очікуваним результатом. Відповідно менша 

зона обвуглювання розуміє більшу межу 

вогнестійкості для дерев’яних колон із 

запропонованим вогнезахисним облицюванням. 

Висновки. 1. На основі опрацювання 

отриманих експериментальних даних по 

вимірюванню зони обвуглювання за різні 

періоди часу встановлені закономірності зміни 

шару обвуглювання у вигляді регресійних 

поліноміальних залежностей. 

2. З огляду на отримані закономірності 

швидкості обвуглювання деревини фрагментів 

колон із вогнезахисним облицюванням та без 

нього були визначені критичні температури 
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обвуглювання для кожного моменту часу 

вогневого випробування. 

3. На основі отриманих залежностей були 

визначені зони обвуглювання фрагментів колон 

із вогнезахисним облицюванням та без нього, 

підданих випробуванням. 

4. Визначені критичні температури 

обвуглювання дають змогу знайти приведену 

ширину поперечного перерізу дерев’яної 

колони з вогнезахисним облицюванням, що 

необхідна для розрахунку несучої здатності 

перерізу колони при розробленні табличного 

розрахункового методу оцінювання 

вогнестійкості дерев’яних колон з 

вогнезахисним облицюванням на основі плит 

OSB.
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GEOMETRY OF THE CHARRING ZONE OF WOODEN COLUMNS WITH MEMBRANE 
FIREPROOFING AND WITHOUT IN FIRE CONDITIONS 
Y. Feshchuk 
The Ukrainian Civil Protection Research Institute, Ukraine   

KEYWORDS  ANNOTATION 

fire resistance, charring zone, 
regression 

 

The processing of experimental data on the measurement of charring zone 
of wooden columns with membrane fireproofing in the form of OSB plates 
in one and two layers for different periods of time has been performed. The 
regularities of the charring layer change in the form of regression 
polynomial dependencies are established. Critical charring temperatures  
for each time point of fire test are determined. Modeling of the charring 
zone of fragments of columns with and without membrane fireproofing 
subjected to test was carried out. 

 
 
ГЕОМЕТРИЯ ЗОНЫ ОБУГЛИВАНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ КОЛОНН С ОГНЕЗАЩИТНОЙ 
ОБЛИЦОВКОЙ И БЕЗ НЕЕ В УСЛОВИЯХ ПОЖАРА 
Ю.Л.Фещук 
Украинский научно-исследовательский институт гражданской защиты, Украина 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  АННОТАЦИЯ 

огнестойкость, зона обугливания, 
регресия 
 

 

Выполнена обработка экспериментальных данных по измерению 
зоны обугливания деревянных колонн с огнезащитной облицовкой в 
виде плит OSB в один и два слоя за различные периоды времени. 
Установлены закономерности изменения слоя обугливания в виде 
регрессионных полиномиальных зависимостей. Определены 
критические температуры обугливания для каждого момента 
времени огневого испытания. Осуществлено моделирование зоны 
обугливания фрагментов колонн с огнезащитной облицовкой и без 
него, подвергнутых испытаниям. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОЖЕЖНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ТЕМПЕРАТУРНИЙ 
РЕЖИМ ПОЖЕЖІ У КАБЕЛЬНОМУ ТУНЕЛІ  
С. В. Поздєєв1, д-р. техн. наук, проф., Є.Ю.Шеверєв2, Т.В. Самченко*2, О. М. Нуянзін1, канд. 
техн. наук 
1Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля, НУЦЗ України 
2Український науково-дослідний інститут цивільного захисту, Україна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ  АНОТАЦІЯ 

Надійшла до редакції: 23.02.2018 
Пройшла рецензування: 13.06.2018 

 
У даній роботі обґрунтовано методику проведення експерименту з 
моделювання пожежі у кабельному тунелі, що була розроблена на 
основі нормативних документів. Описано процес проведення та 
представлено результати експерименту з визначення температурного 
режиму пожежі у кабельному тунелі згідно розробленої методики. 
Отримані дані є основою для верифікації комп’ютерних моделей 
пожеж у кабельних тунелях та визначення температурного режиму 
пожежі для випробування на вогнестійкість будівельних конструкцій 
кабельних тунелів. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: 
кабельний тунель, методика 
експерименту, температурний режим 
пожежі, термопара, пожежне 
навантаження. 

 

 
Постановка проблеми. Проблема 

пожежної безпеки електричних кабелів 

загострилася в 70-х роках минулого століття, в 

зв'язку з ростом числа пожеж на теплових, 

атомних електростанціях та інших великих 

енергетичних об'єктах. Значною мірою 

зростання числа пожеж в кабельних 

комунікаціях був обумовлений збільшенням 

кількості кабелів, які використовуються з метою 

живлення, контролю та управління 

електрообладнання на сучасних виробництвах, а 

також використанням при ґрунтових 

прокладках кабелів загальнопромислового 

виконання без додаткових заходів по їх 

вогнезахисту. Розгалужені кабельні комунікації 

є не тільки носіями пожежного навантаження, 

але і направляючими системами, за якими 

вогонь може поширюватися в будівлях і 

спорудах. 

Незважаючи на значні успіхи у вирішенні 

завдань щодо підвищення пожежної безпеки 

кабельної продукції в даний час також існує 

безліч проблемних питань, що стосуються як 

кабельної продукції, так і кабельних ліній, 

зокрема кабельних тунелів прямокутного 

перерізу. Зокрема, огороджувальні будівельні 

конструкції кабельних тунелів як правило 

виконуються з залізобетону [1]. Для визначення 

їхньої межі вогнестійкості застосовується 

стандартний температурний режим пожежі. При 

пожежах у кабельних тунелях створюється 

особливий температурний режим пожежі, що 

відрізняється від стандартного. Це зумовлено 

тим, що кабельні тунелі різняться конструкцією, 

пожежним навантаженням, аеродинамічними та 

іншими параметрами. Унаслідок помилкового 

визначення межі вогнестійкості будівельних 

конструкцій кабельних тунелів може відбутись 

їхнє обвалення при пожежі. 

Аналіз останніх досягнень і публікацій. 

Дослідженнями температурних режимів, 

зокрема у тунелях займались і займаються 

багато науковців, зокрема Ройтман В. М. у 

своєму дослідженні [1] запропонував 

температурний режим режим пожежі в тунелях. 

У роботах [2–4] авторський колектив до 

складу якого входив Ковалишин В. В. 

досліджував динаміку розвитку пожеж у 

кабельних спорудах та описав динаміку 

температури в зоні горіння без подачі та з 

подачею інертних газів у зону горіння. 

Виділення невирішених раніше частин 

загальної проблеми, котрим присвячується 

стаття. Відповідно до проведених раніше 

досліджень [1–4], різноманітність 

конструктивних особливостей кабельних 

тунелів, їхнього пожежного навантаження, 

притоку та відтоку газів та інших параметрів 

зумовлює суттєві відмінності температурних 

режимів пожежі. Зокрема, сучасна ізоляція 

кабельної продукції може відрізнятись за 

пожежно-технічними характеристиками від 

відомих значень [1]. 

У існуючих наукових роботах не 

досліджено температурний режим пожежі в 

тунелях прямокутного перерізу при різному 

пожежному навантаженні. З огляду на це, 

передбачається розробка методики 

експериментальних досліджень та проведення 

повномасштабного експерименту у кабельному 

тунелі прямокутного перерізу. 

Постановка задачі та її розв’язання. 

Метою дослідження є обґрунтування методики 

та набору засобів дослідження температурного 
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режиму пожежі у кабельному тунелі 

прямокутного перерізу. 

Для досягнення поставленої мети 

вирішувалися наступні задачі:  

– створити послідовність процедур з 

детальним вибором обладнання та зразків для 

випробувань з метою забезпечення достовірних 

експериментальних даних при дослідженні 

температурного режиму пожежі у кабельному 

тунелі;  

– обґрунтувати набір засобів для 

проведення досліджень та методи подальшої 

обробки результатів експерименту; 

– проаналізувати результати проведеного 

експерименту з визначення температурного 

режиму пожежі у різних зонах кабельного 

тунелю для використання їх у подальшому при 

верифікації математичних моделей. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

з повним обґрунтуванням отриманих 

результатів.  

Кабельним тунелем називається закрита 

споруда (коридор) з розташованими в ньому 

опорними конструкціями для розміщення на них 

кабелів і кабельних муфт, з вільним проходом 

по всій довжині, що дозволяє виконувати 

прокладку кабелів, ремонт та огляд кабельних 

ліній [5]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Кабельний тунель. 

 

Кабельні тунелі і колектори прямокутного 

перетину призначені для двосторонньої і 

односторонньої укладки кабелів і бувають 

прохідного і напівпровідного виконань. При 

великому числі кабелів тунелі і колектори 

прямокутного перетину можуть бути 

тризмінному (здвоєними). 

На рис. 2. показано типове розміщення 

кабелів у тунелях прямокутного перетину. 
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Рисунок 2 – Типове розміщення кабелів у тунелях і 

колекторах прямокутного перетину [5]. 
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Рисунок 3 – Температурні режими пожежі: 1 – 

режим „стандартної” пожежі; 2 – режим пожежі в тунелях 

відповідно до [1]. 

 

Пожежу умовно поділяють на три стадії 

(рис. 3): загоряння, розвиненого горіння й 

загасання [1]. Для більш точного моделювання 

пожежі можливе застосування і більш складних 

фізичних моделей, що реалізуються в складних 

комп’ютерних програмах. В алгоритми цих 

програм закладені сучасні чисельні методи.  

Пожежі у кабельних напівповерхах, 

тунелях, прохідних коробах та кабельних 

каналах виникають в результаті короткого 

замикання або перегріву кабелю в місцях 

з’єднань. Горіння супроводжується високою 

температурою, розльотом розтопленого металу, 

великою швидкістю розповсюдження вогню та 

диму. В горизонтальних кабельних тунелях 

лінійна швидкість поширення вогню по кабелям 

при знятій напрузі становить 0,15 – 0,3 м ∕хв, а 

під напругою 0,2-0,8 м ∕хв. [6]. 

Згідно із запропонованою схемою 

розглядається фрагмент фіксованої ділянки 

кабельного тунелю, що охоплює джерело 

запалення. При цьому враховано, що підпір 

повітря зміщує факел полум’я до відкритої 

частини фрагменту кабельного тунелю. 

Запропоновані параметри пожежного 

навантаження, що складається з електричного 
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кабелю категорії А [7] у кабельному тунелі 

наведені у табл. 1. 

 

Таблиця 1 –Питомі параметри пожежного 

навантаження електричного кабелю  категорії А 
№ 

п/

п 

Неметалевий 

матеріал 

Маса 

матері

алу , 

г/м 

Густина 

матеріалу

, 

г/см3 

Об’єм 

неметалевого 

матеріалу 

кабелю, 

дм3/м 

1 Оболонка 40,02 1,43 0,0280 

2 Ізоляція жил 18,90 1,43 0,0132 

Загальний об’єм неметалевих матеріалів 

кабелю 

0,0412 

 

На рис. 4 наведений вигляд кабелів у 

спеціальній рамі для формування пучка 

категорії А за [7]. 

 

 
 
Рисунок 4 – Вигляд кабелів у спеціальній рамі 

для формування пучка категорії А за [7]. 

 

Горючим матеріалом електричного кабелю 

є полівінілхлорид (ПВХ), матеріал сталевої 

рами – конструкційна сталь звичайної якості 

марки Ст. 3. 

Для дослідження температурних режимів 

пожежі у кабельному тунелі моделюється 

фрагмент кабельного тунелю із внутрішнім 

простором розмірами 2150×1900×28000 мм. 

Товщина огородження кабельного тунелю 

складає: бокових стінок – 250 мм; верхньої 

кришки – 150 мм. У просторі фрагменту 

кабельного тунелю розташовані кронштейни 

для встановлення на них пожежного 

навантаження  у вигляді рам із пучками кабелів 

категорії А згідно із [7]. З одного боку кабельний 

тунель закритий торцевою залізобетонною 

стінкою товщиною 1900 мм. З іншого боку 

кабельний тунель є відкритим. З боку закритого 

торця кабельного тунелю на його кришці є 

спеціальний отвір куди має нагнітатись повітря 

для створення підпору. На рис. 5 зображена 

конструктивна схема фрагменту кабельного 

тунелю. 
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тунелю                                        Пожежне навантаження 
                                                    (кабелі) 
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Рисунок 5 – Конструктивна схема фрагменту 

кабельного тунелю. 

 

На рис. 6 наведена схема розташування 

кабелів на полицях, які використовуються у 

якості пожежного навантаження. 

 
 

 
 
                  Кабелі, розташовані 
                  на полицях 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
 
 
                                                                          Джерело запалювання 
                                                                         (деко) 

 
Рисунок 6 – Схема розташування кабелів на 

полицях. 

 

Згідно із схемою на рис. 6 кабелі 

розташовані на полицях, що виготовлені із 

сталевого кутика 30×30 мм за [8]. 

У якості джерела запалювання кабелів була 

використана ємність з рідким паливом для 

зручної ініціації горіння пожежного 

навантаження. На рис. 7 показана схема 

розташування джерела запалювання під 

кабелями. 

 

 

Рисунок 7 – Схема розташування джерела 

запалювання під кабелями. 

 

Розміри та основні параметри джерела 

запалювання наведені у табл. 2. 
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Таблиця 2 – Основні технічні параметри 

джерела запалювання 
Об'єм рідини, л Розмір дека для 

модельних вогнищ пожежі 

Вода Пальне Площа горіння 

(наближена), м2 

7 14 0,36 

 

У якості пального використовується 

дизельне паливо. 

Загальний об’єм неметалевих матеріалів у 1 

м кабелю (V) розраховано за формулою: 

 


=


=

N

j j

j

L

m
V

1


 , (1) 

 

де mj – маса j-го неметалевого матеріалу 

відрізка кабелю довжиною (L) не менше ніж 

300 мм, г; j - густина j-го неметалевого 

матеріалу відрізка кабелю, г/см3; L – довжина 

відрізка для визначення об’єму неметалевих 

матеріалів кабелю, мм; N – кількість 

неметалевих матеріалів кабелю. 

Кількість відрізків електричного кабелю у 

пучку категорії А за [7] розраховано за 

формулою: 

 

 
де VА – нормований об’єм неметалевих 

матеріалів для пучка категорії А, дм3/м. 

Отже, експериментальне обладнання 

включає в себе: натурний фрагмент кабельного 

тунелю, вентиляційне обладнання для 

створення підпору повітря у внутрішньому 

просторі, пожежне навантаження у вигляді 

кабелів у спеціальній рамі для формування 

пучка категорії А за [7], джерело запалювання 

кабелів у вигляді модельного вогнища класу В, 

контрольно-вимірювальна арматура та 

комунікаційно-контрольна система для 

зчитування даних з датчиків контролю 

параметрів, що вимірюються у процесі 

експериментів, засоби активізації джерела 

запалювання, засоби гасіння полум’я у 

внутрішньому просторі фрагменту кабельного 

тунелю.

 

 
 
Рисунок 8 – Схема розташування термопар у кабельному тунелі. 1-ряд пучків кабелів до 796 кг – після 791 

кг; 2- ряд пучків кабелів до 864 кг -  після 861 кг 

.

Враховуючи конфігурацію зони розвиненої 

пожежі, саме у ній розташована контрольно-

вимірювальна арматура у вигляді температурних 

датчиків. У якості температурних датчиків 

застосовуються хромель-алюмелеві термопари 

типу TXA в комплекті з контрольною 

інфраструктурою та персональним комп’ютером 

для автоматичної фіксації даних з температурних 

 7,0
169,89 170
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датчиків. Похибка вимірювання термопар 

складала 1 С (рис. 8).  

Фото пожежного навантаження 

встановленого у тунелі представлені на рис. 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 9 – Фото кабелів у тунелі перед початком експерименту. 

 

 

Для детального вивчення процесу розвитку 

пожежі у кабельному тунелі застосовувалась 

відео- та фотозйомка. Фотозйомка – для фіксації 

початкового стану кабельного тунелю, 

пожежного навантаження, та джерела 

запалювання та стану даних об’єктів після 

проведення експерименту. Відеозйомка 

проводиться протягом всієї тривалості 

експерименту записуючи зображення розвитку 

пожежі з відкритого кінця тунелю. 

Методика проведення експерименту у 

кабельному тунелі. Експеримент щодо 

розвитку пожежі у кабельному тунелі 

здійснювався шляхом проведення таких 

процедур: 

1. Підготовка тунелю до випробувань 

шляхом встановлення термопар у просторі 

контрольної ділянки фрагмента кабельного 

тунелю. 

2. Встановлення кабельного пожежного 

навантаження у спеціальних рамках відповідно 

до рис. 5. 

Зразок для випробування: Пучкі кабелів 

категорії А за ГОСТ 12176-89, (1-ряд від деко 

джерела запалювання) сформований з відрізків 

кабелю марки АВБбШб 3 × 150 + 95 мм2 та  (2-

ряд від деко джерела запалювання) відрізків 

кабелю марки АВВГ 3 × 185 + 150 мм2,  

3. Встановлення кабельних відрізків у 

фрагменті кабельного тунелю. 

4. Встановлення джерела запалення згідно 

із схемою на рис. 7. 

Параметри джерел запалювання: 

- висота борта 200 мм; 

- діаметр дека 750 мм; 

- пальне дизпаливо по 30 л в кожному; 

- тривалість прикладання полум’я до 

зразків – 30 хв. 

5. Фотофіксація тунелю, готового до 

проведення експерименту. 

6. Ініціація горіння у палива у джерелі 

запалювання та початок експерименту з 

проведенням відеофіксації та контролю 

температур через кожну 1 хв. 

Швидкість потоку повітря, що подавався до 

тунелю димососом ВЕНТС ВКМ – 150 (рис. 8): 

- в площині точки 0 дорівнює 9,42 м/с; 

- в площині А дорівнює 2,84 м/с; 

- в площині D дорівнює 0,26 м/с; 

- в площині G дорівнює 0,15 м/с; 

- в отворі тунелю в площині І дорівнює 

0,59 м/с. 

7. Закінчення експерименту шляхом 

застосування засобів гасіння. 

8. Фотофіксація результатів проведення 

експерименту зони пожежного навантаження, 

ушкодженого пожежею. 

9. Проведення необхідних замірів зон 

ушкодження. 

Результати експерименту. На 

випробувальному полігоні УкрНДІЦЗ було 

проведено експериментальні дослідження за 

методикою описаною вище. Для кореляції 

результатів було проведено 2 експерименти. 

Тривалість кожного з них склала 30 хв.  

На рис. 10 показано вигляд кабелів у тунелі 

після завершення експерименту. Усереднені 

результати по кожній з 30 встановлених 

термопар (рис.8) показано на рис. 11. 
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Рисунок 10 – Фото кабелів у тунелі після завершення експерименту. 

 

 
Рисунок 11 – Температурно-часова залежність у кабельному тунелі за результатами експериментальних 

досліджень по кожній з 30 встановлених термопар (див. рис. 9). 

 

Аналізуючи отримані графіки температури 

у кабельному тунелі, можна констатувати, що 

найвища температура спостерігається в зоні 

осередку пожежі біля кабелів 700–900 oС, у 

таких межах знаходиться температура та 

залежить від розташування місця контролю. 

Теплова енергія розповсюджується 

інтенсивніше в бік отвору виходу продуктів 

горіння. Температура у цій зоні знаходиться в 

межах 250–500 oС. У зоні між осередком пожежі 

та місцем підпору повітря температура 

знаходиться в межах 80–150 oС (рис. 11). 

Таким чином, для випробування 

будівельних конструкцій на вогнестійкість 

необхідно обирати найжорсткіший 

температурний режим. Максимальна 

температура у зоні горіння досягається на 

перших хвилинах натурного експерименту. 

Дана температура відповідно до стандартного 

температурного режиму [1] пожежі досягається 

не раніше ніж через 40 хвилин. Можна 

констатувати, що стандартний температурний 

режим пожежі не є адекватним для 

випробування на вогнестійкість будівельних 

конструкцій кабельних тунелів.  

На сьогоднішній день в Україні і в усьому 

світі перевага надається математичному 

моделюванню. Проте, у даній роботі проведено 

експеримент, завдяки якому розрахункові дані 

можливо первірити. 

Перспективи даного дослідження 

полягають у тому, що отримані дані є основою 
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для валідації комп’ютерних моделей пожеж у 

кабельних тунелях та визначення 

температурного режиму пожежі для 

випробування на вогнестійкість будівельних 

конструкцій кабельних тунелів. Подальша 

робота може бути направлена на створення 

комп’ютерної моделі кабельного тунелю, в 

якому було проведено експеримент. Початкові 

дані та граничні умови повинні відповідати 

натурному експерименту. Комп’ютерне 

моделювання обрано як інструмент, що має 

переваги перед натурними дослідженнями у 

екологічності, економічності та ефективності. У 

разі підтвердження адекватності результатів 

комп’ютерного моделювання даними валідації 

стане можливим дослідити температурні 

режими пожеж у кабельних тунелях різного 

розміру та з різним пожежним навантаженням.  

 

Висновки. 1. У роботі обґрунтовано 

методику експериментального дослідження 

температурного режиму пожежі у кабельному 

тунелі прямокутного перерізу з визначеним 

пожежним навантаженням та конструктивними 

особливостями. Довжина тунелю складала 28 м, 

площа поперечного перерізу – 2,88 м. Пожежне 

навантаження створювалось за допомогою 

пучків електричних кабелів категорії А [1].  

2. Експериментальними дослідженнями 

визначено температурні режими пожежі у 

різних зонах кабельного тунелю за 

запропонованою методикою. Найвища 

температура спостерігається у безпосередній 

зоні горіння. Напрям руху повітря у тунелі 

суттєво впливає на змінення зони горіння. В зоні 

осередку пожежі біля кабелів – 700–900 oС, між 

зоною осередку пожежі та отвором виходу 

продуктів горіння в межах 250–500 oС. У зоні 

між осередком пожежі та місцем підпору 

повітря температура сягає 80–150 oС (рис. 10). 

3. Проаналізовано результати проведеного 

експерименту з визначення температурного 

режиму пожежі у різних зонах кабельного 

тунелю за запропонованою методикою. 

Температура у зоні горіння зростає на 150 % 

швидше у порівнянні із стандартним 

температурним режимом пожежі. Це свідчить 

про необхідність проведення випробувань на 

вогнестійкість будівельних конструкцій 

кабельних тунелів за температурним режимом, 

що відрізняється від стандартного. Отримані 

дані є основою для валідації комп’ютерних 

моделей пожеж у кабельних тунелях та 

визначення температурного режиму пожежі для 

випробування на вогнестійкість будівельних 

конструкцій кабельних тунелів.  
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STUDY OF FIRE LOUD EFFECT ON TEMPERATURE MODE IN THE CABLE TUNNEL 
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Ukraine 
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KEYWORDS  ANNOTATION 

cable tunnel, experiment methodology, 
temperature mode of fire, thermocouple, 
fire load. 

 

In this paper the methodology for carrying out an experiment on simulation 
of a fire in a cable tunnel, which was developed on the basis of normative 
documents, was substantiated. The process of conducting is described and 
the results of the experiment on determining the temperature regime of a 
fire in a cable tunnel according to the developed methodology are 
presented. The obtained data are the basis for verification of computer 
models of fires in cable tunnels and determination of the temperature 
regime of the fire for testing fire resistance of building structures of cable 
tunnels. 

 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ НА ТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
РЕЖИМ ПОЖАРА В КАБЕЛЬНОМ ТОННЕЛЕ 
С. В. Поздеев1, д-р. техн. наук, проф., Е.Ю.Шеверев2, Т.В. Самченко2, А.М. Нуянзин, канд. 
техн. наук 
1Черкасский институт пожарной безопасности им. Героев Чернобыля, НУГЗ Украини 
2Украинский научно-исследовательский институт гражданской защиты, Украина 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  АННОТАЦИЯ 

кабельный тоннель, методика 
эксперимента, температурный 
режим пожара, термопара, пожарная 
нагрузка. 

 

В данной работе обоснована методика проведения эксперимента по 
моделированию пожара в кабельном тоннеле, которая была 
разработана на основе нормативных документов. Описан процесс 
проведения и представлены результаты эксперимента по 
определению температурного режима пожара в кабельном туннеле 
согласно разработанной методики. Полученные данные являются 
основой для верификации компьютерных моделей пожаров в 
кабельных тоннелях и определения температурного режима пожара 
для испытания на огнестойкость строительных конструкций 
кабельных тоннелей. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ШВИДКОСТІ РУХУ ПОЖЕЖНИХ АВТОМОБІЛІВ ДЛЯ 
ВИЗНАЧЕННЯ ДИСЛОКАЦІЇ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 
О.М. Крикун, В.С. Кропивницький, канд. техн. наук, В.В. Ніжник*, канд. техн. наук, ст. наук. 
співр., О.П. Жихарєв, Д.О. Добряк 
Український науково-дослідний інститут цивільного захисту, Україна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ  АНОТАЦІЯ 

Надійшла до редакції: 28.04.2018 
Пройшла рецензування: 16.05.2018 

 
Проведено аналіз сучасного стану стосовно визначення місць 
дислокації пожежно-рятувальних підрозділів (далі – ПРП) за критерієм 
«час прибуття». Зібрано статистичні дані стосовно швидкості руху 
пожежних автомобілів у залежності від типу населеного пункту. 
Визначено швидкість руху пожежних автомобілів. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: 
швидкість руху, радіус виїзду, пожежно-
рятувальний підрозділ, гістограма 
розподілу швидкості руху. 

 

 
До введення в дію [1] єдиним критерієм 

згідно з ДБН 360- 92** Містобудування. 

Планування і забудова міських і сільських 

поселень, ДБН Б.2.4-1-94 Планування і забудова 

сільських поселень, СНиП ІІ-89-80* 

Генеральные планы промышленных 

предприятий місця дислокації пожежно-

рятувальних підрозділів визначалися за 

критерієм «радіус обслуговування», тобто за 

«просторовим критерієм», що зводився до 

формального визначення району виїзду у 

вигляді кола із відповідним радіусом [2-4]. 

Такий підхід не враховує архітектурно-

планувальні, топографічні та інфраструктурні 

характеристики населеного пункту (району 

виїзду).  

Більш раціональним критерієм визначення 

місць дислокації пожежно-рятувальних 

підрозділів є час слідування першого автомобіля 

до місця виклику, так званий «часовий 

критерій», оскільки він має бути пов’язаний із 

часом вільного розвитку пожежі.  

Постановою КМУ від 27.11.2013 № 874 

одним із критеріїв, за яким утворюється 

пожежно-рятувальний підрозділ, прийнято 

нормативний час прибуття до місця виклику, 

який становить на території міст 10 хвилин, а в 

населених пунктах за межами міста – 20 хвилин. 

Але для реалізації зазначеного критерію 

відсутній механізм його використання під час 

реконструкції та проектування населеного 

пункту. 

Тому метою цієї роботи є обґрунтування 

швидкості руху пожежних автомобілів залежно 

від кількості мешканців населеного пункту. 

Об’єктом досліджень є слідування ПРП до місця 

пожежі. Предметом досліджень є залежність 

швидкості руху пожежних автомобілів від 

кількості населення в населених пунктах. 

Для досягнення поставленої мети вирішено 

такі завдання: 

– проаналізовано сучасний стан щодо 

визначення місць дислокації пожежно-

рятувальних частин за критерієм часу прибуття; 

– зібрано статистичні дані зі швидкості руху 

пожежних автомобілів залежно від типу 

населеного пункту; 

– визначено швидкість руху пожежних 

автомобілів для певного типу населеного пункту 

залежно від кількості населення.  

Дослідження нормативних документів [1-6] 

і закордонного досвіду [7-10] стосовно 

визначення місць дислокації пожежно-

рятувальних підрозділів свідчить, що існує два 

основних критерії із визначення місця 

розташування пожежно-рятувальних 

підрозділів – це радіус виїзду в межах міста 

(району) та час прибуття пожежно-рятувальних 

підрозділів. На даний час в Україні 

нараховується 1089 пожежно-рятувальних 

частин по охороні населених пунктів. Така 

кількість ПРП не забезпечує виконання 

нормативного критерію «радіус 

обслуговування» ПРП, який для населених 

пунктів становить 3 км. Із зазначеного можна 

зробити висновок, що критерій «радіус 

обслуговування» ПРП є недосконалим, оскільки 

повна його реалізація є економічно не 

обґрунтованою та призведе до невиправданих 

матеріально-технічних витрат. Крім того, такий 

критерій не враховує всіх чинників, що 

впливають на визначення місця дислокації ПРП, 

зокрема: статистичної закономірності викликів 

ПРП для певного населеного пункту, рельєф 

місцевості, стан доріг і протипожежної техніки, 

інтенсивність руху автотранспорту в населеному 

пункті, наявність природних та інженерних 

об’єктів, що створюють перешкоди для руху 

пожежних автомобілів тощо. Критерій часу 
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прибуття ПРП використовується у Великій 

Британії, Російській Федерації, Польщі, 

Німеччині, Канаді тощо.  

У таблиці 1 наведено приклад реалізації 

критерію часу прибуття пожежних автомобілів 

для населених пунктів Канади.

 

Таблиця 1 – Швидкість руху пожежних автомобілів 

Зона обслуговування Головна дорога 

(неперевантажена)  

Другорядна дорога 

(перевантажена)  

Шосе 

Місто 45 км/год  35 км/год  70 км/год 

Передмістя  50 км/год 40 км/год 80 км/год  

Сільська місцевість 65 км/год 50 км/год 90 км/год  

 

Для визначення швидкості руху пожежних 

автомобілів вибираємо підхід, який заснований 

на аналізі статистичної інформації про виїзди 

ПРП на виклики, з подальшою побудовою 

гістограм розподілу швидкості руху пожежних 

автомобілів. 

Перед початком розрахунку статистичні 

дані перевіряються, відповідно до [11], на 

наявність викидів та квазівикидів із 

застосовуванням критерію Граббса. 

Для визначення швидкості руху пожежного 

автомобіля здійснюється побудова емпіричних 

функцій розподілу досліджуваної швидкості 

руху на основі гістограм, з відповідною оцінкою 

параметрів розподілів (середнього значення і 

середньоквадратичного відхилення). 

Загальний теоретичний підхід до побудови 

гістограм та обчислення їх параметрів описані в 

[12], а практична реалізація цього підходу – в 

[13]. 

Обчислення параметрів розподілу 

швидкості руху проводяться наступним чином. 

Формується вибірка випадкових величин 

швидкості руху {x} = {x1,x2,…,xN}, де N – 

розмір вибірки випадкових величин. По ній 

будується згрупований статистичний ряд. Для 

визначення кількості інтервалів груп L 

використовується формула Брукса: 

 

L = 5lgN    (1) 

 

Знаходиться мінімальне й максимальне 

значення вибірки xmin = min{ x1,x2,…,xN } і xmax = 

max{ x1,x2,…,xN } та визначається довжина 

інтервалу групи (крок гістограми) за формулою: 

 

Δx = (xmax-xmin)/(L-1)   (2)  

 

Межі k-го інтервалу гістограми 

визначаються за формулами: 

 

xk-1 = xmin – 0,5 Δx,    (3) 

 

xk = xk-1 + Δx    (4) 

 

Визначаємо nk  випадкових величин з 

вибірки {x}, які потрапили в k-й інтервал  [xk-1, 

xk-1 + Δx]. Для зручності межі інтервалів можуть 

округлятися, але обов’язково повинна 

дотримуватися сталість кроку гістограми Δx. 

Для побудови групованого статистичного 

ряду відносних частот обчислюються відносні 

частоти pk = nk/N та перевіряється умова: 

 

121 =+++
N
L

n

N

n

N

n
    (5) 

 

Для графічного представлення гістограми 

обчислюються висоти Hk прямокутників 

гістограми  

 

Hk = nk/Δx   (6) 

 

і визначається максимальне значення 

висоти Hmax = max{ H1, H2, … , HL}. 

На осі абсцис графіків гістограм 

вибирається початкова точка x0 і такий масштаб, 

щоб повністю помістився відрізок [x0, xL]. На осі 

ординат вибирається початок відліку в точці 0 і 

такий масштаб, щоб повністю помістився 

відрізок [0, Hmax]. Для кожного інтервалу[xk-1, xk] 

будується прямокутник висотою Hk з основою 

Δx. У результаті отримуємо гістограму 

абсолютних частот. Для побудови гістограми 

відносних частот в якості висоти k-го 

прямокутника використовується величина pk/Δx 

= nk/N/Δx. 

 

Математичне очікування гістограми μГ 

визначається за формулою: 
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Дисперсія гістограми 2



 визначається за 

формулою: 
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Відповідно, середньоквадратичне 

відхилення дорівнює: 

 

2


=


     (9) 

Швидкість руху пожежних автомобілів υ 

визначається за формулою: 

 

υ = μГ – σГ   (10) 

 

Розрахунки проведені з урахуванням групи 

населеного пункту за чисельністю населення 

згідно з [14]. Групи населених пунктів за 

чисельністю населення наведені в таблиці 2. 

Статистичні дані щодо середньої швидкості 

руху пожежних автомобілів залежно від групи 

населеного пункту за чисельністю населення, 

які були отримані від ГУ(У) ДСНС України в 

областях, м. Києві. 

Гістограма швидкості розподілу руху 

пожежного автомобіля в населеному пункті з 

чисельністю жителів до 5 тис. чол. та результати 

розрахунку наведено на рисунку 1 та в 

таблиці 3. 

 

 

Таблиця 2 – Групи населених пунктів за чисельністю населення 

Групи населених пунктів за чисельністю населення, тис. чол. 

малі  середні  великі крупні найкрупніші  

до 5 
від 5 до 

10 

від 10 до 

20 

від 20 до 

50 

від 50 до 

100 

від 100 до 

250 

від 250 до 

800 
понад 800 

 

 
Рисунок 1 – Гістограма розподілу швидкості руху пожежних автомобілів населених пунктах з чисельністю 

жителів до 5 тисяч чоловік 

 

Таблиця 3 – Зведені дані проведених розрахунків для населених пунктів з чисельністю жителів до 

5 тисяч чоловік 
xmin  

км/год 

xmax 

км/год 

Δx 

км/год 
L xk-1 xk nk pk Hk 

20 70 7,1 8 16,45 23,55 2 0,05 0,28 

23,55 30,65 4 0,10 0,56 

30,65 37,75 4 0,10 0,56 

37,75 44,85 17 0,43 2,39 

44,85 51,95 4 0,10 0,56 

51,95 59,05 3 0,08 0,42 

59,05 66,15 4 0,10 0,56 

66,15 73,25 2 0,05 0,28 
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Використовуючи математичні залежності 

(1-10), розраховувалося значення швидкості 

руху пожежного автомобіля для кожної групи 

населеного пункту залежно від кількості 

жителів. Результати розрахунків наведені в 

таблиці 4. 

Таблиця 4 – Швидкості руху пожежних автомобілів для різних груп населених пунктів 

Групи населених пунктів за чисельністю населення, тис. чол. 

малі  середні  великі крупні найкрупніші  

до 

5 

від 5 до 

10 

від 10 до 

20 

від 20 до 

50 

від 50 до 

100 

від 100 до 

250 

від 250 до 

800 
понад 800 

Швидкість руху пожежного автомобіля, км/год 

31,0 32,0 33,0 35,0 35,0 35,0 39,0 26,0 

У роботі вирішено актуальне науково-

технічне завдання – встановлені швидкості руху 

пожежних автомобілів залежно від групи 

населеного пункту за кількістю жителів. У 

результаті досліджень сформульовані такі 

науково-практичні результати та висновки: 

1. Існуючі в Україні підходи щодо 

визначення місця дислокації ПРП є 

недосконалими. Зокрема, використання 

критерію «радіус обслуговування» під час 

обґрунтування місця дислокації ПРП не 

забезпечує захист усієї території ПРП, а повна 

його реалізація призведе до необґрунтованих 

матеріальних витрат.  

2. Аналіз зарубіжних джерел показав, що 

вихідними даними для реалізації критерію 

«нормативи прибуття» є середня швидкість руху 

пожежних автомобілів, яка може визначатися 

статистичними даними, експериментально або 

розрахунковими методами. 

3. Встановлені швидкості руху пожежних 

автомобілів залежно від груп населених пунктів, 

які становлять для: 

– населених пунктів з чисельністю 

населення до 5 тисяч чоловік – 31 км/год; 

– населених пунктів з чисельністю 

населення від 5 тисяч чоловік до 10 тисяч 

чоловік – 32,0 км/год; 

– населених пунктів з чисельністю 

населення від 10 тисяч чоловік до 20 тисяч 

чоловік – 33,0 км/год; 

– населених пунктів з чисельністю 

населення від 20 тисяч чоловік до 50 тисяч 

чоловік – 35,0 км/год; 

– населених пунктів з чисельністю 

населення від 50 тисяч чоловік до 100 тисяч 

чоловік – 35,0 км/год; 

– населених пунктів з чисельністю 

населення від 100 тисяч чоловік до 250 тисяч 

чоловік – 35,0 км/год; 

– населених пунктів з чисельністю 

населення від 250 тисяч чоловік до 800 тисяч 

чоловік – 39,0 км/год; 

– для населених пунктів з чисельністю 

населення понад 800 тисяч чоловік – 26,0 км/год. 
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JUSTIFICATION OF MOTION SPEED OF FIRE CARS FOR DETERMINATION THE 
LOCATIONS OF FIRE AND RESCUE UNITS 
О. Krykun, V. Kropyvnytskyi, Cand. of Sc.(Eng.), V. Nizhnyk, Cand. of Sc.(Eng.), Senior Fellow,  
О. Zhykhariev, D. Dobriak 
The Ukrainian Civil Protection Research Institute, Ukraine   

KEYWORDS  ANNOTATION 

motion speed, radius of departure, fire 
and rescue unit, histogram of the motion 
speed distribution.  

The analysis of the current state concerning the determination of the 
location places of fire and rescue units (hereinafter - FRU) according to the 
criterion "time of arrival" is carried out. The statistics of the motion speed 
of fire cars according to the type of settlement are collected. The motion 
speed of fire cars is determined. 

 
 
ОБОСНОВАНИЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСЛОКАЦИИ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
А.Н. Крикун, В.С. Кропивницкий, канд. техн. наук, В.В. Нижник, канд. техн. наук, ст. научн. 
сотр., А.П. Жихарев, Д.А. Добряк 
Украинский научно-исследовательский институт гражданской защиты, Украина 
 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  АННОТАЦИЯ 

скорость движения, радиус выезда, 
пожарно-спасательное 
подразделение, гистограмма 
распределения скорости движения. 

 

Проведен анализ современного состояния по определению мест 
дислокации пожарно-спасательных подразделений (далее - ПСП) по 
критерию «время прибытия». Собраны статистические данные о 
скорости движения пожарных автомобилей в зависимости от типа 
населенного пункта. Определены скорость движения пожарных 
автомобилей. 
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ДО ПИТАНЬ РОЗРАХУНКУ  ПРОТИПОЖЕЖНОГО ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ОБ’ЄКТА 
ПІСЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ 
О.О. Сізіков, канд. техн. наук., ст. наук. співроб.,  Я.В. Балло, канд. техн. наук, Д.О. Добряк, 
Н.М. Довгошеєва, С.Ю. Голікова  
Український науково-дослідний інститут цивільного захисту, Україна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ  АНОТАЦІЯ 

Надійшла до редакції: 28.04.2017 
Пройшла рецензування: 25.06.2017 

 
Наведено результати застосування методик розрахунків 
протипожежного водозабезпечення на потреби зовнішнього та 
внутрішнього пожежогасіння на прикладі філії «Дарницького 
вагоноремонтного заводу» ПАТ «Українська залізниця»» для 
обґрунтування рішення щодо необхідності реконструкції 
водопровідної мережі 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: 
протипожежне водозабезпечення, 
зовнішнє пожежогасіння, внутрішнє 
пожежогасіння, водопровідні мережі, 
розрахунок водопотреби 

 

 
Постановка проблеми. Забезпечення 

об’єкту захисту водою на потреби 

пожежогасіння є важливою складовою 

протипожежного захисту та передумовою 

ліквідації можливої пожежі на початковій стадії 

її розвитку.  Визначення необхідної кількості 

води на потреби внутрішнього і зовнішнього 

пожежогасіння для об’єкту, після його 

технологічної  модернізації або реконструкції та 

зміни ряду функціональних параметрів є 

особливо відповідальним етапом та потребує 

урахування всіх об’ємно-планувальних, 

конструктивних, інженерних і технологічних 

змін з метою забезпечення якісного 

протипожежного захисту об’єкту.  

На сьогоднішній день під час проектування 

або реконструкції об’єкту, визначення потреби 

води для протипожежного захисту об’єкту, 

можна виконувати за двома діючими 

методиками – методика розрахунку згідно 

будівельних норм [1,2], яка базується на 

геометричних параметрах будівлі або за 

методикою, яка враховує одночасно 

геометричні параметри об’єкту та його пожежне 

навантаження згідно вимог [3]. Методика 

визначення кількості води на потреби 

пожежогасіння, яка ґрунтується на вимогах 

будівельних норм [1,2] як правило 

застосовується під час нового будівництва або 

реконструкції будинків та споруд. Методика 

розрахунку [4], яка враховує значення 

пожежного навантаження на об’єкті, 

застосовують під час визначення сил та засобів 

для гасіння пожежі та перевірці розрахунків із 

застосуванням найбільш несприятливих 

сценаріїв пожеж. 

На сьогоднішній день серед фахівців 

науково-дослідних та проектних організацій 

виникають дискусійні питання стосовно переваг 

одної із зазначених методик. Методика 

визначення водопотреби згідно [1,2] має ряд 

переваг з точки зору  визначення вихідних даних 

для розрахунку, але через прив’язку 

будівельних норм до типових проектів будівель 

та їх об’ємно-планувальних параметрів, в ньому 

закладені великі коефіцієнти запасу, а тому він 

обумовлює значні капітальні витрати для 

реалізації протипожежного водозабезпечення на 

етапі будівництва.  Методика [4] більш 

трудомістка на етапі аналізу пожежної 

небезпеки об’єкту, насамперед щодо визначення 

величини пожежного навантаження об’єкту, 

проте вона дозволяє в деяких випадках 

заощадити капітальні вкладення на реалізацію 

протипожежного водозабезпечення на етапі 

будівництва і при цьому не знижує рівень 

пожежної безпеки в цілому для об’єкту.  

В даній роботі приведено аналіз 

розрахунків за двома вищезазначеними 

методиками на прикладі філії «Дарницький 

вагоноремонтний завод» (далі – Завод) для 

можливості їх раціонального застосування з 

точки зору забезпечення необхідного рівня 

пожежної безпеки людей і об’єкту, а також для 

визначення необхідності реконструкції 

зовнішніх водопровідних мереж об’єкту після 

його реконструкції. 

Зазначені розрахунки проведено на основі 

вивчення фактичного стану існуючих 

водопровідних мереж Заводу, а також з 

врахуванням особливостей пожежної небезпеки 

об’єкту, його пожежного навантаження та 

врахування особливостей зміни технологічного 

процесу виробництва продукції.  

Мета досліджень – обґрунтування 

необхідності проведення реконструкції 

зовнішньої водопровідної мережі за 
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розрахунком необхідної кількості води на 

потреби пожежогасіння.  

Об’єкт дослідження – аналіз результатів 

розрахунку необхідної кількості води на 

потреби пожежогасіння об’єкту, здійсненого на 

основі двох альтернативних методик. 

Для досягнення мети слід було розв’язати 

наступні задачі: 

1. Провести аналіз існуючої проектної 

документації в частині існуючих витратних 

характеристик зовнішньої об’єднаної 

водопровідної мережі Заводу, їх розрахункову 

водовіддачу на потреби пожежогасіння, 

об’ємно-планувальні характеристики об’єктів 

Заводу. 

2. Провести аналіз пожежної небезпеки 

об’єктів Заводу.  

3. Визначити витрати води на зовнішнє та 

внутрішнє пожежогасіння за методикою згідно 

[1,2] під час максимального водоспоживання. 

4. Визначити витрати води на зовнішнє та 

внутрішнє пожежогасіння за методикою [4]  під 

час максимального водоспоживання. 

5. Провести порівняльний аналіз даних, 

отриманих за результатом проведених 

розрахунків для надання висновку, щодо 

забезпечення об’єкту необхідною кількістю 

води на потреби пожежогасіння філії Заводу, а 

також необхідності реконструкції його 

зовнішніх водопровідних мереж. 

Загальний опис об’єкту. Дарницький 

вагоноремонтний завод (далі - Завод) 

запроектований в 1934 році з розрахунковою 

виробничою потужністю у 6000 вагонів за рік, 

який за свою історію пройшов декілька етапів 

модернізації і на сьогоднішній день виконує 

капітальний ремонт 40 моделей вантажних 

чотирьохвісних вагонів [5]. Особливістю 

водозабезпечення, в тому числі і 

протипожежного, Дарницького району міста 

Києва є те, що не зважаючи на масштабну 

промислову та соціальну забудову, даний район 

не мав централізованого водопостачання до 

введення в 1961 році в експлуатацію 

Деснянської водопровідної станції. До цього 

моменту водопостачання Заводу (в тому числі 

протипожежне) відбувалося з двох свердловин 

загальним дебетом 55 м3/год підключених до 

кільцевої водопровідної мережі Заводу. Дана 

водопровідна мережа об’єднаного типу 

забезпечує виробничі, протипожежні та 

господарсько-питні потреби Заводу і на 

сьогоднішній день додатково підключена до 

централізованої мережі. Ця мережа також 

обладнана пожежними гідрантами для 

забезпечення потреб зовнішнього 

пожежогасіння Заводу.  

Декілька етапів модернізації Заводу 

призвело до зміни ряду технологічних процесів 

та введення в експлуатацію нових виробничих 

ліній, а також закриття деяких старих споруд та 

цехів, що призвело до відсутності даних щодо 

відповідності існуючого протипожежного 

водопроводу стосовно його водовіддачі 

нормативним вимогам. 

Для проведення аналізу водозабезпечення 

Заводу було визначено наступні вихідні дані: 

загальна площа території Заводу - 52,8 га; 

загальна кількість працівників у найбільшу 

зміну 466 чоловік; водне господарство Заводу 

складається із внутрішньої мережі 

водопостачання підключеної до міської мережі 

двома вводами діаметром 100 мм та 150 мм., а 

також двох підземних резервуарів по 900 м3 із 

протипожежним запасом води та двох 

свердловини із дебітом 55 м3/годину. 

На території Заводу функціонують такі 

споруди: 

- вагоноремонтний цех у складі якого 

функціонує малярне приміщення; 

- ливарний цех із електричними печами; 

- ковальський цех із електричними 

печами; 

- механічний цех із токарними станками; 

- котельня, що працює на газу; 

- склади готової продукції, в яких 

зберігаються негорючі матеріали в негорючій 

упаковці. 

За результатом аналізу пожежної небезпеки 

приміщень з найбільшим пожежним 

навантаженням для розрахунку визначено 

вагоноремонтний цех загальним об’ємом               

713076 м3, у складі якого функціонує малярне 

приміщення, яке відокремлене протипожежною 

стіною REI 60 та обладнане системою 

автоматичного порошкового пожежогасіння.   

Відповідність існуючих витрат води від 

мереж водопостачання Заводу нормативним 

витратам під час гасіння умовної пожежі 

забезпечується у разі виконання умови (1): 
 

Q в.в. ≥ Q н.в.                    (1) 

де   Q в.в. – існуюча водовіддача водопровідної 

мережі Заводу, л/с; 

Q н.в. – нормативна водовіддача під час гасіння 

умовної пожежі на території Заводу, л/с. 

 

Виходячи з того, що зовнішня водопровідна 

мережа Заводу є об’єднаного типу для потреб 

виробничого, господарсько-питного та 

протипожежного водопостачання, то 
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нормативні витрати води під час гасіння умовної 

пожежі на території Заводу складаються згідно 

[1] із витрат на: зовнішнє пожежогасіння, 

внутрішнє пожежогасіння, потреби 

виробництва, господарсько-питні потреби та 

визначаються за рівнянням (2).  
 

Q н.в. = 1,1 × (Qз.п.г. + Qвн.п.г. + Q вироб. + Q г.п.)   (2)   

   

де   Qз.п.г.. – витрати води на зовнішнє 

пожежогасіння; 

Qвн.п.г. – витрати води на внутрішнє 

пожежогасіння; 

Q вироб – витрати води на виробництво; 

Q г.п.  - витрати води на господарсько-питні 

потреби;         

1,1 – 10% коефіціент запасу (прийнята 

величина), що враховує зношеність мереж 

водопостачання Заводу згідно [1,2].           

 

Оскільки зовнішня водопровідна мережа 

Заводу є кільцевою та не дублюється, то 

водовіддачу водопровідної мережі Заводу Qв.в. 

визначено за технічними характеристиками цієї 

мережі. 

Визначення витрат води на потреби 

зовнішнього пожежогасіння згідно [2,4]. 

Оскільки загальна площа Заводу становить 52,8 

га, розрахунок витрат води на зовнішнє 

пожежогасіння виконано згідно [2] для однієї 

пожежі. Витрати води на внутрішнє 

пожежогасіння Qвн.п.г. складаються із витрат на 

роботу внутрішніх пожежних кран-комплектів 

для найбільш пожежонебезпечної виробничої 

споруди Заводу, тобто згідно аналізу пожежної 

небезпеки об’єкту - для вагоноремонтного цеху 

Заводу. 

За результатом аналізу проектної 

документації щодо зовнішніх мереж 

водопостачання Заводу, було визначено, що 

водопровідна мережа має однаковий діаметр 

трубопроводу –  150 мм. Дана гідравлічна 

характеристика значно спрощує аналіз 

водовіддачі мережі, так як не потребує 

розділення мережі на розрахункові дільниці, в 

яких за однакового тиску буде різна швидкість 

потоку, а відповідно і різна водовіддача. Таким 

чином для діаметру трубопроводу D 150 мм за 

довідковими даними [6] встановлено, за 

мінімального тиску 0,2 МПа  водовіддача 

становитиме  Q в.в. = 70 л/с.  

На рисунку 1 наведено план-схема 

зовнішньої водопровідної мережі Заводу.

 

 
 

Рисунок 1 - План-схема зовнішніх водопровідних мереж Заводу 

 

Відповідно до вимог будівельних норм, 

витрату води на зовнішнє пожежогасіння слід 

визначати за таблицями 5 або 6 [2]. Витрата на 

зовнішнє пожежогасіння Qз.п.г. будівлі 

вагоноремонтного цеху згідно таблиці 6 [2] 

становить не менше 50 л/с,  як для будинку 

загальним об’ємом більше 700 000 м3, ступенем 

вогнестійкості ІІ та категорією будівлі за 

вибухопожежною небезпекою – Д із шириною 

більше 60 м. За таких витрат зовнішнє 

пожежогасіння згідно з п. 12.16 [2] слід 

забезпечувати не менше ніж від 2 пожежних 

гідрантів, з урахуванням витрат від одного 

пожежного гідранта до 15 л/с, тобто за даних 

умов не менше ніж від чотирьох пожежних 

гідрантів.  
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За результатами визначення стану 

забезпечення території Заводу джерелами 

зовнішнього протипожежного водопостачання, 

встановлено, що виробнича споруда 

вагоноремонтного цеху обслуговується 10-ма 

пожежними гідрантами (рис. 1), що 

забезпечують нормативні витрати для 

зовнішнього пожежогасіння. 

Аналіз виробничої споруди 

вагоноремонтного цеху показав, що вона 

відноситься до ІІ ступеня вогнестійкості, за 

вибухопожежною небезпекою відноситься до 

категорії Д і не обладнана системою 

внутрішнього протипожежного водопроводу та 

пожежними кран-комплектами, що не 

суперечить вимогам пункту 8.4, підпункту «е» 

[1]. Виходячи з вищенаведеного в рівнянні (2), 

для пожежних кранів Qвн.п.г.=0 л/с. За 

результатом аналізу технології виробництва,  

встановлено що максимальне значення витрати 

води на виробничі потреби) в рівнянні (2)  Qвироб 

= 8,9 л/с. 

Також відповідно до пункту 6.2.10 [2] під 

час розрахунку витрат води на потреби 

пожежогасіння підприємств виробничого 

призначення, витрати води на гігієнічні, 

господарсько-побутові проблеми, миття 

технологічного устаткування та благоустрій в 

розрахунках не враховується. Таким чином 

розрахункові витрати води на господарсько-

питні потреби в рівнянні (2) Qг.п. = 0 л/с. 

Таким чином нормативна витрати води з 

врахуванням виробничих потреб                       

(Qвироб = 8,9 л/с) та 10% запасу під час гасіння 

умовної пожежі на території Заводу складає Qн.в. 

= 64,8 л/с. Так як за мінімального тиску 0,2 МПа  

водовіддача кільцевої водопровідної мережі 

діаметром 150 мм становитиме Qв.в. = 70 л/с 

нормативна вимога згідно (1) щодо 

водозабезпечення Заводу виконується. 

Визначення витрати води на потреби 

зовнішнього пожежогасіння згідно [4]. 

Відповідно до [4] для розрахунків сил та засобів, 

необхідних для гасіння умовної пожежі обрано 

найбільш небезпечний за пожежною 

небезпекою вагоноремонтний цех, загальною 

площею 64825 м2, а також висотою приміщення 

11 м. 

За сценарій розвитку пожежі прийнято: у 

вагоноремонтному цеху сталося коротке 

замикання з подальшим загорянням 

пластикового контейнеру із горючими 

матеріалами та розповсюдженням пожежі на 

площу 177 м2 , що відповідає попереднім 

розрахункам за [4]. Визначення необхідної 

витрати вогнегасної речовини (в даному 

випадку вода) визначається за формулою (3): 

 

𝑄н
г  = Sп(г)·Ip        (3) 

 

де     𝑄н
г  - необхідна витрата вогнегасних 

речовин для гасіння пожежі, л/с;  

Sп(г) - площа пожежі (гасіння), м2; 

Ір - розрахункова інтенсивність подачі води на 

гасіння, л/(см2); 

Площу пожежі (гасіння) приймаємо - 

177 м2. 

Відповідно до таблиці  4.18 [4] для ангарів, 

гаражів, майстерень, трамвайних і 

тролейбусних депо розрахункова інтенсивність 

подачі води на гасіння складає 0,2 л/(см2). 

Таким чином, необхідні витрати 

вогнегасних речовин для ліквідації 

прийнятої пожежі становлять 35,4 л/с, при 

цьому для гасіння розрахункової пожежі 

необхідно 5 стволів  типу «А»  із витратою 

7,4 л/с при напорі 0,4 МПа. 

Кількість водяних пожежних стволів 

для захисту (𝑁пр
з ) вагоноремонтного цеху 

визначається виходячи з тактичних 

міркувань щодо кількості місць захисту. 

При цьому враховуються умови обстановки 

на пожежі, оперативно-тактичні фактори та 

вимоги [7,].  

У даному випадку прийнято, що 2 

пожежні стволи подаються на захист 

несучих стін вагоноремонтного цеху та 2 

пожежні стволи подаються на захист 

покрівлі (разом 4 стволи «Б»).  

Таким чином для захисту 

вагоноремонтного цеху необхідно 4 стволи 

«Б» з витратами води 3,7 л/с (𝑞пр). 

Визначення фактичної витрати води на 

захист: 

 

(4) 

 

де    Nз
пр  – кількість пожежних стволів 

для захист; 

𝑞пр - витрата води одним стволом.  

Таким чином, необхідні витрати 

вогнегасних речовин для захисту 

становлять 14,8 л/с, а загальна  витрата води 

для гасіння умовної пожежі 

вагоноремонтного цеху становить 50,2 л/с.  

Під час проведення розрахунків Заводу 

враховувалась виключно наявна потужність 

зовнішньої водопровідної мережі без 

врахування наявних на території свердловин, а 

також резервуарів протипожежного запасу води, 

пр

з

пр

з

ф qNQ =
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які є важливою додатковою передумовою 

протипожежного захисту Заводу. 

Порівняння результатів розрахунків за 

обома методиками показало, що за методикою 

[1,2] водозабезпечення Заводу має складати 64,8 

л/с, а за методикою [4] мінімальне 

водозабезпечення об’єкту для гасіння умовної 

пожежі складає 50,2 л/с. Результати обох 

розрахунків задовольняють умови наведені в 

рівнянні (1) із врахуванням 10% запасу, тобто 

гідравлічні параметри мережі відповідають 

чинним будівельним вимогам, а тому 

водопровідна мережа не потребує 

реконструкції. 

Висновки. Аналіз методик з визначення 

витрати води на зовнішнє та внутрішнє 

пожежогасіння Заводу показав, співставність 

критеріїв альтернативних методик, хоч вони 

базуються на різних параметрах, які 

використовуються під час розрахунку. Також за 

результатами розрахунку підтверджено, що в 

окремих випадках, метод визначення 

водопотреби об’єкту за величиною пожежного 

навантаження на об’єкті, дозволяє заощадити 

капітальні вкладення, не знижуючи при цьому 

рівень пожежної безпеки самого об’єкту.  

За результатами розрахунків підтверджено, 

що в окремих випадках застосування одночасно 

обох методик під час розрахунків з визначення 

протипожежного водозабезпечення об’єктів 

дозволить заощадити капітальні витрати та 

доречне з точки зору самоконтролю та 

забезпечення належного рівня пожежної 

безпеки.
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The results of application of methods of calculations of fire-fighting water 
supply for the needs of external and internal fire fighting on the example of 
the branch of "Darnytskiy car repair factory" of JSC "Ukrzaliznytsia" are 
presented to substantiate the decision on the need for reconstruction of the 
water supply network 
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Приведены результаты применения методик расчетов 
противопожарной водоснабжения на нужды наружного и внутреннего 
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ВИМІР ГАЗОПРОНИКНОСТІ ПОРИСТИХ НЕГОРЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ В УМОВАХ  
ТЕМПЕРАТУР ДО 800°С  МЕТОДОМ  ДИНАМІЧНОГО ВИМІРЮВАННЯ 
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ  АНОТАЦІЯ 

Надійшла до редакції: 10.04.2018 
Пройшла рецензування: 20.06.2018 

 
Запропоновано спеціальний метод вимірів газопроникності 

пористого матеріалу в умовах високих температур, при якому 

характер зміни вимірюваних величин в часі є динамічним. Такий 

підхід дозволяє вимірювати величину коефіцієнта газопроникності 

пористого матеріалу  при температурах  до 800 °С. Описано спосіб 

та лабораторну установку для вимірювання коефіцієнту 

газопроникності пористого матеріалу за допомогою методу 

динамічного вимірювання в умовах високих температур. Наведено 

теоретичне обґрунтування цього методу. Наведена формула для 

розрахунку коефіцієнту газопроникності описаним методом.  
 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: 
газопроникність, пористі матеріали, 
метод динамічного вимірювання, 
гасіння методом ізоляції. 
 

 

 
Відомо, що для  гасіння пожеж без 

наявності інтенсивного полуменевого горіння, 

як то при поверхневих та торф’яних пожежах, 

можливо використовувати метод ізоляції . 

Такі пожежі, як правило, проходять на 

глибинах залягання не більш ніж 1,5 метра, 

згоряння  проходить без наявності інтенсивного 

полум’яного горіння, причому, вихід гарячих 

продуктів згоряння має  локальний характер, 

створюючи підсос повітря з оточуючої поверхні 

радіусом до 3-5 м від центру осередка пожежі, 

тому покриття  пористим матеріалом саме цієї 

периферійної  зони  підсосу може створити 

умови для локалізації пожежі. В якості 

ізолюючого матеріалу можливо використання 

твердіючих пін, негорючих поропластів та 

інше [1, 2].  

При використання таких матеріалів, для 

затримки проникнення кисню при локалізації 

осередків горіння методом ізоляції для 

зменшення проникнення повітря в нижні шари 

і, як наслідок, зменшення ефективності 

тепловиділення від осередків горіння , важливе 

значення має  їх газопроникність , яка визначає  

товщину нанесення матеріалів та відповідно 

економічну доцільність використання методу. 

Існуючі методи [3], що використовують 

стаціонарні процеси при вимірювання 

газопроникності, не відповідають умовам 

високих температурних навантажень, 

характерних для пожежних випробувань такої 

речовини, як пористий матеріал. 

Нами  розроблений спеціальний метод, 

побудований на динамічних процесах при 

вимірюванні, що дозволяє вимірювати 

величину коефіцієнта повітропроникності 

пористого матеріалу  при температурах до 800˚ 

C.  Метод використовує спеціальну установку 

та полягає у виконанні запропонованої 

послідовності дій.  

Візуалізація загального вигляду установки 

показано на рис.1, а схема установки - на 

рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 1 – Візуалізація загального вигляду 

установки вимірювання величини коефіцієнту 

повітропроникності пористого матеріалу 

 

Принцип вимірювання величини 

коефіцієнта повітропроникності пористого 

матеріалу на установці (див. рис.2)  полягає в 

наступному: 

1. Закладка зразка (заливка) пористого 

матеріалу на  донну поверхню ємності поз. 4, 

що має побудову у вигляді металевої сітки, поз. 

6.  

2. Підвищення температури у металевому 

корпусі поз. 1. до необхідної величини і 

витримка у часі всього обладнання, у тому 

числі і зразку пористого матеріалу, для 
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стабілізації розподілу температурі по всій 

установці включно зі зразком пористого 

матеріалу. 

3. Підвищення абсолютного тиску до 

сталої величини 0p
. 

 
1 – металевий корпус; 2 – манометр; 3 – термопара (2 

поз.); 4 – місце розташування зразку пористого 

матеріалу; 5 – насос; 6 – металева сітка; 7 –

електронагрівач. 

 
Рисунок  2 -  Лабораторна установка для 

випробувальних  іспитів пористого матеріалу. 

 

4. Відключення насосу поз. 5 з 

синхронною фіксацією величини абсолютного 

тиску  в корпусі поз. 1 та часу  - 

початковим відліком часу. 

5. Витримка установки в такому стані (під 

час цього буде падати тиск в камері поз. 1)  на 

протязі деякого фіксованого часу від до  

та синхронна фіксація відповідного (до 

моменту ) абсолютного тиску  в камері 

поз.1 установки.  

Для математичного опису фізичних явищ, 

що відбуваються при функціонуванні 

установки описаним способом, скористаємося 

рівняннями, виведеним на основі принципів 

молекулярно-кінетичної теорії Максвелла [4].  

Диференціал об’єму повітря, що виходить 

скрізь пори пористого матеріалу: 
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де, kpen  - коефіцієнт повітропроникності 

пористого матеріалу, Д ,  

A, B, Hpor – довжина, ширина та висота 

слою пористого матеріалу, м, 

Tair _  - динамічна в’язкість повітря при 

температурі вимірювань, Па∙с, 

p(t) – поточне значення тиску в камері 

установки, Па, 

pa – величина нормального атмосферного 

тиску, Па, 

dt - диференціал часу, с. 

А, також співвідношення між 

диференціалами тиску та об’єму повітря, що 

проходить скрізь пори: 

 

, (2) 

Вирішуючи систему цих двох рівнянь (1) 

та (2) відомими методами [5], отримаємо: 
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де,  po  - початковий тиск у камері установки в початковий момент часу to, 

Hcam - висота камери установки, t - поточний час. 

 

Ілюстрація цього рішення показано на 

рис. 3. Користуючись знайденою формулою 

(3), отримаємо значення коефіцієнту 

повітропроникності пористого матеріалу 

даним методом:

, Д (

(4) 

де, t1 – час, який відповідає тиску p1 у камері установки, 

p1 – величина абсолютного тиску по показаннях манометру на час t1.
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Рисунок 3 - Залежність абсолютного тиску в 

камері установці від часу 

При проведенні вимірювань у 

нестаціонарному, або динамічному режимі, 

виникає важливе питання на якому інтервалі 

часу треба провадити виміри, щоб похибка 

результату вимірювання була мінімальна.  

Якщо вважати величину коефіцієнту 

повітропроникності, формула (4), функцією від 

вимірів тиску p1 та часу t1, тобто:  kpen =  kpen(p1, 

t), та похибок синхронних вимірів тиску та 

часу, отримаємо наступну формулу відносної 

похибки вимірювання коефіцієнту 

повітропроникності: 
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де,  p(t) - величина тиску згідно з формулою (3),  

δp, δt - похибки вимірів тиску та синхронного виміру часу. 

 

Ця залежність проілюстрована для 

випадку po = 0,15 МПа, p1= 0,1 МПа, Tair 

=400 °C на рис. 4. 

 

 
Рисунок 4 – Залежність відносної похибки ви

мірювання величини коефіцієнту  

повітропроникності пористого матеріалу  від часу 

t1, що синхронно  вимірюється з величиною тиску 

p1. 

Для знаходження значення часу t1, що 

відповідає мінімуму похибки, треба вирішити 

наступне рівняння: 
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(
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У зв’язку з незначною залежністю 

загальної похибки вимірювання від похибки 

вимірювання часу (у зрівнянні з впливом 

похибки при вимірюванні величини тиску), 

підставляємо значення відповідних змінних 

згідно формулам (3), (4) та (5) без урахування 

похибки вимірювання часу: 

 

 

 

 

 

 

 
 

(

(7) 

Для вирішення цього рівняння спочатку 

знаходимо многочлен Тейлора функції, що 

стоїть у правій частині формули (6) у точці 

очікуваного часу, потім прирівнюємо 
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отриманий многочлен нулю та вирішуємо його 

відносно змінної t.  
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З досвіду використання цього способу 

вимірювання, такої точності оцінки часу 1t

цілком достатньо. Наприклад, для випадку 

por
H = 10 мм,  camH = 400 мм,   

penk = 5,3×10-3 Д, 0p = 0,15 МПа при 

температурі повітря 400˚ C , та p = 0,001 

МПа, t = 0,01 s (похибки вимірів тиску та 

синхронного виміру часу), було обраховано 

значення 1t за допомогою рівняння (6): 1t = 

48,424 s (див. Рис.4),  та за допомогою формули 

(8): 1t = 48,73 s. Обидва значення досить 

близькі за величиною, що підтверджує 

можливість використання запропонованого 

методу для вимірювання коефіцієнту 

повітропроникності пористого матеріалу  

методом динамічного вимірювання в умовах 

високих температур.      

Висновки 

1. Запропонований  спосіб  вимірювання 

коефіцієнту повітропроникності  пористого 

матеріалу  методом динамічного вимірювання 

і установки для його використання дозволяють 

достовірно моделювати процес горіння  та 

знаходити значення коефіцієнту 

повітропроникності при різних значеннях 

температури та тиску. 

2. Отримані формули для розрахунку 

коефіцієнту повітропроникності пористого 

матеріалу  за описаним способом, а також, 

розрахункові та експериментальні значення 

коефіцієнту повітропроникності близькі за 

значенням. 

3. Одержані результати дозволяють 

розрахунковими методами оцінювати 

характеристики матеріалів та розраховувати 

товщину нанесення при використанні їх для 

гасіння методом ізоляції.  

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. ГОСТ Р 51263-2012 «Полимербетон. Технические 

условия». 

2. Пантилеенко В.Н. Строительные материалы/ В.Н. 

Пантелеенко, Л.А. Ерохина, Е.М. Веряскина. Ухта – 

2012, - 42 с.     

3. Бурлин, Ю.К. Литология нефтегазоносных толщ [Текст] 

: учеб. пособие для вузов / Ю. К. Бурлин, А. И. 

Конюхов, Е. Е. Карнюшина – М: Недра, 1991 – 286 с. 

4. Кудинов В.А., Карташов Э.М. Техническая 

термодинамика. Учеб. Пособие для вузов. М.: Высш. 

щк., 2000. – 261 с.  

5. Корн Г, Справочник по математике для научных 

работников и инженеров, / Г. Корн, Т. Корн  М., 1973 

г., 832 с.

 

 

 

  



Науковий вiсник: Цивiльний захист та пожежна безпека № 1 (5), 2018 

36 

MEASUREMENT OF GAS PERMEABILITY OF POROUS NON-COMBUSTIBLE 
MATERIALS AT TEMPERATURE UP TO 800°С USING A DYNAMIC MEASUREMENT 
METHOD  
O. Nikulin, Doct. of Sc. (Eng.), A. Kodryk, Cand. of Sc., O. Titenko, Cand. of Sc., O. Moroz  
The Ukrainian Civil Protection Research Institute, Ukraine   

KEYWORDS  ANNOTATION 

gas permeability, porous materials, 
dynamic measurement method, 
quenching by isolation method 

 

A special method for measuring the permeability of porous material in high 
temperature conditions is proposed, in which the nature of the change in 
measured values in time is dynamic is proposed. This approach allows us 
to measure the value of the coefficient of gas permeability of the porous 
material at temperatures up to 800 ° C. A method and laboratory setting for 
measuring the coefficient of gas permeability of a porous material using a 
method of dynamic measurement in high temperature conditions is 
described. The theoretical substantiation of this method is given. The 
formula for calculating the gas permeability coefficient by the described 
method is given. 

 
 
ИЗМЕРЕНИЕ ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТИ ПОРИСТЫХ НЕГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ В 
УСЛОВИЯХ ТЕМПЕРАТУРЫ ДО 800° С МЕТОДОМ ДИНАМИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ 
А.Ф. Никулин*, д-р техн. наук, А.И. Кодрик, канд. техн. наук, А.М. Титенко, канд. техн. наук, 
А.И.Мороз 
Украинский научно-исследовательский институт гражданской защиты, Украина 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  АННОТАЦИЯ 

газопроницаемость, пористые 
материалы, метод динамического 
измерения, тушения методом 
изоляции. 

 

Предложен специальный метод измерений газопроницаемости 
пористого материала в условиях высоких температур, при котором 
характер изменения измеряемых величин во времени является 
динамичным. Такой подход позволяет измерять величину 
коэффициента газопроницаемости пористого материала при 
температурах до 800 ° С. Описан способ и лабораторную установку 
для измерения коэффициента газопроницаемости пористого 
материала с помощью метода динамического измерения в условиях 
высоких температур. Приведено теоретическое обоснование этого 
метода. Приведенная формула для расчета коэффициента 
газопроницаемости описанным методом. 
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РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТНОЙ ОБУВИ ПОЖАРНЫХ.  
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ И РЕШЕНИЯ 
С.М.Шумай,  О.Д.Навроцкий  канд. техн. наук, Я.А.Романенко  канд. с.-х. наук, О.Е.Игнашева 
канд. хим. наук,  Ю.С.Иванов* канд. техн. наук. 
Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС 
Беларуси 

ІНФОРМАЦИЯ ПРО СТАТЬЮ  АННОТАЦИЯ 

Поступила в редакцию: 05.05.2018 
Прошла рецензирование: 21.06.2018 

 
Разработана импортозамещающая специальная кожаная обувь 
пожарных спасателей, отвечающая действующим техническим 
требованиям (СТБ 2137-2010) и обеспечивающая защиту ног от 
механических воздействий, теплового потока, агрессивных сред и 
воды, неблагоприятных климатических воздействий при проведении 
работ по тушению пожаров и связанных с ними аварийно-
спасательных работ. 
Показано, что разработка специальной защитной обуви пожарных 
(СЗОП), характеризующейся совокупностью необходимых защитных, 
физиолого-гигиенических, эргономических и технологичных 
показателей является комплексной научно-технической задачей, 
которая включает разработку оптимальной конструкции обуви, выбор 
соответствующих материалов, определение технологических 
способов изготовления обуви, проведение лабораторных и 
эксплуатационных испытаний, обоснование полученных результатов 
испытаний. Разработка обуви осуществлялась опытным путем с 
периодическим изготовлением экспериментальных (опытных) 
образцов обуви, проведением их испытаний и доработок по 
результатам испытаний. Разработана современная эргономичная 
конструкция кожаных защитных ботинок пожарных. Обоснованы 
использованные материалы и комплектующие, а также 
технологические приемы изготовления разработанной модели 
защитной обуви пожарных. Технология изготовления отличается 
тем, что, крепление подошвы  осуществлено методом литья 
подошвы из полиуретана на след затянутой заготовки. 
Определены  основные оптимальные технические решения 
производства специальной защитной обуви пожарных. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Специальная защитная обувь 
пожарных (СЗОП); тепловые 
воздействия; сопротивление проколу; 
безопасный зазор; 
водонепроницаемость; технические 
требования; мембрана; технология; 
выбор материалов; разработка 
конструкции 

 

 
Современная специальная обувь пожарного 

является универсальным средством защиты 

ног личного состава пожарных и аварийно-

спасательных подразделений от воздействий 

всех видов поражающих факторов при 

тушении пожаров и проведении 

первоочередных аварийно-спасательных 

работ, кроме того защитная обувь должна быть 

комфортной и эстетичной.  

 В настоящее время на рынке Беларуси 

представлено ограниченное количество 

предложений по специальной защитной обуви 

пожарных (СЗОП). Небольшими партиями 

были выпущены ботинки пожарных 

производства СООО «Труд-спецобувь» (г. 

Гомель). Основными нареканиями на эту обувь 

в подразделениях МЧС Беларуси были 

несоответствия размеров, что неудивительно, 

так как все компоненты полностью импортные 

(Чехия). Остальные импортные аналоги, 

имеющиеся на белорусском рынке, не 

проходили сертификационные испытания в 

Беларуси. 

Цель работы: разработка 

импортозамещающей специальной кожаной 

обуви пожарных спасателей, соответствующей 

требованиям действующему СТБ 2137-2010,  

который включает 27 позиций технических 

требований к обуви пожарных для  защиты ног 

от механических воздействий, теплового 

потока, агрессивных сред и воды, от 

неблагоприятных климатических воздействий 

при проведении работ по тушению пожаров и 

связанных с ними аварийно-спасательных 

работ.  

Разработка СЗОП,  обладающей 

совокупностью необходимых защитных, 

физиолого-гигиенических, эргономических и 

технологичных показателей,  является 

комплексной научно-технической задачей, 

которая включает несколько основных этапов: 

разработка оптимальной конструкции обуви, 

выбор соответствующих материалов, 

определение технологических способов 

изготовления обуви с учетом имеющегося 

технологического оборудования на 
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предприятии-изготовителе, проведение 

эксплуатационных испытаний на соответствие 

нормативным требованиям к специальной 

защитной обуви пожарных,  обоснование 

полученных результатов испытаний для 

определения необходимости проведения 

соответствующих доработок.  Важно также 

учитывать рентабельность производства 

разрабатываемой обуви и доступность 

используемых материалов.  

Разработка обуви проводилась опытным 

путем с периодическим изготовлением 

экспериментальных (опытных) образцов 

обуви, проведением их испытаний и доработок 

по результатам испытаний.  

 

1. Разработка конструкции модели 

защитной обуви пожарных спасателей и 

технологических способов ее изготовления 

Разработка конструкции модели обуви 

определяется техническими требованиями, 

предъявляемыми к обуви, и условиями ее 

эксплуатации.  Кожаная СЗОП должна 

соответствовать действующим показателям 

качества [1]. Основные физико-механические и 

эксплуатационные показатели СЗОП приведены 

в таблице 1.

 

Таблица 1. Основные физико-механические и эксплуатационные показатели специальной 

защитной обуви пожарных 

Наименование показателя Значение показателя 
Носочная часть должна быть устойчива к воздействию температуры не 

менее (200 ± 5) °С и теплового потока не менее 5 кВт/м2  в течение не менее, 

мин. 

 

 

5 

Водонепроницаемость, мин, не менее 60 

Прочность крепления подошвы, Н, не менее 250 

Прочность крепления каблука, Н, не менее 900 

Прочность крепления заготовки верха, Н/см, не менее: 

– при двух строчках 

– более двух строчек 

 

200 

240 

Гибкость, Н, не более 290 

Внутренний безопасный зазор в носочной части при деформации в момент 

удара свободно падающего груза с энергией (200 ± 5)  Дж должен быть не 

менее, мм  

 

 

20 

Сопротивление проколу пакета материалов подошвы обуви должно быть не 

менее, Н 

 

1200 

Температурный предел хрупкости подошвы, не выше, °С. 40 

Глубина рифа подошвы и каблука, мм, не менее  1,5 

Наличие проколозащитной прокладки и внутреннего защитного носка, 

обеспечивающие защиту от проколов подошвы и ударов в носочной части 

+ 

Наличие защитных элементов от ударов в области тыльной стороны стопы, 

голени и голеностопного сустава 

+ 

Наличие световозвращающих элементов общей площадью, м2, не менее 

(для пары) 

0,0045 

Наличие подкладки + 

Вкладыш резиновый в подошву + 

Разработка конструкции оптимальной 

модели защитных ботинок пожарных, также как 

и технология изготовления обуви проводилась 

совместно с белорусской организацией-

изготовителем обуви ООО «Марко». 

В ходе работы рассмотрены различные 

варианты конструкции ботинок  

(рисунок 1). После проведения технико-

экономического анализа всех вариантов 

конструкций ботинок и оценки показателей 

функционально-целевого назначения и  

художественного оформления  был сделан 

выбор в пользу модели а (рис. 1), как  наиболее 

соответствующей  вышеперечисленным 

требованиям.
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                    а)              б)                               в)                                      г) 

  

Рисунок 1 – Варианты конструкции ботинок 

 

Выбранная модель а  (рис. 1) представляет 

собой ботинки мужские  кожаные с завышенными 

берцами,  основой которых является заготовка 

типа «конверт» с настрочными берцами, цельной 

союзкой и накладным носком для 

дополнительной защиты носочной части от 

повреждений, с  глухим клапаном для исключения 

попадания влаги и других мелких предметов 

внутрь обуви и с мягким кантом для обеспечения 

лучшего прилегания обуви к ноге.  

При разработке обуви пожарных помимо 

обеспечения защиты и надежности необходимо 

было учесть достаточный комфорт и удобство 

при эксплуатации обуви во время выполнения 

боевой задачи. С этой целью разрабатывались 

дополнительные конструктивные элементы 

обуви, направленные на совершенствование 

эргономических свойств обуви, повышение ее 

комфорта (рисунок 2).

 

 
 

Рисунок 2 –  Внутреннее устройство специальной защитной обуви пожарных  

1. Накладка для лучшей защиты голени. 2. Изолятор мембраны. 3. Полиуретановая защитная накладка.  4. Подошва 

антистатическая с противоскользящим протектором. 5. Подносок стальной. 6. Мембрана.  7. Стелька вкладная.  8. Втачная 

стелька. 9. Простилка стальная для защиты от прокола.  10. Боковая защита голеностопного  

сустава. 11. Анатомический сегментированный задник для лучшего сгибания.  

12. Светоотражающие ленты.  13. Вентиляционные канавки.  14. Воротник усиленный. 

 

В модели предусмотрена система быстрого 

шнурования типа Zipper, которая обеспечивает 

быструю фиксацию обуви на ноге и при 

необходимости – быстрое снятие. В верхней 

части подшнуровочного клапана предусмотрена 

кнопка, которая позволяет фиксировать крайнее 

верхнее положение «молнии»  для исключения 

ее расстегивания. На берцах имеются 

дополнительные держатели шнурков. На глухом 

клапане и на берцах предусмотрена мягкая 

прокладка для снижения травмирования ног и 

большего удобства при эксплуатации. В задней 

части ботинок имеется мягкая  вставка,  

улучшающая гибкость обуви в районе 

голеностопа и представляющая собой 

анатомический сегментированный задник. На 

наружном и внутреннем берцах для визуального  

обозначения имеются светоотражающие 

http://www.pto-pts.ru/catalog/protection/holik_foot/holik_inside.jpg
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элементы. 

2. Выбор материалов и 

комплектующих, обеспечивающих 

необходимые защитные, физиолого-

гигиенические, эргономические свойства 

защитной обуви пожарных спасателей. 

Для создания надежной защитной и в то же 

время комфортной обуви пожарных помимо 

специальной конструкции ботинок необходимо 

использовать современные материалы, 

обладающие улучшенными свойствами.   

Соглаcно требованиям [1] морозостойкость 

кожи должна быть не выше минус 40 °С, а ее 

разрывная нагрузка – не менее 120 Н, время 

остаточного горения и тления после воздействия 

в течение (30 ± 1) с открытого пламени должно 

быть не более 4 с. 

В качестве материала верха обуви были 

изучены гидрофобные кожи из крупного 

рогатого скота (КРС) хромового метода 

дубления повышенной толщины производства 

«Бобруйского кожевенного комбината» и 

гидрофобные кожи производства  ООО 

«Фаворит-Экспресс» (Российская Федерация).  

Установлено, что гидрофобная кожа 

белорусского производства с улучшенными  

физико-механическими свойствами наиболее 

пригодна для производства разрабатываемой 

СЗОП, имеет более высокие показатели по 

водонепроницаемости и была выбрана в 

качестве материала верха ботинок специальных 

защитных пожарных. Для улучшения внешнего 

вида ботинок  в качестве материала для верхнего 

канта использован хром эластичный бордового 

цвета (ГОСТ 939-94). Для световозвращающих 

элементов была выбрана лента 

световозвращающая огнестойкая шириной 50 

мм, класс 2, индекс воспламеняемости 2, 

соответствующая международному стандарту 

EN.  

К внутренним деталям верха обуви в 

первую очередь относится подкладка.               

Подкладочные материалы   непосредственно 

контактируют со стопой и должны иметь 

высокие гигиенические свойства:  

паропроницаемость, гигроскопичность и 

влагоотдачу, повышенную устойчивость к 

истиранию и потостойкость. Учитывая 

возможность продолжительного контакта 

пожарного с водой подкладка должна не 

пропускать воду извне и обеспечивать сухость 

внутри обувного пространства в течение 

продолжительного времени.  Такими  

материалами являются различные микропорные 

мембранные ткани с размерами пор в несколько 

тысяч раз меньше капли воды, но больше 

молекулы воды, благодаря чему капля воды 

просто не проходит сквозь поры, обеспечивая 

водонепроницаемость,  а молекулы водяного 

пара в результате разницы парциальных 

давлений водяных паров под подкладкой и 

снаружи свободно проходят через поры, 

обеспечивая паропроницаемость. В качестве 

подкладки были испытаны мембранные ткани  1  

и 2 (Италия).  Оба образца мембранного 

материала выдерживают давление водяного 

столба не менее 1000 мм. В ходе работы 

оказалось, что в результате обтяжно-затяжных 

операций мембранный слой материала 1 

достаточно тонкий и повреждается. Поэтому 

был выбран материал 2, в котором мембрана 

расположена между слоями подкладки и 

остается защищенной от возможных 

механических повреждений во время 

изготовления обуви.  

В верхней части обуви в качестве материала 

подкладки использован трехмерный (3D 

трикотаж) материал, который имеет хорошую 

воздухо- и паропроницаемость для улучшения 

гигиенических свойств и для более быстрого 

выведения влаги между слоев обуви. 

Для вкладной стельки был выбран 

стелечный материал из антистатической пены, 

которая смягчает нагрузку при ходьбе и быстро 

впитывает пот, дублированный 

антистатическим подкладочным материалом из 

полиэстра, который является гидрофильным, 

что в свою очередь создает комфортные условия 

и поддерживает ногу в сухом состоянии. Так же 

этот материал устойчив к истиранию. Вкладная 

стелька формованная – для большего удобства 

при носке. Вся используемая в разработанной 

модели обуви фурнитура соответствует СТБ 

1302-2002. Для сборки заготовок верха 

использованы специальные особо прочные 

негорючие нитки из метаармидных волокон, 

которые предполагают тепло- и огнезащиту до 

371ºС. 

Защитные ботинки должны иметь 

внутренний защитный подносок. В качестве 

подноска выбран композитный подносок, 

который имеет ряд преимуществ перед 

металлическими подносками. Композитные 

подноски значительно легче металлических, не 

подвержены коррозии, подносок обладает 

упруго-пластическими свойствами и при снятии 

нагрузки возвращает первоначальную форму, в 

то время как металлические подноски могут 

согнуться в сторону основания пальцев ног, тем 

самым способствуя травмам и тяжелым 

поражениям ног. Обувь, оснащенная 

композитным подноском, способна служить в 
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любых, даже самых агрессивных 

температурных условиях: низкая 

теплопроводность материала обеспечивает 

безопасность применения. Подносок не 

намагничивается и является диэлектриком. 

Предложенный подносок имеет максимальную 

ударную нагрузку (МУН) 200 Дж и 

соответствует международному стандарту [2]. 

Также обувь должна иметь 

антипрокольную стельку. В разрабатываемых 

ботинках принято решение об использовании 

текстильной антипрокольной стельки из 

волокнистого материала на основе полиамидов. 

Текстильная антипрокольная стелька защищает 

ногу от проколов и порезов и по защитным 

свойствам не уступает стальным 

антипрокольным стелькам. Антипрокольная 

стелька располагается над основанием 

подноска. На всю систему наклеивается 

основная стелька для приклеивания к ней 

затяжной кромки верха обуви. Такая 

конструкция узла деталей низа придает обуви 

дополнительную защиту от травм и исключает 

возможность прокола обуви с ходовой стороны, 

что очень важно при проведении аварийно-

спасательных работ. 

К внутренним каркасным деталям 

относится жесткий задник. Это деталь, которая 

придает форму задней части обуви и удерживает 

её. Так же жесткий задник обеспечивает 

фиксацию положения ноги в обуви и защиту от 

повреждений. В качестве материала задника 

был выбран термопластический задник с 

экстремальной жесткостью марки «MTB 18» 

(производства Италия).  

Для материала подошвы выбран 

полиуретан, способный обеспечить высокую 

герметичность и прочность, температурный 

предел хрупкости не выше минус 40 0С, 

разрывную нагрузку не менее 130 Н. Для 

улучшения свойств полиуретановой подошвы и 

придания ей дополнительных свойств 

предложено применять с ходовой стороны 

подошвы маслобензостойкий негорючий 

вкладыш из термостойкой резины. Перечень 

исходных материалов и комплектующих 

разработанных защитных ботинок пожарных 

представлен в таблице 2.

 

Таблица 2 – Перечень исходных материалов и комплектующих разработанной модели защитных 

ботинок пожарных спасателей. 

 

№ 
п/п 

детали материал/комплектующие  
производитель 

(поставщик) 

протокол испытаний/ 
свидетельство о гос. 

регистрации 

1 Материалы верха: 

1.1 наружные Натуральная гидрофобная 
кожа для верха  
 
Натуральная кожа для верха 

ОАО «Бобруйский 
кожевенный комбинат»,  
Республика Беларусь 
«МПКО», Российская 
Федерация 

Паспорт качества 
 

Световозвращающая  
специализированая 
огнестойкая лента класс 2 

Литва Сертификат 
соответствия 

1.2 внутренние Текстильный материал с 
мембраной 

Италия Технический паспорт 

Текстильный материал Российская Федерация - 

Антистатическая 
формованная стелька  

Витобувь,  
Республика Беларусь 

- 

1.3 
 

промежут.  
 

Термопластичный материал 
для жестких задников  

Италия - 

Композитный подносок  Италия Технический паспорт 

  Трикотажное полотно с 
термоклеевым покрытием 

 Германия - 

2 Материалы низа 

2.1 внутренние Стелечный нетканый 
материал 

Российская Федерация - 

Антипрокольная 
металическая стелька 

 Италия - 

2.2 Материал
ы низа 

Компоненты для литья 
полиуретановой подошвы  

Российская Федерация Паспорт безопасности 
химической  
продукции 

Вкладыш резиновый Российская Федерация Протокол испытаний 
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3. Технологические особенности 

изготовления на ООО «Марко» 

разработанной защитной обуви пожарных. 

Для изготовления данного вида продукции в 

ООО «Марко» была разработана специальная 

колодка с учетом всех анатомических 

особенностей стопы, чтобы спасатель не 

испытывал дискомфорт и усталость в течение 

всего рабочего дня. Для большего комфорта и 

удобства обуви колодка имеет повышенную 

десятую полноту. Также при разработке 

колодки учтено требование, что  внутренний 

безопасный зазор в носочной части при 

деформации в момент удара свободно 

падающего груза с энергией 200 Дж должен 

быть не менее 20 мм, поэтому носочная часть 

колодки довольно объемная. 

Крепление подошвы осуществляется 

методом литья подошвы из полиуретана на след 

затянутой заготовки. Данный метод имеет ряд 

преимуществ по сравнению с другими, так как 

обеспечивает высокую герметичность и 

прочность. Как уже упоминалось выше, 

маслобензостойкий негорючий вкладыш из 

термостойкой резины имеется на ходовой 

стороне подошва. При разработке протектора 

ходовой поверхности подошвы были учтены 

требования [1], касающиеся глубины рифа 

подошвы и каблука кожаной специальной 

защитной обуви пожарных, которая должна 

быть не менее 1,5 мм.  Глубина рифа 

разработанной подошвы составляет 6,0 мм. 

Протектор подошвы имеет самоочищающийся 

рисунок ходовой поверхности. 

При разработке технологических приемов 

изготовления обуви особое внимание уделено 

обеспечению герметичности и 

водонепроницаемости обуви, немаловажную 

роль при этом играет не только верх обуви, но и 

подкладка.  По форме подкладка представляет 

собой чулок (рис. 3), состоящий из двух деталей, 

которые собираются между собой 

переметочными швами и для обеспечения 

водонепроницаемости подкладки все швы 

должны быть загерметизированы.  

Изучены различные варианты 

герметизации швов подкладки-чулок: 

1. герметизация швов лентой при 

температуре 500Сº;  

2. герметизация швов лентой при 

температуре 500Сº и дополнительное 

промазывание по краям ленты 

водоотталкивающим средством «Polygum 32»;  

3. промазывание швов водоотталкивающим 

средством «Polygum32» , затем наклеивание 

герметизирующей ленты при температуре 

500Сº; 

4. герметизация швов лентой пи 

температуре 500Сº, дополнительная 

герметизация швов вторым слоем ленты при 

температуре 500Сº. 

 

 
 

Рисунок 3 – Подкладка СЗОП в виде чулок 

 

Перед вшиванием подкладки-чулка в 

заготовку все чулки были проверены на 

герметичность путем надувания чулка сжатым 

воздухом и опускания его в емкость с водой. 

Образцы чулок  под номерами 2 и 4 не прошли 

это испытание – по краю заднего шва 

образовывались пузырьки воздуха, что 

свидетельствует о плохой герметизации. 

Остальные чулки (1 и 4), прошедшие испытания 

подверглись дополнительному испытанию – 

чулок наполнили водой и подвесили 

приблизительно на 1 час. Все чулки прошли 

испытание, не пропустив воду. Было принято 

решение о проведении герметизации швов 

подкладки-чулок по способу 1, как наименее 

трудо-,  материалоемкому варианту. 

Изготовленные по разработанной 

технологии опытные образцы обуви (рис. 4) 

были переданы для проведения 

исследовательских и эксплуатационных 

испытаний в НПЦ учреждения «Витебское 

областное управление МЧС» и в подразделения 

МЧС. 

Результаты проведенных испытаний 

опытных образцов разработанной модели 

защитных ботинок пожарных спасателей 

показали соответствие техническим 

требованиям [1],  во время кратковременных 

эксплуатационных испытаний установлено (по 

мнению большинства респондентов), что обувь 

удобна при выполнении основных видов работ 

пожарных спасателей.  
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Рисунок 4 – Ботинки специальные 

защитные пожарных (ООО «Марко») 

 

 

4. Оптимальные технические решения 

производства специальной защитной обуви 

пожарных разработки Учреждения «Научно-

исследовательский институт пожарной 

безопасности и проблем чрезвычайных 

ситуаций» Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь. По 

результатам  лабораторных исследований и 

опытной носки определены следующие 

основные оптимальные технические решения 

производства специальной защитной обуви 

пожарных, обеспечивающей защиту ног 

пожарных от механических воздействий, 

теплового потока, агрессивных сред и воды, а 

также от неблагоприятных климатических 

воздействий при проведении работ по тушению 

пожаров и аварийно-спасательных работ: 

1. В качестве верха применена гидрофобная 

кожаная обувь белорусского производства, 

обладающая улучшенными эргономическими 

свойствами по сравнению с резиной и, в то же 

время, устойчивостью к воздействию влаги и 

механическим повреждениям.  

2. Обувь изготовлена в виде ботинок с 

завышенными берцами и регулируемыми 

голенищами: регулирование размера голенища 

посредством шнурков обеспечивает 

универсальность изделия. 

3. В обуви применена система «быстрой 

шнуровки»: молния в сочетании со шнуровками 

по обе стороны от молнии.  

4. Крепление подошвы разработанной 

СЗОП в отличие от других аналогов 

осуществлено методом литья подошвы из 

полиуретана на след затянутой заготовки. Такой 

метод способен обеспечить высокую 

герметичность и прочность ботинок.  

5. Для улучшения свойств полиуретановой 

подошвы с ходовой стороны подошвы размещен 

маслобензостойкий негорючий вкладыш из 

термостойкой резины. 

6. Водонепроницаемость обуви в 

соответствии с требованиями [1] достигается 

путем использования герметичной подкладки, 

дублированной водонепроницаемой и 

паропроницаемой мембраной.  

7. Защитный подносок (обязательный 

конструктивный элемент СЗОП) целесообразно 

изготавливать из композитных материалов.  

8. Для защиты стопы от прокола в обуви 

должна использоваться металлическая 

антипрокольная стелька из углеродистой 

холоднокатанной стали и располагаться по 

всему следу обуви.  Также антипрокольная 

стелька может быть изготовлена  из 

волокнистого материала на основе полиамидов 

с толщиной, обеспечивающей необходимую 

защиту от прокола и, в то же время, не 

оказывающую влияния на безопасный зазор, 

образующийся в подноске в момент удара 

свободно падающего груза с энергией 

(200 ± 5) Дж. 

9. Для обеспечения безопасности работника 

при выполнении аварийно-спасательных работ 

(разборка завалов, расчистка маршрутов и 

устройство проездов к завалам, и других) на 

обуви должно быть минимальное количество 

выступающих элементов. 
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DEVELOPMENT OF SPECIAL PROTECTIVE FOOTWEAR FOR FIREFIGHTERS.  
THE MAIN ISSUES AND SOLUTIONS 
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special protective footwear for 
firefighters (SPFF); thermal effects; 
puncture resistance; safety clearance; 
waterproofness; technical requirements; 
membrane; technology; material 
selection; design development 

 

Developed import-substituting special leather shoes firefighters rescuers, 
meet the current technical requirements (STB 2137-2010) and protects 
feet from mechanical effects, heat flux, corrosive environments and water, 
adverse climate impacts when carrying out firefighting and related rescue 
operations. 
It is shown that development of special protective footwear for firefighters  
(SPFF) which is characterized by set of necessary protective, physiological 
and hygienic, ergonomic and technological indicators is a complex 
scientific and technical task which includes development of an optimum 
design of footwear, the choice of the corresponding materials, definition of 
technological ways of production of footwear, carrying out laboratory and 
operational tests, justification of the received results of tests. The 
development of footwear was carried out experimentally with the periodic 
production of experimental footwear samples, carrying out their tests and 
modifications according to the test results. A modern ergonomic design of 
leather fire boots has been developed. The used materials and 
components, as well as technological methods of manufacturing the 
developed model of fire safety footwear, are justified. The manufacturing 
technique is different in that the sole is fixed by casting a sole of 
polyurethane onto the trail of a tightened workpiece. 
The main optimal technical solutions for the production of special fire 
protective footwear have been determined. 

 
 
РОЗРОБКА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАХИСНОГО ВЗУТТЯ ПОЖЕЖНИХ. ОСНОВНІ 
ПИТАННЯ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ 
С.М.Шумай, О.Д.Навроцький, канд. техн. наук; Я.О.Романенко, канд. с-г. наук; О.Є.Ігнашева, 
канд. хім. наук; Ю.С.Іванов, канд. техн. наук. 
Науково-дослідний інститут пожежної безпеки і проблем надзвичайних ситуацій МНС Білорусі 

 

КЛЮЧОВІ СЛОВА  АННОТАЦІЯ 

спеціальне захисне взуття пожежників 
(СЗОП), теплові впливи, опір проколу; 
безпечний зазор, водонепроникність, 
технічні вимоги, мембрана, технологія, 
вибір матеріалів, розробка конструкції 

 

Розроблено імпортозаміщуюче спеціальне шкіряне взуття 
пожежників рятувальників, що відповідає діючим технічним вимогам 
(СТБ 2137-2010) і забезпечує захист ніг від механічних впливів, 
теплового потоку, агресивних середовищ і води, несприятливих 
кліматичних впливів при проведенні робіт з гасіння пожеж і 
пов'язаних з ними аварійно-рятувальних робіт. 
Показано, що розробка спеціального захисного взуття пожежників 
(СЗВП), що характеризується сукупністю необхідних захисних, 
фізіолого-гігієнічних, ергономічних і технологічних показників, є 
комплексною науково-технічною задачею, яка включає розробку 
оптимальної конструкції взуття, вибір відповідних матеріалів, 
визначення технологічних способів виготовлення взуття, проведення 
лабораторних і експлуатаційних випробувань, обґрунтування 
отриманих результатів випробувань. Розробка взуття здійснювалася 
досвідченим шляхом з періодичним виготовленням 
експериментальних (дослідних) зразків взуття, проведенням їх 
випробувань і доробок за результатами випробувань. Розроблена 
сучасна ергономічна конструкція шкіряних захисних черевик 
пожежників. Обґрунтовано використані матеріали та комплектуючі, а 
також технологічні прийоми виготовлення розробленої моделі 
захисного взуття пожежників. Технологія виготовлення відрізняється 
тим, що, кріплення підошви здійснено методом лиття підошви з 
поліуретану на слід затягнутої заготовки. Визначені основні 
оптимальні технічні рішення виробництва спеціального захисного 
взуття пожежників. 
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В статті представлено пропозиції щодо створення пристрою для 
захисту обличчя від інтенсивного теплового випромінювання під час 
ліквідації пожеж. За допомогою лабораторної установки було 
встановлено, що захисні властивості скла дозволяють знизити 
величину теплового потоку, що діє на обличчя рятувальника, майже 
на 60%, але залишкова енергія може призвести до теплової травми. 
Наявність водяної плівки товщиною 200 мкм і більше дозволяє 
практично всю теплову енергію переспрямувати у водяний потік, що 
дозволить за допомогою запропонованої конструкції захистити 
обличчя рятувальника. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: 
теплова травма, рятувальник, 
інтенсивне теплове випромінювання, 
захист обличчя 

 

 
Постановка проблеми. Під час виконання 

аварійно-рятувальних робіт з ліквідації пожеж 

12% травм рятувальники отримують внаслідок 

дії високих температур, інфрачервоного 

випромінювання від джерела горіння (опіки, 

теплові удари тощо) [1]. На підставі 

математичної моделі було виявлено 

температурні розподіли по поверхнях захисного 

спорядження та тіла рятувальника під час 

горіння резервуару з нафтопродуктами [2]. 

Встановлено, що найбільш нагрітою частиною 

тіла рятувальника є зона передньої частини 

голови під шоломом, ключиці, яка відповідає за 

терморегуляцію організму, та передня частина 

стоп. Для захисту організму рятувальники 

використовують теплозахисні та тепловідбивні 

костюми, та найбільш незахищеним 

залишається обличчя. 

На сьогоднішній день на оснащенні 

рятувальних підрозділів є захисні каски, корпус 

яких виготовляють, в основному, з легких і 

міцних композитних матеріалів. Внутрішня 

оснастка дозволяє касці щільно прилягати до 

голови, пелерина для захисту шиї, гортані і 

потилиці пожежника, буває знімною і 

стаціонарною. Щиток для захисту обличчя 

виконують з прозорого полімерного матеріалу 

або вогнестійкого скла. Зовнішні променисті й 

конвективні теплові потоки, взаємодіючи з 

прозорим матеріалом щитка, частково 

відбиваються ним, а частково поглинаються, що 

призводить до нагріву матеріалу щитка, а певна 

ослаблена частина теплового випромінювання 

проходить крізь щиток і діє на обличчя 

рятувальника. 

При дії інтенсивних променистих теплових 

потоків каска недостатньо запобігає нагріву 

обличчя рятувальника через те, що величина 

теплового потоку, яка проникає крізь захисний 

щиток, може перевищувати фізіологічно 

допустимі норми, що заважає ефективному 

веденню аварійно-рятувальних робіт та створює 

небезпеку теплової травми рятувальника. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Питання підвищення безпеки рятувальників та 

ефективності захисної дії каски пожежників є 

досить актуальним. На підставі комплексних 

досліджень впливу динамічного навантаження, 

параметрів товщини панелі та радіуса кривизни 

на напружено-деформований стан лицьового 

щитка запропоновано шляхи модернізації каски 

пожежника та способи її конструктивного 

зміцнення [3, 4].  

В іншій роботі проаналізовано важливість 

підвищення захисних якостей забрала каски від 

теплової дії та запропоновано метод розв'язання 

стаціонарної задачі теплопровідності 

багатошарового захисного забрала каски при 

впливі температурних полів [5]. 

Питання моделювання теплового впливу на 

шолом рятувальника розглянуті в роботі [6], а 

саме були розроблені дві моделі теплопередачі. 

Одна модель базується на основі постійного 

падаючого теплового потоку на зовнішню 

поверхню оболонки шолома. Друга модель 

відображає експериментальні променисті умови 

теплопередачі. 

Для умов ведення аварійно-рятувальних 

робіт з ліквідації пожеж запропоновано 

охолоджуючий пристрій теплозахисного 

костюму [7]. При використанні теплозахисного 

костюму з тепловідбивним покриттям огляд 

обстановки рятувальник здійснює крізь захисне 

прозоре вікно-щиток. Інших засобів захисту 

обличчя рятувальника при використанні даного 

технічного рішення не передбачено. Але 

запропонований охолоджуючий пристрій в 

період ліквідації пожежі недостатньо запобігає 
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нагріву обличчя рятувальника через те, що воно 

закрите тільки захисним вікном-щитком, а 

величина проникаючого крізь щиток теплового 

потоку може перевищувати фізіологічно 

допустимі норми, що заважає ефективному 

веденню аварійно-рятувальних робіт та створює 

небезпеку теплової травми рятувальника. 

Мета роботи полягає в розробці пропозицій 

для створення захисного пристрою для обличчя 

рятувальника від дії інтенсивного теплового 

випромінювання під час ліквідації аварійно-

рятувальних робіт. 

Виклад матеріалу. Для запобігання 

перегріву обличчя рятувальника від впливу 

інтенсивних теплових потоків в період 

ліквідації пожежі запропоновано захисний 

пристрій [8]. Конструкція пристрою передбачає, 

що в теплозахисному костюмі з охолоджуючим 

пристроєм захисний щиток виконано з двох 

паралельно встановлених вікон з прозорого 

матеріалу, по периметру вікон зазор між їх 

внутрішніми поверхнями герметизований з 

утворенням проміжку між вікнами, при цьому 

відстань між суміжними поверхнями вікон не 

менш 200 мкм, трубки з холодоагентом 

підведені до верхньої частини проміжку, а 

розприскувачі встановлено в нижній (рис.1). 

При подаванні води в проміжок між шарами 

прозорого матеріалу в щитку утворюється 

важко проникна для інфрачервоних променів 

перешкода у вигляді водяного прошарку. Це 

забезпечує зниження теплового потоку до 

обличчя рятувальника в декілька разів до рівня, 

що не перевищує допустимі фізіологічні норми. 

Переважаюча частина діючої на щиток 

променистої та конвекційної енергії 

затримується в водяному прошарку і 

спрямовується на нагрів води. З проміжку 

рідина викидається через розприскувачі на 

поверхню костюму, що запобігає нагріву 

зовнішньої оболонки костюму вище від 

температури кипіння води, тобто 100°С. Потік 

води в проміжку між вікнами щитка дозволяє 

переспрямувати теплову енергію від обличчя 

рятувальника в зовнішнє середовище.  

Працює пристрій для захисту обличчя 

рятувальника від дії тепла наступним чином. 

Струмені води 5 подають з рукавної лінії за 

допомогою гнучких трубок 4 до верхньої 

частини розміщеної між виконаними з 

прозорого матеріалу вікнами 1, проміжку 2, 

заповнюючи його повністю. Вода, що надходить 

до проміжку 2 за рахунок зовнішнього напору, 

витискається крізь розприскувачі 6, утворюючи 

струмені 7. Струмені 7 спрямовані на зрошення 

поверхні теплозахисного одягу рятувальника, як 

передбачено в найближчому аналогу. Вода у 

проміжку 2 утворює важко проникну для 

інфрачервоних теплових променів плівку. 

Відбувається перерозподіл діючої на обличчя 

рятувальника теплової енергії, основна частина 

якої витрачається на нагрів води, яка виноситься 

у вигляді факелів 7 із пристрою крізь 

розприскувачі 6. Рівень теплового потоку, що 

надходить до обличчя рятувальника, знижується 

в кілька разів до рівня, що не перевищує 

фізіологічно допустимих норм. Однак, промені 

видимого спектру плівка не затримує, і 

рятувальник крізь вікно має можливість без 

перешкод оглядати зовнішню обстановку на 

аварійному об’єкті.

 

  

а) б) 

  
Рисунок 1 – Конструкція пристрою захисту обличчя рятувальника від дії тепла(а – загальний вид 

пристрою, б - поперечний розріз пристрою): 1 – вікна з прозорого матеріалу, 2 – проміжок між вікнами, 3 – герметичне 

з’єднання, 4 – трубки, 5 – струмінь води на вході в пристрій, 6 – розприскувачі, 7 – струмінь води на виході з пристрою 

 

В лабораторних умовах було виконано 

перевірку ефективності дії пристрою для 

захисту обличчя рятувальника від дії теплового 

потоку. Лабораторна установка (рис. 2) 



Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека № 1 (5), 2018 

 
47 

складалась з електронагрівального джерела 

теплової енергії 1, яке генерувало потік 

інфрачервоних променів 2, що поступав до скла 

3 товщиною 4 мм. На скло вільно подавалась 

вода із джерела 4, утворюючи на ньому плівку 5. 

Інфрачервоні промені 6, що проникали крізь 

скло 3 та плівку води 5, реєстрували за 

допомогою приладу 7 типу ВТП (вимірювач 

теплового потоку). Відстань від джерела 1 до 

скла 3 складала 13 см, від поверхні плівки 5 до 

приладу 7 була 5 см.

 

 

 

Рисунок 2 – Схема експериментальної установки для оцінки зниження теплового потоку плівкою води  
1 – джерело теплової енергії, 2 – потік інфрачервоних променів, 3 – скло, 4 – джерело подавання води, 5 – плівка 

води, 6 – потік інфрачервоних променів після проходження водяної плівки, 7 – вимірювач теплового потоку. 

 

Випробування проводили наступним 

чином. Після включення та розігріву джерела 1 

вимірювали і реєстрували потік ІЧ-променів, що 

поступав до приладу 7. Після цього 

встановлювали сухе скло 3 і знову реєстрували 

показання приладу 7. В подальшому подавали 

на скло 3 воду з джерела 4 та проводили 

вимірювання. Проводили два цикли вимірювань 

при товщині плівки 5 розміром 100 та 200 мкм. 

Результати вимірювань зведені в таблицю 1.

 

Таблиця 1 – Результати експериментів з вимірювання теплового потоку 
Шлях ІЧ-потоку Показання приладу ВТП, Вт Зниження величини потоку, 

% 

Джерело –  прилад 1,24 0 

Джерело – скло –  прилад 0,50 59,7 

Джерело – скло –водяна плівка 100 мкм – 

прилад 

0,18 85,5 

Джерело – скло – водяна плівка 200 мкм – 

прилад 

На межі чутливості приладу 

(0,01..0,02) 

98…99 

Висновки. В статті запропоновано 

захисний пристрій для запобігання перегріву 

обличчя рятувальника в період ліквідації 

пожежі. Конструкція пристрою передбачає, що 

в теплозахисному костюмі з охолоджуючим 

пристроєм захисний щиток виконано з двох 

паралельно встановлених вікон з прозорого 

матеріалу. Для зниження теплового потоку, що 

поступає до обличчя рятувальника, в проміжок 

між вікнами подаватиметься вода. При 

подаванні води між шарами прозорого 

матеріалу в щитку утворюється важко проникна 

для інфрачервоних променів перешкода у 

вигляді водяного прошарку. Переважаюча 

частина діючої на щиток променистої та 

конвекційної енергії затримується в водяному 

прошарку і спрямовується на нагрів води. З 

проміжку рідина викидається через 

розприскувачі на поверхню костюму, що 

запобігає нагріву зовнішньої оболонки 

костюму. Потік води в проміжку між вікнами 

щитка дозволяє переспрямувати теплову 

енергію від обличчя рятувальника в зовнішнє 

середовище.  

Перевірку ефективності дії пристрою для 

захисту обличчя рятувальника від дії теплового 

потоку було виконано за допомогою 

лабораторної установки. Результати 

випробувань показали, що захисні властивості 

скла дозволяють знизити величину теплового 
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потоку, що діє на обличчя рятувальника, майже 

на 60%, більше ніж вдвічі, але залишкова енергія 

може призвести до теплової травми очей або 

шкіри. Наявність водяної плівки товщиною 200 

мкм і більше дозволяє практично усю теплову 

енергію переспрямувати у водяний потік. Тим 

самим забезпечується досягнення поставленого 

завдання по захисту обличчя рятувальника від 

негативної дії теплового враження. 
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RESCUERS FACE PROTECTION FROM THE INTENSIVE HEAT RADIATION 
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The article presents proposals for creating a device to protect a face from 
intense heat radiation during fire extinguishing. Using a laboratory facility, 
it was found that the protective properties of glass can reduce the amount 
of heat flow acting on the face of the rescuer by almost 60%, but the 
residual energy can lead to heat injury. The presence of a water film with a 
thickness of 200 μm or more allows almost all the thermal energy to be 
redirected into the water stream, which will protect the rescuer's face 

 
 
ЗАЩИТА ЛИЦА СПАСАТЕЛЯ ОТ ДЕЙСТВИЯ ИНТЕНСИВНОГО ТЕПЛОВОГО 
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тепловая травма, спасатель, 
интенсивное тепловое излучение, 
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В статье представлены предложения по созданию устройства для 
защиты лица от интенсивного теплового излучения при ликвидации 
пожаров. С помощью лабораторной установки было установлено, 
что защитные свойства стекла позволяют снизить величину 
теплового потока, действующего на лицо спасателя, почти на 60%, 
но остаточная энергия может привести к тепловой травме. Наличие 
водяной пленки толщиной 200 мкм и более позволяет практически 
всю тепловую энергию перенаправить в водяной поток, который 
позволит защитить лицо спасателя. 
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В роботі проведено дослідження щодо удосконалення системи 
забезпечення пожежної безпеки об’єктів різного призначення шляхом 
обґрунтування загальних вимог пожежної безпеки, направлених на 
досягнення прийнятних рівнів ризиків виникнення пожеж. В результаті 
досліджень обґрунтовано необхідність створення та застосування на 
об’єктах систем управління пожежною безпекою та розроблено до неї  
концептуальні вимоги. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: 
об’єкт захисту, пожежна безпека, 
пожежний ризик, комплекс 
протипожежного захисту, система 
запобігання пожежі, система 
управління пожежною безпекою 

 

 
Постановка проблеми.  

На сучасному етапі Євроінтеграції в сфері 

стандартизації вирішуються проблеми щодо 

перегляду або скасування міжнародних стандартів, 

розроблених до 1992 року. Відповідно до [1-3] було 

прийнято рішення щодо скасування основоположного 

стандарту [4], який регламентує загальні вимоги до 

пожежної безпеки об’єкта захисту, які забезпечуються 

системами попередження пожежі та протипожежного 

захисту, а також організаційно-технічними заходами. 

Зі скасуванням [4] в Україні виникне ситуація 

щодо відсутності стандартизованих загальних вимог 

до системи забезпечення пожежної безпеки об’єктів 

різного функціонального призначення, які 

застосовуються при розробці нормативних 

документів, проектуванні та експлуатації об’єктів. 

Крім того, в Україні не стандартизовано термін 

«система управління пожежною безпекою об’єкта» та 

не обґрунтована необхідність застосування такої 

системи. Вищенаведене обумовлює актуальність 

проведення відповідних аналітичних 

досліджень. 

 

Мета досліджень. 

Метою цього дослідження є удосконалення 

системи забезпечення пожежної безпеки 

об’єктів різного призначення шляхом 

обґрунтування загальних вимог пожежної 

безпеки, направлених на досягнення 

прийнятних рівнів ризиків виникнення пожеж. 

Постановка задач та їх вирішення. 

Відповідно до мети було поставлено 

вирішення таких задач, а саме: 

- провести аналітичні дослідження з 

виявлення взаємозв’язку чинних стандартів, 

будівельних норм та нормативно-правових актів 

з [4]; 

- провести аналіз методів: визначення рівня 

забезпечення пожежної безпеки людей, 

визначення ймовірності виникнення пожежі 

(вибуху) на пожежонебезпечному об’єкті; 

оцінки економічної ефективності систем 

забезпечення пожежної безпеки; визначення 

ймовірності виникнення пожежі від (в) 

електричних виробів; 

- провести аналіз вітчизняної та 

закордонної бази нормативних документів та 

нормативно-правових актів щодо загальних 

вимог до забезпечення пожежної безпеки 

об’єктів різного призначення; 

- провести аналітичні дослідження та 

розробити концептуальні вимоги до системи 

управління пожежною безпекою об’єкта; 

- провести дослідження та удосконалити 

структуру системи забезпечення пожежної 

безпеки об’єктів різного призначення; 

- розробити проект національного 

стандарту України ДСТУ Пожежна безпека. 

Загальні положення (далі – проект ДСТУ). 

На першому етапі досліджень було 

проведено виявлення взаємозв’язку чинних 

нормативно-правових актів, державних 

будівельних норм, національних стандартів із 

[4]. Зокрема встановлено, що більше 200 

документів мають посилання на [4], що також 

підтверджує актуальність даної роботи. 

Зазначені посилання стосуються розділу 1 

Загальні положення у кількості – 84 посилання; 

розділу 2 Вимоги до способів забезпечення 

пожежної безпеки системи попередження 

пожежі – 87 посилань; розділу 3 Вимоги до 

способів забезпечення пожежної безпеки 

системи протипожежного захисту - 84 

посилання; додатку 1 Терміни та визначення – 6 

посилань; додатку 2 Метод визначення рівня 
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забезпечення пожежної безпеки людей – 38 

посилань; додатку 3 Метод визначення 

ймовірності виникнення пожежі(вибуху) у 

пожежовибухонебезпечному об’єкті – 49 

посилань; додатку 4 Метод оцінки економічної 

ефективності системи пожежної безпеки – 9 

посилань; додатку 7 Вимоги пожежної безпеки 

по спільному зберіганню речовин та матеріалів 

– 14 посилань.  

В ході проведених досліджень встановлено, 

що існуючий метод визначення економічної 

ефективності систем забезпечення пожежної 

безпеки не відповідає сучасним підходам в 

економічній та страховій діяльності держави та 

суб’єктів господарювання, а метод щодо 

оцінювання ймовірності виникнення пожеж від 

електричного обладнання потребує приведення 

його до європейських вимог. Тому ці методи не 

доцільно включати до проекту ДСТУ, а їх 

перегляд та розробку слід провести в рамках 

подальших науково-дослідних робіт. 

На другому етапі досліджень було 

проведено аналіз вітчизняних та зарубіжних 

нормативних документів [5-10] щодо 

забезпечення пожежної безпеки об’єктів 

захисту. Встановлено, що в чинній нормативній 

базі України, а також в Російській Федерації і 

Республіці Білорусь пожежна безпека об’єктів 

забезпечується системою запобігання пожеж, 

системою протипожежного захисту та 

організаційно-технічними заходами (рис.1).

 

 

Рисунок 1 – Існуюча структура системи забезпечення пожежної безпеки

 

В існуючій системі забезпечення пожежної 

безпеки є окремі недоліки, зокрема, поняття 

«система протипожежного захисту» 

ототожнюється із поняттям «система 

протипожежного захисту» згідно із [11], що 

обмежує вимоги, викладені в розділі 3 [4]. Тому 

замість терміну «система протипожежного 

захисту» у проекті стандарту запропоновано 

використовувати термін «комплекс 

протипожежного захисту». 

Також, перелік організаційно-технічних 

заходів, який наведено в розділі 4 [4] – є 

обмеженим, а вимоги щодо формування 

структури управління пожежною безпекою 

об’єкту, організації проведення пожежно-

профілактичної роботи, планування та 

фінансування заходів по забезпеченню 

пожежної безпеки взагалі відсутні. В результаті 

проведених досліджень розроблено 

удосконалену структуру системи забезпечення 

пожежної безпеки об’єктів (рисунок 2), яка 

окрім системи запобігання пожежі та комплексу 

протипожежного захисту включає систему 

управління пожежною безпекою, що відповідає 

європейським підходам. При цьому, слід 

відзначити, що саме ефективний управлінський 

вплив цієї системи за допомогою управлінських 

рішень суб’єктів управління дозволить 

ефективно реалізовувати на об’єктах технічні 

вимоги системи запобігання пожежі та 

комплексу протипожежного захисту. 

Пожежна безпека 

Система 
запобігання 

пожежі 

Система 
протипожежного 

захисту 

Організаційно-
технічні заходи 
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Рисунок 2 – Удосконалена структура системи забезпечення пожежної безпеки 

 

В результаті проведених досліджень 

запропоновано оцінювання рівня пожежної 

безпеки людей здійснювати на основі ризик-

орієнтованого підходу шляхом визначення за 

методикою, розробленою в роботі [12], 

індивідуального пожежного ризику, значення 

якого не повинно перевищувати 10-5 згідно із 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 

[13].  

Особливістю методу визначення рівня 

пожежної безпеки людей та індивідуального 

пожежного ризику у проекті стандарту, у 

порівнянні з [4], є те, що окрім інтегральної 

моделі, метод доповнено згідно [5] і [12] 

зонними та польовими моделями для оцінки 

руху людських потоків та часу настання 

критичних значень небезпечних чинників 

пожежі.  

Зонний та польовий методи 

використовуються у разі неможливості 

використання інтегрального методу, зокрема: 

а) зонний (зональний) метод 

застосовують: 

- для приміщень простої геометричної 

конфігурації, лінійні розміри яких близькі між 

собою (лінійні розміри приміщення 

відрізняються не більше ніж у 5 разів), коли 

розмір осередку пожежі істотно менше розмірів 

приміщення; 

- для робочих зон, розташованих на 

різних рівнях у межах одного приміщення 

(наприклад, похила глядацька зала кінотеатру, 

антресолі); 

б) польовий метод застосовують: 

- для приміщень складної геометричної 

конфігурації, а також приміщень із великою 

кількістю внутрішніх перешкод (атріуми з 

системою галерей і коридорів, що примикають, 

багатофункціональні центри зі складною 

системою вертикальних і горизонтальних 

зв’язків тощо); 

- для приміщень, у яких один із 

геометричних розмірів значно більше (менше) 

інших (тунелі, закриті автостоянки великої 

площі тощо); 

- для інших випадків, коли застосування 

чи інформативність зонних та інтегральних 

моделей викликає сумнів (унікальні споруди, 

будівлі, де необхідно врахувати поширення 

пожежі по її фасаду та (або) роботу систем 

протипожежного захисту).  

Інтегральний метод доповнено новими 

даними щодо розрахунку руху людей з 

інвалідністю різних груп. При однорідному 

складі людського потоку надано розрахункові 
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значення параметрів стосовно площі 

горизонтальної проекції дорослих людей, дітей і 

підлітків, людей з різним вантажем та людей з 

обмеженою мобільністю, а також наведено 

розрахункові значення параметрів для груп 

мобільності М2-М4, а саме:  

- М2 – немічні люди, мобільність яких 

знижена через старіння організму; інваліди на 

протезах; інваліди з вадами зору, що 

користуються білою тростиною; люди з 

психічними відхиленнями; 

- М3 – інваліди, що використовують при 

русі додаткові опори (милиці, ціпки); 

- М4 – інваліди, що пересуваються на 

кріслах-колясках, які приводяться в рух вручну. 

На третьому етапі досліджень 

розроблені концептуальні вимоги до системи 

управління пожежною безпекою об’єкта. 

Зокрема ця система повинна відповідати таким 

основним принципам як: системність, 

інформованість, адекватність, відповідальність. 

Визначено, що функціонування системи 

управління пожежною безпекою об’єкта 

забезпечується, з урахуванням [14], за рахунок: 

формування структури управління; досліджень 

та обліку пожеж; аналізу пожежної безпеки 

об’єкту; оцінки пожежного ризику; проведення 

пожежно-профілактичної роботи; розроблення 

розпорядчих та відомчих нормативних 

документів з питань пожежної безпеки; 

планування та фінансування заходів щодо 

забезпечення пожежної безпеки об’єктів. 

Запропоновано у проект ДСТУ включити лише 

концептуальні вимоги до такої системи, а в 

подальшому в рамках окремої роботи провести 

дослідження щодо обґрунтування загальних 

положень системи управління пожежною 

безпекою об’єкта, де планується 

стандартизувати відповідний алгоритм 

управління. 

Висновки: 

За результатами проведених досліджень 

сформульовані наступні висновки: 

1. З урахуванням вимог діючого 

стандарту [4], національних та європейських 

стандартів удосконалені та обґрунтовані 

загальні вимоги пожежної безпеки до об’єктів 

захисту.  

2. Набуло подальшого розвитку 

застосування ризик-орієнтовного підходу для 

визначення рівня пожежної безпеки людей 

шляхом оцінювання індивідуального 

пожежного ризику, значення якого не повинно 

перевищувати 10-5 згідно з розпорядженням 

Кабінету Міністрів України [13]. 

3. Розроблено удосконалену структуру 

системи забезпечення пожежної безпеки 

об’єктів, яка окрім системи запобігання пожежі 

та комплексу протипожежного захисту включає 

систему управління пожежною безпекою. За 

рахунок управлінського впливу останньої вона 

сприятиме ефективній реалізації на об’єктах 

технічних вимог системи запобігання пожежі та 

комплексу протипожежного захисту. 

4. Розроблено концептуальні вимоги до 

системи управління пожежною безпекою 

об’єкта. Визначені умови функціонування цієї 

системи. 

5. Результати проведених аналітичних 

досліджень впроваджено в проекті 

національного стандарту ДСТУ Пожежна 

безпека. Загальні положення на заміну [4]. 
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In this work research was carried out on the improvement of fire safety   
system for various objects by substantiating general fire safety 
requirements aimed at achieving acceptable levels of fire risks was carried 
out. As a result of the research the necessity of creation and application of 
fire safety control systems at objects was substantiated and conceptual 
requirements for its functioning were developed.  

 
 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ 
В.В. Нижник, канд. техн. научн, ст. наук. сотр., А.А. Сизиков, канд. техн. наук, ст. научн. 
сотр., Н.Н. Долгошеева, С.Ю. Голикова 
Украинский научно-исследовательский институт гражданской защиты, Украина 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  АННОТАЦИЯ 

объект защиты, пожарная 
безопасность, пожарный риск, 
комплекс противопожарной защиты, 
система предотвращения пожара, 
система управления пожарной 
безопасностью  

 

В работе проведено исследование по совершенствованию системы 
обеспечения пожарной безопасности объектов различного 
назначения путем обоснования общих требований пожарной 
безопасности, направленных на достижение приемлемых уровней 
рисков возникновения пожаров. В результате исследований 
обоснована необходимость создания и применения на объектах 
системы управления пожарной безопасностью и разработаны к ней 
концептуальные требования. 
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Робота спрямована для практичного застосування раніше отриманих 
результатів математичного моделювання протипожежних водяних 
завіс. Повний набір розрахункових формул дозволяє визначити 
інтегральний коефіцієнт пропускання водяною завісою теплового 
випромінювання або, навпаки, за наперед заданим коефіцієнтом 
пропускання розрахувати конструктивні параметри захисної системи. 
Згідно з цим, представлено дві розрахункові методики, до кожної з 
яких наведено типовий приклад чисельних розрахунків. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: 
протипожежна водяна завіса, теплове 
випромінювання, методика розрахунку 

 

 
Постановка проблеми. Теплове 

випромінювання є одним із найбільш 

небезпечних чинників, що супроводжують 

природні й техногенні пожежі. Інтенсивність 

опромінення в зоні пожеж може досягати 50 – 80 

кВт/м2, а отже, може виникати загроза не лише 

для здоров'я, але й для життя людей. Доволі 

поширеними є випадки травмування й загибелі 

рятувальників під час гасіння пожеж внаслідок 

недостатньої ефективності існуючих засобів їх 

захисту від потужного теплового 

випромінювання. У багатьох випадках існує 

необхідність забезпечення шляхів евакуації (і їх 

захисту від впливу теплового випромінювання) 

під час пожеж у місцях масового перебування 

людей (торгово-розважальні центри, вокзали, 

готелі, лікарні, театри тощо). Крім того, теплове 

випромінювання може бути причиною значної 

матеріальної шкоди: виходу з ладу 

технологічного обладнання, руйнування й 

загоряння різноманітних матеріалів, 

виникнення нових осередків пожеж.  

Одним із поширених засобів захисту від 

теплового випромінювання є водяні завіси, 

тобто відповідним чином розташовані струмені 

розпиленої води (СРВ). Їх перевагами перед 

іншими засобами захисту є: 1) швидка реакція у 

випадку раптового виникнення небезпеки; 2) 

можливість монтажу в будь-якому місці без 

утворення додаткових перешкод для діяльності 

установи; 3) органічне поєднання із системами 

автоматичного водяного пожежогасіння; 4) 

екологічна безпека. Завдяки цим перевагам, 

дренчерні системи для створення водяних завіс 

набули широкого застосування на 

підприємствах та в установах з метою 

виконання вимог пожежної безпеки [1-6].  

Схему теплового екранування за 

допомогою водяної завіси представлено на 

рис. 1. 

 

 

Рисунок 1 – Водяна завіса 

 

Інтенсивність теплового випромінювання I1 

від осередку пожежі після проходження через 

СРВ зменшується до певної величини I2. 

Основним параметром водяної завіси, який 

характеризує її здатність екранувати теплове 

випромінювання, є коефіцієнт пропускання: 

1

2

I

I
H = .   (1) 

Наразі існує реальна потреба розробки й 

спорудження захисних систем типу водяних 

завіс. Але головною проблемою на шляху її 

реалізації є відсутність методів розрахунку 

таких систем із метою їх проектування. Аналіз 

існуючої нормативної документації свідчить 

про те, що дотепер відсутні апробовані й 

сертифіковані методики розрахунків 

екрануючих властивостей водяних завіс. Як 

наслідок, при їх проектуванні зазвичай 

використовується хибна розрахункова 

методика, в основі якої лежить не розрахунок 

ослаблення теплового випромінювання, а 

гідравлічний розрахунок мережі 

водопостачання [7, 8]. У цій методиці розпилена 

вода розглядається не як засіб захисту від 

теплового випромінювання, а як вогнегасний 

засіб. Основним кінцевим параметром, який 

забезпечується в результаті такого 

проектування, є інтенсивність зрошення водою 

поверхні, на яку спрямований СРВ. Такий 



Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека № 1 (5), 2018 

 
57 

параметр, як розмір крапель, у цій методиці не 

представлений. Також у ній не розглядається 

теплове випромінювання, а отже, не 

визначаються й зазначені вище параметри H, I1, 

I2. 

Такий підхід до розрахунків властивостей 

водяних завіс суперечить їхньому призначенню. 

Водяна завіса – це захисний засіб, і вона не 

призначена для гасіння пожежі. Тому в основу 

розрахунків захисних властивостей водяної 

завіси повинні бути покладені розрахунки 

ослаблення теплового випромінювання. Саме 

таку функцію виконують водяні завіси при 

виникненні пожежі, що підтверджується 

прикладами, описаними в літературних 

джерелах (наприклад, [1–6]).  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Відсутність розрахункових методик для 

конструювання й визначення оптимальних 

режимів роботи захисних водяних завіс ще 

донедавна була зумовлена недостатньою 

розробкою теоретичної бази процесів, 

пов'язаних із їх функціонуванням. В останні 

роки ситуація змінилася завдяки розробці 

повномасштабної математичної моделі 

формування водяних завіс і їх взаємодії з 

тепловим випромінюванням пожеж [9-11]. На 

основі цієї моделі знайдено розрахункову 

формулу для коефіцієнта пропускання водяною 

завісою теплового випромінювання: 

 

( )













−−=
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l
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де Deq – еквівалентний діаметр крапель 

водяної завіси, м;  

 – коефіцієнт пропускання окремої краплі 

діаметром Deq;  

leq – товщина еквівалентного шару води, м.  

Кожна з трьох величин у правій частині 

співвідношення (2) є складною функцією від 

низки технічних і фізичних параметрів, що 

впливають на результат розрахунку величини H. 

В роботах [9-11] визначено методики 

розрахунків кожної з цих величин та залежності 

коефіцієнту пропускання H від основних 

параметрів захисної системи і режиму її роботи. 

Підтверджено вірогідність цих розрахунків 

шляхом їх порівняння з результатами 

експериментальних досліджень [11, 12].  

Наступним кроком має бути впровадження 

отриманих результатів у практичну діяльність. 

Розробники технологічного обладнання і 

рятувальники повинні отримати чіткі й 

зрозумілі методики розрахунків 

конструктивних параметрів протипожежних 

водяних завіс і визначення оптимальних 

режимів їх роботи в залежності від конкретних 

умов прогнозованої або реальної пожежі. Ці 

методики, після відповідної апробації, мають 

бути оформлені й затверджені у вигляді 

нормативних документів.  

Постановка завдання. Робота присвячена 

розробці методик розрахунків протипожежних 

водяних завіс як теоретичної основи процесів їх 

проектування, виробництва й експлуатації. 

Необхідно розробити розрахункові методики 

двох основних типів:  

1) Розрахунок коефіцієнта пропускання 

водяної завіси на основі попередньо заданих 

конструктивних параметрів захисної системи 

(задача аналізу); 

2) Розрахунки конструктивних 

параметрів захисної системи на основі 

попередньо заданих характеристик теплового 

екранування водяною завісою (задача синтезу). 

Основні розрахункові формули 

Параметрами, які безпосередньо може 

змінювати або враховувати при розрахунках 

розробник або користувач устаткування водяної 

завіси, є: 

d0 – діаметр вихідного отвору зрошувача, м; 

p  – тиск води у зрошувачі, Па; 

K  – коефіцієнт продуктивності зрошувача 

(K-фактор), м3/(с ∙ Па ); 

z  – відстань між зрошувачами, м; 

x  – відстань від лінійки зрошувачів до 

робочої ділянки СРВ, м; 

0 – кут розкриття віялової СРВ, рад; 

C0 – коефіцієнт дисперсності зрошувача;  

μj – коефіцієнт витрати зрошувача;  

N – кількість зрошувачів; 

Tf  – ефективна температура джерела 

випромінювання, К; 

  – коефіцієнт форми спектра теплового 

випромінювання; 

  – медіана (параметр масштабу) функції 

розподілу крапель по діаметрах, м;  

  – параметр форми функції розподілу 

крапель по діаметрах.  

Найбільш універсальною розрахунковою 

формулою для визначення коефіцієнта 

пропускання водяної завіси є вказана вище 

формула (2). Кожна з трьох величин у правій 

частині цієї формули, тобто , leq і Deq, є 

складними функціями від низки технічних і 

фізичних параметрів. Для їх розрахунку 

застосовуються наступні співвідношення [10]:  

- коефіцієнт пропускання краплі:
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- товщина еквівалентного шару води: 
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- еквівалентний діаметр крапель СРВ: 
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де u0 – початкова швидкість крапель, м/с;  

a – густина повітря, кг/м3;  

w – густина води, кг/м3;  

w – поверхневий натяг води, Н/м. 

 

Формула (10) отримана за допомогою 

апроксимації статистичного розподілу крапель 

СРВ по діаметрах функцією логарифмічно 

нормального розподілу. Цей розподіл 

узгоджується з результатами значної кількості 

експериментальних досліджень [13]. Параметри 

C0 і  визначаються для кожного типу 

зрошувачів в результаті експериментальних 

вимірювань. За літературними даними, 

усереднення значень цих параметрів по великій 

кількості різних типів щілинних зрошувачів 

дозволяє визначити наступні середні величини: 

C0 = 2,5 і  = 0,5. При їх застосуванні похибка у 

визначенні Deq за формулою (10) може досягати 

30% [14].  

Для орієнтовного визначення найбільш 

прийнятних параметрів зрошувачів під час 

конструювання водяних завіс корисною може 

бути обчислювальна номограма, побудована за 

допомогою формули (10) для величин C0 = 2,5 і 

 = 0,5 (рис. 2).
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Рисунок 2 – Обчислювальна номограма для визначення еквівалентного діаметру крапель Deq в залежності 

від діаметру вихідного отвору зрошувача d0 і тиску води у зрошувачі p 

 

Якщо на основі експериментальних вимірів 

для зрошувача знайдено параметри 1 і   

функції розподілу крапель по діаметрах для 

деякої величини тиску p1, що відрізняється від 

робочого тиску p, необхідно виконати 

перерахунок параметра  для робочого тиску й 

далі визначити робоче значення еквівалентного 

діаметра крапель Deq. В роботі [11] знайдено, що 

для реальних режимів водяних завіс 

еквівалентний діаметр крапель СРВ приблизно 

дорівнює середньому діаметру Саутера, тобто 

Deq  D32. Враховуючи (10) та властивості 

логарифмічно нормального розподілу, 

знайдемо: 
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У випадку, якщо Deq ≲ 0,2 мм, швидкістю 

седиментації крапель відносно повітря під дією 

сили тяжіння можна знехтувати і для 

розрахунку товщини еквівалентного шару води 

застосовувати спрощену формулу [11]:  
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Витрата води зрошувача Qnoz визначається 

за відомою формулою: 

 

   pKQnoz = .   

   (15) 

 

Значення коефіцієнта К (К-фактор) 

повинно вказуватися в паспорті на кожний 

зрошувач. Відповідно до вимог стандарту 

України [15], гармонізованого з європейськими 

нормами EN 12259-1, розмірність цього 

параметра – [К] = л/(хв∙ бар ). Таким чином, 

використовуються розмірності [Qnoz]= л/хв; [p] = 

бар. У випадку використання одиниць СІ [КSI] = 

м3/(с ∙ Па  ) необхідно вводити відповідний 

коефіцієнт перерахунку: 

 

     КSІ = 5,27∙10–8  ∙ К.   (16) 

 

В деяких випадках у паспортах зрошувачів 

наведені не К-фактори, а коефіцієнти 

продуктивності з розмірністю  

[К] = л/(с МПа ), тобто для витрати води і 

тиску використовуються, відповідно, одиниці 

вимірювання [Qnoz]= л/с; [p] = МПа. В цьому 

випадку для розрахунку витрати води 

застосовується формула  
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pKQnoz =10 , (17) 

 

а для перерахунку коефіцієнта K до 

одиниць СІ використовується співвідношення: 

             

KKSI = −510 . (18) 

Співвідношення (15) можна одержати 

теоретично з рівняння Бернуллі у вигляді: 

 

pK
pd

Q SI
w

jnoz =





=





2

4

2
0 , (19) 

 

звідки одержимо співвідношення для 

розрахунків коефіцієнта витрати зрошувача на 

основі його паспортних даних: 

     
2
02

4

d

KSIw
j




=




 .     (20) 

 

Надалі застосуємо наведені формули для 

виконання поставленого завдання роботи. 

Спочатку розглянемо першу із зазначених у 

завданні розрахункових методик. 

Розрахунок коефіцієнта пропускання 

водяної завіси на основі заданих 

конструктивних параметрів захисної системи 

(задача аналізу).  

У цій задачі необхідно визначити 

потенціальні можливості щодо екранування 

променистих теплових потоків уже існуючої 

захисної системи (водяної завіси). 

Необхідні для виконання розрахунків 

параметри (d0, p, K, z, x, 0, N) можуть бути 

задані в технічному паспорті устаткування або 

визначені безпосередніми вимірюваннями на 

установці, призначеній  для створення водяної 

завіси.  

Еквівалентний діаметр крапель СРВ Deq 

може бути знайдений у результаті досить 

складних експериментальних вимірів. При 

відсутності можливості виконати такий 

експеримент і при відсутності в паспортах 

зрошувачів інформації про Deq і  (зазвичай 

ситуація є саме такою) єдиною можливістю для 

виконання розрахунків є використання (10) з 

наближеними значеннями параметрів C0 = 2,5 і 

 = 0,5.  

Ефективна температура джерела 

випромінювання Tf є усередненим параметром, 

оскільки теплове випромінювання з різних зон 

джерела може мати різну ефективну 

температуру. Крім того, у випадку пожежі ця 

температура залежить від горючої речовини й 

від умов її горіння (інтенсивності газообміну, 

складу газового середовища тощо). Наприклад, 

доволі типовим значенням ефективної 

температури полум'я і димових газів при горінні 

нафтопродуктів є 1200 К. В цілому, для 

забезпечення системного підходу до вирішення 

даного питання необхідно виконати аналіз 

літературних даних та, за необхідності, 

провести додаткові експериментальні 

вимірювання, на основі яких скласти таблицю 

типових значень ефективних температур для 

основних видів горючих речовин. Це повинні 

бути температури, визначені за спектральними 

характеристиками випромінювання.  

Аналогічну таблицю необхідно створити 

також і для коефіцієнта форми спектра , що 

визначає відносний внесок молекулярних смуг у 

спектр випромінювання полум'я. Повинен бути 

виконаний аналіз спектрів різних типів горючих 

речовин з метою їх класифікації за ознакою 

форми спектрів і розрахунків величини . Після 

складання таких таблиць відпадає необхідність 

виміру параметрів Tf і , тому що їх величини 

можна буде брати із цих таблиць на основі 

інформації про характер горіння. Залежності 

коефіцієнта пропускання H від параметрів Tf  і  

є досить слабкими [10], внаслідок чого похибка 

у визначенні Tf  на 100 - 200 К або у визначенні 

 на 0,2  0,3 не призведе до великої похибки 

при розрахунку H. 

Після постановки завдання, тобто 

присвоєння чисельного значення кожному з 

названих параметрів, розрахунки проводяться за 

наступним алгоритмом.  

1. Якщо заданий тип зрошувача, але 

відсутня інформація про параметри Deq і , а 

також про розподіл крапель СРВ по діаметрах, 

необхідно виконати розрахунок коефіцієнта 

витрати зрошувача за формулою (20),де 

коефіцієнт KSI можна перерахувати з 

паспортних даних (див. (16) і (18)). 

2.  Для розрахунків Deq можна 

використати оціночну формулу (10): 
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де задані середні (за літературним даними) 

значення C0 = 2,5;  = 0,5. У цьому випадку 

похибка у визначенні Deq може досягати 30%. 

Для її зменшення при використанні даної 

формули необхідно виконати додаткові 

експериментальні дослідження для уточнення, 

насамперед, величини параметра дисперсності 
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C0 для кожного типу зрошувача (за формулою 

(12)). Але, при наявності даних експерименту 

щодо статистичного розподілу крапель за 

розмірами, найпростіше – обчислити середній 

діаметр Саутера D32 і скористатися вже 

згаданим співвідношенням  

  Deq  D32.   (21) 

 

3. Виконати розрахунки коефіцієнта 

пропускання краплі для випромінювання АЧТ 

за допомогою функцій апроксимації (3) – (8):
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4. Визначити початкову швидкість крапель за допомогою формули: 

 

                          
w

j
p

u





=
2

0 .      (22) 

 

5. Товщину еквівалентного шару водяної завіси одержимо за допомогою формули (9): 
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Якщо знайдене значення Deq ≲ 0,2 мм, для 

розрахунку leq можна застосовувати спрощену 

формулу (14). 

6. Виконати розрахунки витрати води на 

один зрошувач за допомогою формули: 

 

        pKQ SInoz = .  (23) 

 

7. Виконати розрахунки витрати води на 

всю водяну завісу: 

 

 Q = N Qnoz.  (24) 

 

8. Виконати розрахунки коефіцієнта 

пропускання водяної завіси для теплового 

випромінювання пожежі за допомогою формули 

(2): 

 

( )













−−=

eq

eq

D

l
H 14,1exp . 

 

Приклад розрахунку  

Постановка завдання:  

Водяну завісу створено лінійкою щілинних 

зрошувачів типу ЗВН-8 з конструктивними 

параметрами: p = 6 бар; z = 0,4 м;  N = 10;  

x = 5 м. Джерело теплового випромінювання 
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характеризується параметрами: fT  = 1200 К;  

 = 0,4. Виконати розрахунки коефіцієнта 

пропускання водяної завіси, знайти 

еквівалентний діаметр крапель і витрату води.  

Розрахунки. 

У постановці завдання відсутня інформація 

про параметри d0, 0 і Deq. У технічному паспорті 

зрошувача ЗВН-8 знайдемо параметри:  

d0 = 8 мм = 810 – 3 м; 

ширина завіси одиночного зрошувача 

дорівнює 1 м при висоті 0,17 м, звідки: 

0 = 2arctg(0,5/0,17) = 2,5 рад. 

1. У технічному паспорті зрошувача ЗВН-8 

знайдемо коефіцієнт продуктивності: K = 0,19 

л/(с МПа ). Для переведення до одиниць СІ 

скористаємося співвідношенням (18) і 

одержимо: 

KSI = 1,910 – 6 м3/(с а  ). 

Після розрахунків за формулою (20) 

знайдемо коефіцієнт витрати зрошувача:  

j = 0,85. 

2. Через відсутність у паспорті зрошувача 

інформації про розміри крапель СРВ, для оцінки 

Deq скористаємося формулою (10). Укладаючи 

C0 = 2,5,  = 0,5, в результаті розрахунків 

одержимо: 

Deq  3,810 – 4 м = 0,38 мм. 

3. За допомогою формул (5) – (8) виконаємо 

розрахунки коефіцієнтів апроксимації й 

коефіцієнта пропускання краплі для 

випромінювання АЧТ: 

A = 0,013; 

B = – 0,371; 

C = – 0,095; 

=),( feqb TD  0,15. 

4. За допомогою формули (4) виконаємо 

розрахунок коефіцієнта пропускання краплі для 

молекулярних смуг випромінювання пожежі: 

)( eqm D = 0,015. 

5. За формулою (3) виконаємо розрахунок 

повного коефіцієнта пропускання краплі: 

),,( feq TD = 0,1. 

6. Початкову швидкість крапель знайдемо 

за допомогою формули (22): 

=0u  30 м/с. 

7. Товщину еквівалентного шару водяної 

завіси одержимо за допомогою формули (9): 

leq = 5,3810 – 4 м. 

8. За допомогою формули (23) виконаємо 

розрахунки витрати води на один зрошувач: 

Qnoz = 1,510 – 3 м3/з = 1,5 л/с. 

9. Витрата води на всю водяну завісу (з 

(24)): 

Q = 10 1,510 – 3 = 1,510 – 2 м3/з = 15 л/с. 

10. Коефіцієнт пропускання водяної завіси 

для теплового випромінювання пожежі 

знайдемо за допомогою формули (2): 

H = 0,17. 

Висновки по даному завданню за 

результатами розрахунків:  

1) водяна завіса забезпечує 6-кратне 

ослаблення теплового випромінювання;  

2) великий середній розмір крапель (майже 

0,4 мм) та їх висока початкова швидкість (30 

м/с) забезпечують високу стійкість форми 

водяної завіси до зовнішніх впливів (вітер, 

повітряні потоки); 

3) система водопостачання повинна 

забезпечити досить велику витрату води (15 л/с) 

на достатній період часу; 

4) необхідно врахувати можливу шкоду від 

великої кількості води, налитої в процесі роботи 

водяної завіси (понад 50 м 3 за 1 годину). 

Розрахунки конструктивних параметрів 

захисної системи на основі заданих 

характеристик теплового екранування 

(задача аналізу).  

У цьому випадку необхідно виконати 

завдання конструювання технологічної системи 

для створення водяної завіси із заданими 

експлуатаційними характеристиками. Такими 

характеристиками є: 

1. Геометричні розміри прорізу або 

устаткування, які необхідно захистити водяною 

завісою: висота h, ширина Zc, відстань від 

лінійки зрошувачів до робочої ділянки завіси x. 

2. Граничний рівень інтенсивності 

теплового випромінювання, припустимого для 

ділянки простору, що захищається завісою, I2max.  

3. Характеристики джерела теплового 

випромінювання: інтенсивність 

випромінювання, що падає на водяну завісу I1; 

ефективна температура fT  і коефіцієнт форми 

спектра  теплового випромінювання. 

4. Характеристика об'єкта, що захищається: 

приміщення або відкритий простір; наявність 

повітряних потоків; наявність матеріальних 

цінностей, яким може заподіяти шкоду вода. 

5. У деяких випадках задається обмеження 

по максимальній витраті води Qmax. 

У результаті розрахунків необхідно 

визначити:  

1. Конструктивні параметри й режим 

роботи зрошувача: 
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-  діаметр вихідного отвору d0; 

-  коефіцієнт продуктивності K; 

-  кут розкриття віялової СРВ 0; 

-  робочий тиск p. 

2. Еквівалентний діаметр крапель 

зрошувача. 

3. Відстань між зрошувачами z. 

4. Кількість зрошувачів N. 

5. Витрата води на водяну завісу Q. 

Розрахунки виконуються в наступній 

послідовності:  

1. На основі формули (1) визначити 

максимальний коефіцієнт пропускання водяної 

завіси: 

 
1

max2
max 8,0

I

I
H = .   (25) 

 

Коефіцієнт 0,8 пов'язаний із установленням 

певного запасу надійності й урахуванням 

можливих відхилень умов функціонування 

реальної водяної завіси від ідеальних (вплив на 

форму й параметри завіси повітряних потоків, 

технологічних відхилень у мережі 

водопостачання тощо). 

2. Задати еквівалентний діаметр крапель 

зрошувача в межах 0,1 – 0,4 мм, виходячи з 

поставлених завдань і умов, у яких буде 

експлуатуватися водяна завіса.  

У випадку невеликої за вертикальним 

розміром завіси h ~ (1  2) м, розташованої в 

приміщенні без сильних повітряних потоків, 

слід вибирати діаметр крапель ближче до 

нижньої границі зазначеного інтервалу, тобто 

Deq  0,10,15 мм. Це дозволить забезпечити 

високу ефективність теплового екранування при 

мінімальній витраті води. До цього слід 

прагнути також у випадку, коли велика кількість 

налитої води може завдати матеріальної шкоди, 

порівнянної зі шкодою від пожежі.  

У випадку завіси великого розміру h > 5 м, 

а також у випадку наявності сильних повітряних 

потоків (відкритий майданчик) середній розмір 

капель має бути збільшений до Deq  0,30,4 мм, 

щоб забезпечити стійкість форми СРВ до 

зовнішніх повітряних потоків.  

3. На основі заданого в п. 2 

еквівалентного діаметру крапель вибрати тип 

зрошувача, здатний забезпечити СРВ із 

краплями такого розміру. При відсутності в 

паспортах зрошувачів даних щодо розмірів 

крапель скористатися обчислювальною 

номограмою (рис. 2) для оцінки необхідного 

діаметра вихідного отвору зрошувача d0 і 

здійснити добір типу зрошувача за цим 

параметром. 

4.  За паспортними даними зрошувача 

визначити його конструктивні параметри d0, K і 

0, після чого виконати розрахунки коефіцієнта 

витрати зрошувача за формулою (20), де 

коефіцієнт продуктивності KSI  перерахувати з 

паспортних даних (див. (16), (18)). 

5. За допомогою обчислювальної 

номограми (рис. 2), а також виходячи з 

паспортних даних зрошувача вибрати робочий 

тиск води p, при якому розмір крапель 

відповідає необхідному.  

6.  За допомогою формул (3) – (8) 

визначити коефіцієнт пропускання краплі 

),,( feq TD . 

7. З формули для коефіцієнта 

пропускання водяної завіси (2) визначити 

мінімальне значення товщини еквівалентного 

шару завіси: 

 

 ),,(14,1

ln max
min

feq

eq
eq

TD

HD
l

−


−= .  (26) 

 

8.  З формули для товщини 

еквівалентного шару водяної завіси (14) 

визначити необхідну відстань між зрошувачами 

z: 
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9. Визначити необхідну кількість 

зрошувачів, виходячи з необхідної ширини 

водяної завіси: 

  
z

Z
N c


= .  (28) 

 

10. Виконати розрахунки витрати води на 

один зрошувач за допомогою формули (23): 

 

pKQ SInoz = . 

 

11. Виконати розрахунки витрати води на 

всю водяну завісу (24): 

 

Q = N Qnoz. 

 

12. Виконати стандартний розрахунок 

системи водопостачання для даних величин 

витрати води Q і її тиску p [15]. 

Приклад розрахунку  

Постановка завдання: Виконати розрахунки 

конструктивних параметрів дренчерної 
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системи, призначеної для створення в 

технологічному прорізі цеху з виробництва 

поліграфічної продукції захисної водяної завіси 

з наступними параметрами:   

h = 3 м; 

Zc = 5 м; 

x = 2 м; 

I2max = 4 кВт/м2; 

I1 = 10 кВт/м2; 

fT  = 1200 K; 

 = 0,3. 

Розрахунки. 

1. За формулою (25) визначимо 

максимальний коефіцієнт пропускання водяної 

завіси: 

32,0
10

4
8,0max ==H . 

2. Виходячи з розмірів водяної завіси й 

характеру об'єкта, що захищається, приймемо 

еквівалентний діаметр крапель зрошувача в 

межах 0,15-0,2 мм. 

3. У технічних паспортах зрошувачів 

відсутня інформація про розміри крапель 

розпиленого струменя. За допомогою формули 

(10) по заданому інтервалу еквівалентних 

діаметрів крапель приймаємо орієнтовний 

діаметр вихідного отвору зрошувача рівним 3 

мм.  

4. Серед серійних зрошувачів для водяних 

завіс такий діаметр вихідного отвору  має 

зрошувач ЗВН-3, для якого:  

d0 = 3 мм; 0 = 160 = 2,8 рад. 

 За паспортними даними цього зрошувача 

його коефіцієнт продуктивності: K = 0,023. У 

результаті переведення до одиниць СІ (див. (18)) 

одержимо: 

KSI = 2,310 – 7. 

5. Виконаємо розрахунок коефіцієнта 

витрати зрошувача за формулою (20): 

j = 0,73. 

6. Для орієнтовної оцінки Deq 

скористаємося формулою (10). Приймаючи C0 = 

2,5,   = 0,5,  p = 106 Па, у результаті розрахунків 

одержимо: 

Deq  1,910 – 4 м = 0,19 мм. 

7. Підставляючи величини fT ,  і Deq у 

формули (3) – (8), знайдемо коефіцієнт 

пропускання краплі: 

A = 0,013; 

B = – 0,371; 

C = – 0,095; 

=),( feqb TD  0,22. 

  )( eqm D = 0,04. 

 ),,( feq TD  = 0,17. 

8. У результаті розрахунків за формулою 

(26) знайдемо мінімальну товщину 

еквівалентного шару водяної завіси: 

mineql = 1,8510 – 4 м. 

7. За формулою (27) визначимо необхідне 

значення відстані між зрошувачами:  

z = 0,2 м. 

8. По формулі (28) знайдемо необхідну 

кількість зрошувачів: 

N = 5/0,2 = 25 шт. 

9. За допомогою формули (23) виконаємо 

розрахунок витрати води на один зрошувач: 

Qnoz = 2,310 – 4 м3/с = 0,23 л/с. 

10. Витрата води на всю водяну завісу (за 

формулою (24)): 

Q = 25 2,310 – 4 = 5,710 – 3 м3/с = 5,7 л/с. 

11. Далі необхідно виконати стандартний 

розрахунок системи водопостачання для даних 

величин витрати води Q і її тиску p [15]. 

Висновки по даному завданню за 

результатами розрахунків:  

1) виконати поставлене завдання можливо 

за допомогою застосування зрошувачів ЗВН-3 у 

кількості 25 шт.; 

2) для забезпечення заданих параметрів 

система водопостачання повинна забезпечити 

тиск 10 бар і витрату води 5,7 л/с на тривалий 

період часу;  

3) якщо існує необхідність зменшити 

загальну витрату води при збереженні 

параметрів теплового екранування, цього можна 

досягти за допомогою зменшення розміру 

крапель за рахунок зменшення діаметру 

вихідного отвору зрошувачів. 

Висновки. Представлено методики 

розрахунків протипожежних водяних завіс із 

метою їх проектування, виробництва й 

експлуатації. Згідно з існуючими потребами, 

представлено розрахункові методики двох 

типів:  

1) Розрахунок коефіцієнта пропускання 

водяної завіси на основі попередньо заданих 

конструктивних параметрів захисної системи 

(задача аналізу); 

2) Розрахунки конструктивних 

параметрів захисної системи на основі 

попередньо заданих характеристик теплового 

екранування водяною завісою (задача синтезу). 

До кожної з розрахункових методик 

наведено типовий приклад чисельних 

розрахунків. 

Для розробки вказаних методик 

використано попередньо розроблену 

математичну модель екранування теплового 

випромінювання пожеж водяними завісами. 

Отримані розрахункові формули є максимально 
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спрощеними внаслідок використання знайдених 

у математичній моделі функцій апроксимації, 

які дозволили виключення із процесу 

розрахунку великих масивів даних і складних 

операцій чисельного інтегрування. 

Розрахункові формули містять лише операції 

елементарної математики, і обчислення можуть 

бути виконані за допомогою інженерного 

калькулятора.  

Однак найбільш раціональним є виконання 

розрахунків за допомогою пакетів комп'ютерної 

математики (MathCAD, MATLAB тощо). 

Доцільним є створення за допомогою одного з 

таких пакетів розрахункового файлу, що має 

містити повний набір наведених вище 

розрахункових формул. За такої умови для 

виконання розрахунків захисної системи типу 

водяної завіси достатньо ввести в комп’ютер 

початкові параметри для того, щоб отримати 

результати розрахунків практично миттєво. 

Надалі така обчислювальна система дозволить 

легко здійснювати коригування початкових 

параметрів для отримання потрібного 

результату. 

Для впровадження розрахункових методик 

у практику доцільним є попереднє проведення 

лабораторних та полігонних випробувань і 

експериментальних досліджень із метою 

апробації розрахункових формул і уточнення 

окремих параметрів. Після виконання 

достатньої кількості апробацій і практичних 

застосувань представлені методики можуть 

бути використані для створення нормативного 

документу – стандартної методики 

проектування протипожежних водяних завіс. 
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The work is aimed at the practical application of previously obtained results 
of mathematical modeling of fire water curtains. A complete set of 
calculation formulas allows to determine the integral transmission 
coefficient of a water curtain of thermal radiation or, conversely, for a 
predetermined transmittance, calculate design parameters of a protective 
system. According to this, two calculation methods are presented, each of 
which gives a typical example of numerical calculations. 
 

 
РАСЧЕТ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ВОДЯНЫХ ЗАВЕС  
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  АННОТАЦИЯ 

противопожарная водяная завеса, 
тепловое излучение, методика 
расчета. 

 

Работа направлена для практического применения ранее 
полученных результатов математического моделирования 
противопожарных водяных завес. Полный набор расчетных формул 
позволяет определить интегральный коэффициент пропускания 
водяной завесой теплового излучения или, наоборот, для заранее 
заданного коэффициента пропускания рассчитать конструктивные 
параметры защитной системы. Согласно этому, представлены две 
расчетные методики, в каждой из которых приведен типичный 
пример численных расчетов. 
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Приведены результаты определения характеристики огнезащитной 
способности вспучивающегося огнезащитного покрытия «Феникс 
СТС» для несущих стальных конструкций стандартизированными 
методами, которые указаны в ДСТУ Б В.1.1-17. Показано, что большая 
часть значений минимальной толщины этого огнезащитного 
покрытия, полученных  методом числовой регрессии и методами, в 
которых используется упрощенное уравнение теплопроводности, 
превышает величины, полученные методом, в котором используется 
уточненное уравнение теплопроводности и решение обратной задачи 
теплопроводности. При этом наибольшее отклонение толщины 
огнезащиты от значений, полученных методом, в котором 
используется уточненное уравнение теплопроводности, имеет место 
при использовании метода числовой регрессии. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
задача теплопроводности, критическая 
температура стали, огнезащитная 
способность, предел огнестойкости, 
стальная конструкция, 
стандартизированные методы. 

 

 
Для оценки огнезащитной способности 

огнезащитных материалов (покрытий, 

облицовок и т. д., далее – ОЗП) для несущих 

стальных конструкций может быть применен 

один из следующих методов (далее  – 

стандартизированные методы), приведенных в 

национальном стандарте ДСТУ Б В.1.1-17 [1]: 

метод числовой регрессии; два метода, в 

которых использовано упрощенное уравнение 

теплопроводности (с постоянной и переменной 

теплопроводностью); два метода, в которых 

использовано уточненное уравнение 

теплопроводности (с постоянными и 

переменными теплофизическими 

характеристиками) и решение обратной задачи 

теплопроводности (далее – ОЗТ) в общей 

постановке; графический метод. Учитывая то, 

что в этом стандарте отсутствуют данные о 

точности стандартизированных методов, были 

проведены расчетные исследования [2], которые 

показали, что наиболее приближенными к 

точным решениям являются решения, 

полученные методами, в которых используется 

уточненное уравнение теплопроводности и 

решение обратной задачи теплопроводности. 

Наименее точными являются решения, 

полученные методом числовой регрессии и 

графическим методом. Методы, в которых 

используют упрощенное уравнение 

теплопроводности, по точности занимают 

промежуточное место среди вышеуказанных 

методов. Приведенная выше оценка точности 

стандартизированных методов была получена 

только расчетным путем с использованием 

метода вычислительного эксперимента [2]. В 

работе [3] для подтверждения приведенных 

выше результатов расчетных исследований, с 

использованием экспериментальных данных, 

определенных по ДСТУ Б В.1.1-17 [1], 

проведена оценка отклонений значений 

минимальной толщины пассивного 

огнезащитного материала, при которых 

обеспечиваются нормированные пределы 

огнестойкости несущих стальных конструкций, 

полученных разными стандартизованными 

методами. Нерешенным остается вопрос оценки 

этих отклонений для реактивных 

(вспучивающихся) огнезащитных покрытий, 

чему и посвящена данная работа. 

В качестве исходных данных для решения 

поставленной задачи были приняты 

экспериментальные данные, полученные при 

испытаниях по ДСТУ Б В.1.1-17 [1] 

вспучивающегося огнезащитного покрытия 

«Феникс СТС». В таблице 1 приведены 

типоразмеры стальных профилей, значения их 

приведенной толщины V/AP и толщины ОЗП для 

10-ти образцов стальных колонн, для которых 

экспериментально определялись температуры в 

условиях их четырехстороннего нагрева при 

огневому воздействии по стандартному 

температурному режиму. 
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Таблица 1 – Типоразмеры 

профилей, значения их приведенной 

толщины V/AP и толщины ОЗП для 10-ти 

образцов стальных колонн  

№ 

образ

ца 

Типоразм

ер 

профиля 

Приведенная 

толщина 

профиля 

V/Ар, мм 

Толщина 

ОЗП 

dp, мм 

1 HEM 280 13,25 0,931 

2 HEM 280 13,25 0,250 

3 HEB 450 9,78 1,885 

4 HEB 300 8,11 0,245 

5 НЕА 300 5,94 1,669 

6 HEA 300 5,94 0,251 

7 НЕА 200 4,37 1,692 

8 НЕА 200 4,37 0,252 

9 ІРЕ 200 3,47 1,700 

10 ІРЕ 200 3,47 0,877 

 

На рисунке 1 приведены 

экспериментальные зависимости от времени 

огневого воздействия средней температуры в 

печи и температуры образцов стальных колон 

№7 и №8, которые имеют одинаковую 

приведенную толщину профиля и разную 

толщину ОЗП. Указанные экспериментальные 

зависимости, полученные при испытаниях 10-ти 

образцов стальных колонн (см. таблицу 1), 

использовались для определения огнезащитной 

способности ОЗП стандартизированными 

методами, приведенными в ДСТУ Б В.1.1-17 [1]. 

При этом определялись значения минимальной 

толщины ОЗП, которые для заданных величин 

критической температуры стали (от 350 °С до 

750 °С, с шагом 50 °С) и приведенной толщины 

стального профиля (от 3 мм до 15 мм) 

обеспечивают нормированные пределы 

огнестойкости несущих стальных конструкций 

(30 мин, 45 мин, 60 мин, 90 мин). В таблице 2 

приведены значения минимальной толщины 

ОЗП для пределов огнестойкости 30 мин, 45 

мин, 60 мин, 90 мин и критической температуры 

стали 350 °С, 500 °С, 750 °С, которые 

определены методом, основанным на 

использовании уточненного уравнения 

теплопроводности и решении ОЗТ с 

переменными теплофизическими 

характеристиками ОЗП. Теплофизические 

характеристики ОЗП, полученные решением 

ОЗТ, приведены в [4].  

 

 
Рисунок 1 – Зависимости температуры в 

печи (1) и температуры образцов стальных колон 

№7 (3) и №8 (2) от времени огневого воздействия 

 

Таблица 2 – Значения минимальной толщины ОЗП для пределов огнестойкости 30 мин, 45 мин, 60 

мин, 90 мин и критической температуры стали 350 °С, 500 °С, 750 °С, которые определены методом, 

основанным на использовании уточненного уравнения теплопроводности и решении ОЗТ 
Предел 

огнесто-

йкости 

t, мин 

 

30 

 

45 

 

60 

 

90 

Крити-

ческая 

темпе-

ратура 

θcr, 0С 

 

350 

 

500 

 

750 

 

350 

 

500 

 

750 

 

350 

 

500 

 

750 

 

350 

 

500 

 

750 

Приве-

денная 

толщина 

V/Ар, мм 

 

Минимальная толщина огнезащитного покрытия dPmin, мм 

3,0 1,97 0,55 0,07 - 1,27 0,30 - - 0,73 - - - 

4,0 1,48 0,40 0,05 - 0,95 0,21 - 1,82 0,52 - - 1,59 

5,0 1,18 0,32 0,03 - 0,75 0,15 - 1,46 0,40 - - 1,25 

10,0 0,58 0,14 - 1,03 0,34 0,05 1,67 0,70 0,15 - 1,73 0,55 

15,0 0,38 0,08 - 0,69 0,21 0,02 1,09 0,44 0,08 - 1,11 0,33 

 

Величины минимальной толщины ОЗП, 

определенные этим методом, были приняты как 

базовые значения dPminБ при сравнении 

расчетных значений толщины, полученных 

используемыми стандартизованными методами. 
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Это сравнение проведено с использованием 

следующей формулы: 

 

δd =100 (dPmin р – dPmin Б)/ dPmin Б. (1) 

 

где δd – отклонение расчетных значений 

минимальной толщины dPminр огнезащитного 

покрытия, полученных рассматриваемым 

методом, от базовых значений dPminБ этой 

толщины, %. 

В таблицах 3 – 5 приведены результаты 

определения значений отклонения δd, 

рассчитанные по формуле (1), для методов, в 

которых используется упрощенное уравнение 

теплопроводности, и метода числовой 

регрессии. Прочерки в этих таблицах вызваны 

тем, что расчетные значения толщины dPminр для 

рассматриваемых параметров не попадают в 

диапазон приемлемых расчетных значений 

толщины ОЗП, который был определен согласно 

положениям ДСТУ Б В.1.1-17 [1]. Этот диапазон 

для каждого метода определен, исходя из 

допустимых отклонений расчетной толщины 

ОЗП от данных, приведенных в таблице 1.

 

Таблица 3 – Значения отклонения δd, определенные для метода числовой регрессии 
Предел 

огнесто-

йкости 

t, мин 

 

30 

 

45 

 

60 

 

90 

Крити-

ческая 

темпе-

ратура 

θcr, 0С 

 

350 

 

500 

 

750 

 

350 

 

500 

 

750 

 

350 

 

500 

 

750 

 

350 

 

500 

 

750 

Приве-

денная 

толщина 

V/Ар, мм 

 

Отклонение δd, % 

3,0 - 138,35 285,71 - - 272,09 - - 170,60 - - - 

4,0 -5,28 35,41 - - 37,89 37,20 - - 63,08 - - 24,29 

5,0 -10,80 - - - 20,91 - - 8,70 20,20 - - 13,39 

10,0 -22,34 - - - -3,49 - - 26,54 - - - 29,48 

15,0 -26,96 - - 56,65 - - 72,89 59,77 - - 55,97 69,72 

По полученным расчетным данным 

относительно отклонения δd для 

рассматриваемых методов определены 

диапазоны отклонения δd  и количество 

значений этого отклонения в интервалах этих 

диапазонов, которые приведены в таблице 6. Из 

анализа этих расчетных данных следует, что 

76,6 % значений минимальной толщины ОЗП, 

полученных  методом числовой регрессии и 

методами, в которых используется упрощенное 

уравнение теплопроводности, превышает 

величины, полученные методом, в котором 

используется уточненное уравнение 

теплопроводности и решение ОЗТ. Наибольшее 

отклонение толщины δd, составляющее 286 %, 

имеет место при использовании метода 

числовой регрессии. Для этого метода 80,0 % 

значений отклонения δd имеют положительную 

величину (расчетные толщины ОЗП превышают 

базовые dPminБ) и 20,0 % – отрицательную 

величину (расчетные толщины меньше базовых 

на величину до 23 %). Для методов, в которых 

используется упрощенное уравнение 

теплопроводности, это отклонение меньше, чем 

для метода числовой регрессии. При этом имеют 

положительную величину 69,2 % значений 

отклонения δd для метода при задании 

коэффициента теплопроводности постоянной 

величиной и 80,5 % – для метода с переменной 

теплопроводностью. Отрицательную величину 

имеют 30,8 % значений этого отклонения для 

метода с постоянной теплопроводностью и 19,5 

% – для метода с переменной 

теплопроводностью. Величины 

среднеквадратичного отклонения Fd значений 

расчетной толщины ОЗП, определенных 

рассматриваемыми методами, от базовых 

величин dPminБ, рассчитанные по формуле (2), 

составляют 93,8 %, 52,1 % и 79,9 %, 

соответственно для метода числовой регрессии 

и методов, в которых используется упрощенное 

уравнение теплопроводности при задании 

коэффициента теплопроводности постоянной и 

переменной величиной.
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Таблица 4 – Значения отклонения δd, определенные для метода, в котором используется упрощенное 

уравнение теплопроводности при задании коэффициента теплопроводности постоянной величиной 
Предел 

огнесто-

йкости 

t, мин 

 

30 

 

45 

 

60 

 

90 

Крити-

ческая 

темпе-

ратура θcr, 
0С 

 

350 

 

500 

 

750 

 

350 

 

500 

 

750 

 

350 

 

500 

 

750 

 

350 

 

500 

 

750 

Приве-

денная 

толщина 

V/Ар, мм 

 

Отклонение δd, % 

3,0 - 133,03 - - - 57,48 - - 26,37 - - - 

4,0 - 101,75 - - - 61,84 - - 18,85 - - 1,20 

5,0 20,75 86,98 - - 85,35 70,39 - - 17,17 - - -37,61 

10,0 -19,59 78,26 - 1,55 40,41 - - 18,51 - - - -22,78 

15,0 -27,23 - - -20,52 40,78 - -10,71 5,45 - - -10,60 -19,27 

 

Таблица 5 – Значения отклонения δd, определенные для метода, в котором используется упрощенное 

уравнение теплопроводности при задании коэффициента теплопроводности переменной величиной 
Предел огнесто-

йкости 

t, мин 

 

30 

 

45 

 

60 

 

90 

Крити

-

ческая 

темпе-

ратура 

θcr, 0С 

 

350 

 

500 

 

750 

 

350 

 

500 

 

750 

 

350 

 

500 

 

750 

 

350 

 

500 

 

750 

Приве-денная толщина 

V/Ар, мм 

 

Отклонение δd, % 

3,0 4,43 93,39 255,7 - 38,03 101,33 - - 37,77 - - -5,37 

4,0 8,46 100,75 - - 42,63 121,26 - 7,85 46,15 - - -1,95 

5,0 11,31 106,35 - -3,32 46,60 142,11 - 9,80 54,29 - - 0,96 

10,0 15,81 138,41 - 1,74 63,37 - -14,29 18,22 105,3 - -19,4 15,55 

15,0 17,80 182,05 - 1,88 82,04 - -11,36 25,45 173,3 -27,26 -15,6 30,89 

 

Таблица 6 – Диапазоны отклонения δd, рассчитанного по формуле (1), и количество значений этого 

отклонения в интервалах этих диапазонов, определенные для стандартизированных методов 
Стандартизированный 

метод 

Диапазон 

отклонения δd, % 

Количество значений отклонения δd в следующих интервалах, % 

меньше 0 от 0 до 10 % от 10 до 50 % более 50 % 

Числовая регрессия  от -23 до 286 20,0 4,0 36,0 40,0 

Упрощенное 

уравнение 

р = const 

 

от -38 до 133 

 

30,8 

 

 

11,5 

 

26,9 

 

30,8 

 

Упрощенное 

уравнение 

р = var 

 

от -27 до 256 

 

19,5 

 

17,1 

 

29,3 

 

34,1 

 

( ) 5,0

5,0

1

2 −

=









=  mF

m

j
jdd  , (2) 

 

где m – количество значений отклонения δd. 

 

Из сравнения приведенных выше 

расчетных данных относительно отклонения δd 

и полученных для пассивного огнезащитного 

материала «Эндотерм 210104» [3] следует, что 

для вспучивающегося огнезащитного покрытия 

«Феникс СТС» значения этого отклонения 

значительно выше, чем для указанного 

пассивного материала. В частности для 

материала «Эндотерм 210104» величина 

среднеквадратичного отклонения Fd значений 

минимальной толщины покрытия, 

определенных методом числовой регрессии, от 

значений, полученных методом, в котором 

используется уточненное уравнение 

теплопроводности, составляет 53,3 %. Для 
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методов, в которых используется упрощенное 

уравнение теплопроводности при задании 

коэффициента теплопроводности постоянной и 

переменной величиной, отклонение Fd 

составляет соответственно 14,1 % и 16,6 %. Для 

огнезащитного покрытия «Феникс СТС» 

соответствующие отклонения составляют 

93,8 %, 52,1 % и 79,9 %. 

По результатам проведенных исследований 

можно сделать следующие выводы. 

Стандартизированными методами 

(методом числовой регрессии, методами, в 

которых используется уточненное и 

упрощенное уравнения теплопроводности), 

приведенными в ДСТУ Б В.1.1-17, определены 

данные о значениях минимальной толщины 

вспучивающегося огнезащитного покрытия 

«Феникс СТС» для диапазона изменения 

приведенной толщины стального профиля 

конструкции от 3 мм до 15 мм, критической 

температуры стали от 350 °С до 750 °С и 

нормируемого предела огнестойкости 

конструкции от 30 мин до 90 мин. 

Установлено, что большая часть (76,6 %) 

значений минимальной толщины этого 

огнезащитного покрытия, полученных методом 

числовой регрессии и методами, в которых 

используется упрощенное уравнение 

теплопроводности, превышает величины, 

полученные методом, в котором используется 

уточненное уравнение теплопроводности и 

решение обратной задачи теплопроводности. 

Наибольшее отклонение толщины огнезащиты 

от значений, полученных методом, в котором 

используется уточненное уравнение 

теплопроводности, имеет место при 

использовании метода числовой регрессии. 

Величина среднеквадратичного отклонения 

значений минимальной толщины огнезащиты, 

определенных этим методом, от значений, 

полученных методом, в котором используется 

уточненное уравнение теплопроводности, 

составляет 93,8 %. Для методов, в которых 

используется упрощенное уравнение 

теплопроводности, это отклонение меньше, чем 

для метода числовой регрессии. Величина 

среднеквадратичного отклонения составляет 

52,1 % и 79,9 %, соответственно для методов, в 

которых используется упрощенное уравнение 

теплопроводности при задании коэффициента 

теплопроводности постоянной и переменной 

величиной. 

Определено, что расчетные данные 

относительно отклонения значений 

минимальной толщины вспучивающегося 

огнезащитного покрытия «Феникс СТС», 

полученных  методом, в котором используется 

уточненное уравнение теплопроводности и 

решение обратной задачи теплопроводности, от 

значений, полученных другими 

стандартизированными методами, значительно 

отличаются от аналогичных расчетных данных 

для пассивного огнезащитного материала 

«Эндотерм 210104». Значения этого отклонения 

для вспучивающегося огнезащитного покрытия 

«Феникс СТС» значительно выше, чем для 

указанного пассивного огнезащитного 

материала. 
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The results of determining the characteristics of the fireproof ability of 
intumescent coating for steel constructions "Phoenix STS" obtained by 
standardized methods given in National Standard DSTU B V.1.1-17 are 
presented. Data on the value of the minimum thickness of this coating is 
defined for ranges of the change in the thickness of the steel profile from 3 
mm to 15 mm, the critical temperature of the steel from 350 °C to 750 °C, 
and the normalized fire resistance limit of the constructions from 30 minutes 
to 90 minutes. As the initial data for solving the task experimental data 
received from tests in accordance with DSTU B V.1.1-17 were accepted. It 
was established that most of the values of the minimum thickness of the 
fireproof coating obtained by the method of numerical regression and the 
methods in which the simplified equation of heat conductivity is used 
exceeds the values obtained by the method, which uses the refined 
equation of heat conduction and the solution of the inverse heat conduction 
problem. The greatest deviation of the thickness of the fireproofing from the 
values obtained by the method in which the refined equation of heat 
conductivity is used occurs when using the method of numerical 
regression. A comparison of these results with the data obtained for the 
passive fireproof material "Endotherm 210104" is made. It is determined 
that the calculated data on the deviation of the values of the minimum 
thickness of the fireproof covering "Phoenix STS" obtained by the method, 
which uses the refined equation of heat conduction and the solution of the 
inverse heat conduction problem, from the values obtained by other 
standardized methods, differ significantly from similar calculations for the 
fireproof material " Endotherm 210104 ". The value of this deviation for the 
fireproof coating "Phoenix STS" is much higher than for the specified 
passive fireproof material 
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СПУЧУЄТЬСЯ, ДЛЯ НЕСУЧИХ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ СТАНДАРТИЗОВАНИМИ 
МЕТОДАМИ 
С.В. Новак1, канд. техн. наук, ст.  наук. співроб., П.Г. Круковський2, докт. техн. наук, проф., 
М.Б. Григор’ян3, канд. техн. наук, Б.Б. Григор’ян3, канд. техн. наук, доц. 
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КЛЮЧОВІ СЛОВА  АНОТАЦІЯ 

задача теплопровідності, критична 
температура сталі, вогнезахисна 
здатність, межа вогнестійкості, сталева 
конструкція, стандартизовані методи. 

 

Наведено результати визначення характеристики вогнезахисної 
здатності вогнезахисного покриття «Фенікс СТС», що спучується, для 
несучих сталевих конструкцій стандартизованими методами, 
встановленими в ДСТУ Б В.1.1-17. Дані про значення мінімальної 
товщини цього вогнезахисного покриття визначено для діапазонів 
зміни зведеної товщини сталевого профілю від 3 мм до 15 мм, 
критичної температури сталі від 350 °С до 750 °С і нормованої межі 
вогнестійкості конструкції від 30 хв до 90 хв. В якості вихідних даних 
для вирішення поставленого завдання були прийняті 
експериментальні дані, отримані при випробуваннях по ДСТУ Б В.1.1-
17. Встановлено, що більша частина значень мінімальної товщини 
вогнезахисного покриття, отриманих методом числової регресії і 
методами, в яких використовується спрощене рівняння 
теплопровідності, перевищує величини, отримані методом, в якому 
використовується уточнене рівняння теплопровідності і рішення 
оберненої задачі теплопровідності. Найбільше відхилення  
товщини вогнезахисту    від   значень,  отриманих методом,   в     якому  
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використовується уточнене рівняння теплопровідності, має місце при 
використанні методу числової регресії. Зроблено порівняння цих 
результатів з даними, отриманими для пасивного вогнезахисного 
матеріалу «Ендотерм 210104». Визначено, що розрахункові дані 
щодо відхилення значень мінімальної товщини вогнезахисного 
покриття «Фенікс СТС», отриманих методом, в якому 
використовується уточнене рівняння теплопровідності і рішення 
оберненої задачі теплопровідності, від значень, отриманих іншими 
стандартизованими методами, значно відрізняються від аналогічних 
розрахункових даних для вогнезахисного матеріалу «Ендотерм 
210104». Значення цього відхилення для вогнезахисного покриття 
«Фенікс СТС» значно вище, ніж для зазначеного пасивного 
вогнезахисного матеріалу. 
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О.В. Добростан1, канд. техн. наук 
1Український науково-дослідний інститут цивільного захисту, Україна 
2Науково-виробниче підприємство «Спецматеріали», Україна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ  АНОТАЦІЯ 

Надійшла до редакції: 28.04.2018 
Пройшла рецензування: 06.06.2018 

 
Наведено основні положення і аналіз сучасних європейських методів 
оцінювання вогнезахисної здатності вогнезахисних матеріалів різних 
типів, що пов’язані з будівельними конструкціями, для захисту яких їх 
передбачено. Встановлено особливості процедур оцінювання 
вогнезахисної здатності цих матеріалів і застосування результатів 
цього оцінювання в будівельних Єврокодах. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: 
будівельна конструкція, вогнезахисниа 
здатність, вогнезахисний матеріал, 
вогнестійкість, методи оцінювання, 
будівельні Єврокоди, стандартний 
температурний режим. 

 

 
Відповідно до стандартів EN 1993-1-2 [1] та 

ДСТУ-Н Б В.2.6-211 [2] «вогнезахисний 

матеріал – це будь-який матеріал (або 

сполучення матеріалів), що застосовується до 

конструкції для підвищення її вогнестійкості». 

До вогнезахисних матеріалів належать 

матеріали, що спучуються, і матеріали, що не 

спучуються, матеріали, які наносять методом 

розпилювання або в інший спосіб (наприклад, 

фарби, шпаклівки), а також інші матеріали, 

часто у вигляді комплектів. 

Вогнезахисні матеріали застосовують для 

будівельних конструкцій різних типів 

(наприклад, стін, перекриттів, балок, колон), 

виготовлених з бетону, сталі, деревини тощо. 

Для будівельних конструкцій важливо мати дані 

щодо вогнезахисної здатності вогнезахисних 

матеріалів, які мають визначати параметри цих 

матеріалів (наприклад, товщини шарів 

покриття), за якими забезпечується їх 

вогнестійкість. 

У підходах щодо оцінювання вогнезахисної 

здатності вогнезахисних матеріалів для 

будівельних конструкцій на національних 

рівнях існують деякі відмінності. Наприклад, 

для вогнезахисних матеріалів, призначених для 

несучих сталевих конструкцій, в Російській 

Федерації застосовують метод, наведений в 

ГОСТ Р 53295 [3], згідно з яким для 

вогнезахисного матеріалу визначають його 

групу вогнезахисної ефективності. Ця група є 

порівняльним показником засобу вогнезахисту, 

який характеризується часом у хвилинах від 

початку вогневого впливу до досягнення 

критичної температури сталі 500 С для 

стандартного зразка сталевої конструкції з 

вогнезахисним матеріалом. Результат 

визначення групи вогнезахисної ефективності 

згідно з цим стандартом не дає однозначної 

відповіді на питання про те, яку мінімальну 

товщину вогнезахисного матеріалу треба 

нанести на сталеву конструкцію з певним 

профільним коефіцієнтом перерізу (зведеною 

товщиною сталевого профілю) для забезпечення 

нормованого значення межі вогнестійкості цієї 

будівельної конструкції. Для цих же 

вогнезахисних матеріалів відповідно до 

національного стандарту України ДСТУ Б В.1.1-

17 [4] визначають їх характеристику 

вогнезахисної здатності – залежність 

мінімальної товщини вогнезахисного матеріалу 

від коефіцієнта перерізу сталевого профілю та 

нормованої межі вогнестійкості для несучої 

сталевої конструкції. Такий підхід, на відміну 

від ГОСТ Р 53295 [3], дозволяє визначати 

значення мінімальної товщини вогнезахисного 

матеріалу, яке забезпечує нормовану межу 

вогнестійкості конструкції. 

Мета даної роботи полягала в аналізі 

сучасних європейських методів оцінювання 

вогнезахисної здатності вогнезахисних 

матеріалів різних типів для будівельних 

конструкцій. Для досягнення цієї мети 

визначено типи вогнезахисних матеріалів для 

будівельних конструкцій та основні положення 

методів оцінювання їх вогнезахисної здатності, 

які встановлено в європейських нормативних 

документах. Також надано терміни і 

визначення, які стосуються типів вогнезахисних 

матеріалів і оцінювання їх вогнезахисної 

здатності, що наведені у цих документах. 

Типи вогнезахисних матеріалів для 

будівельних конструкцій встановлено у 

настановах щодо технічного схвалення 
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вогнезахисних матеріалів в Європі: ETAG 

№ 018-1 [5], ETAG № 018-2 [6], ETAG № 018-3 

[7], ETAG № 018-4 [8]. 

Відповідно до зазначених настанов 

вогнезахисні матеріали поділено на такі типи 

матеріалів, що пов’язані з конструкціями, для 

захисту яких їх передбачено: 

– 1-й тип: вогнезахисні матеріали у вигляді 

горизонтальних захисних екранів; 

– 2-й тип: вогнезахисні матеріали у вигляді 

вертикальних захисних екранів; 

– 3-й тип: вогнезахисні матеріали для 

захисту несучих бетонних конструкцій; 

– 4-й тип: вогнезахисні матеріали для 

захисту несучих сталевих конструкцій; 

– 5-й тип: вогнезахисні матеріали для 

захисту несучих сталезалізобетонних 

конструкцій; 

– 6-й тип: вогнезахисні матеріали для 

захисту пустотілих сталевих колон, заповнених 

бетоном; 

– 7-й тип: вогнезахисні матеріали для 

захисту несучих дерев’яних конструкцій; 

– 8-й тип: вогнезахисні матеріали, які 

підвищують вогнестійкість протипожежних 

перешкод, до яких не встановлено вимоги 

стосовно несучої здатності; 

– 9-й тип: вогнезахисні матеріали, які 

підвищують вогнестійкість інженерних систем 

будинків; 

– 10-й тип: інші передбачувані 

використання, пов’язані з підвищенням 

вогнестійкості, які не належать до типів 1 – 9. 

Залежно від категорії використання 

вогнезахисних матеріали, що стосується умов 

навколишнього середовища, вогнезахисні 

матеріали поділено на такі типи: 

Тип X: Вогнезахисні матеріали, призначені 

для використання за будь-яких умов (усередині 

приміщень, частково незахищених просторах і 

відкритих просторах). 

Тип Y: Вогнезахисні матеріали, призначені 

для використання всередині приміщень і в 

частково незахищених просторах. Частково 

незахищеними називають простори, де можливі 

від’ємні температури, але куди не потрапляє 

дощ і вплив ультрафіолетового випромінювання 

обмежено (але оцінювання впливу 

ультрафіолетового випромінювання не 

здійснюють). 

Тип Z1: Вогнезахисні матеріали, 

призначені для використання всередині 

приміщень за відносної вологості повітря не 

нижче ніж 85 %, за винятком випадків, коли 

температури нижчі за 0 ºС. 

Тип Z2: Вогнезахисні матеріали, 

призначені для використання всередині 

приміщень за відносної вологості повітря нижче 

ніж 85 %, за винятком випадків, коли 

температури нижчі за 0 ºС. 

Вогнезахисні матеріали, які відповідають 

вимогам щодо типу Х, відповідають також 

вимогам щодо решти типів. Матеріали, які 

відповідають вимогам щодо типу Y, 

відповідають також вимогам щодо виробів 

типів Z1 і Z2. Матеріали, які відповідають 

вимогам щодо типу Z1, відповідають також 

вимогам щодо виробів типу Z2. 

Залежно від поведінки вогнезахисних 

матеріалів при тепловому впливі під час пожежі 

(змінення фізичної форми, наявність хімічних 

реакцій) їх поділяють на реактивні та пасивні 

вогнезахисні матеріали. Реактивними 

вогнезахисними матеріалами є матеріали, склад 

яких спеціально підібрано з таким розрахунком, 

щоб забезпечити перебіг хімічної реакції під час 

нагрівання, з тим щоб змінився їх фізичний стан, 

в такий спосіб забезпечуючи вогнезахист за 

рахунок теплоізолювального та ендотермічного 

ефектів. Пасивні вогнезахисні матеріали – це 

матеріали, які не змінюють свого фізичного 

стану під час нагрівання і забезпечують захист 

завдяки своїм фізичним і тепловим 

властивостям. До них можуть належати 

матеріали, що містять воду або речовини, які 

поглинають теплоту, і в умовах нагрівання 

забезпечують поглинання теплоти. Вони 

можуть мати форму покриттів, що наносять 

методом розпилювання, штукатурок, матів, 

панелей і плит. 

Оскільки вогнезахисні матеріали 

виготовляють з різних складників, які 

спричиняють потребу в додатковому 

специфічному перевірянні та/або оцінюванні, 

вогнезахисні матеріали поділено на такі 

3 сімейства матеріалів: 

– реактивні вогнезахисні матеріали для 

захисту сталевих конструкцій; 

– штукатурки, призначені для забезпечення 

вогнезахисту; 

– вогнезахисні панелі, плити і мати. 

Система вогнезахисту із застосуванням 

реактивного вогнезахисного матеріалу зазвичай 

складається з ґрунтового покриття, яке наносять 

для антикорозійного захисту або як в’яжучу 

речовину, реактивного компонента і 

зовнішнього покриття. Реактивний компонент 

таких систем вогнезахисту може являти собою 

матеріал, що забезпечує утворення 

теплоізоляційного покриття (бути таким, що 

спучується), абляційним матеріалом або являти 
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собою комбінацію таких виробів. Такі реактивні 

матеріали наносять в один або декілька шарів. 

Матеріал, що спучується, під тепловим впливом 

в умовах пожежі утворює спінену масу або 

звуглений залишок, обмежуючи проникнення 

теплоти до будівельної конструкції. Абляційний 

матеріал під тепловим впливом суттєво не 

спучується, але може поглинати енергію 

завдяки перебігу хімічних або фізичних 

процесів і лише повільно розкладається в 

умовах пожежі, залишаючись достатньо стійким 

для збільшення проміжку часу до проникнення 

теплоти. 

Штукатурка – це вогнетривке покриття, що 

наносять шляхом розпилювання. Штукатурка, 

призначена для вогнезахисту сталевих, 

бетонних або дерев’яних конструкцій, в 

основній своїй масі складається з: 

– гіпсової або цементної в’яжучої речовини, 

змішаної з одним або більшою кількістю 

наповнювачів та/або волокнистих матеріалів, 

або 

– мінеральних волокон, змішаних з 

в’яжучою речовиною та/або наповнювачами. 

У висушеному стані ці матеріали 

підвищують вогнестійкість будівельних 

конструкцій, що складаються з конструкційної 

сталі, бетону або деревини. 

Панелі – це вироби жорсткої конструкції 

прямокутної форми і поперечного перерізу, 

товщина якого незмінна і суттєво менша за 

решту розмірів. 

Плита – це вироби напівжорсткої 

конструкції прямокутної форми і поперечного 

перерізу, товщина якого незмінна і суттєво 

менша за решту розмірів. Визначення 

«вогнезахисні панелі і плити» поширюється 

також на дрібні вироби квадратної або 

прямокутної форми, які часто називають 

“плитками”. Для забезпечення вогнезахисту 

зазвичай закріплюють на поверхні велику 

кількість таких виробів, встановлюючи їх встик. 

Мати – це гнучкі волокнисті 

(теплоізоляційні) матеріали, постачання яких 

здійснюють у рулонах або в плоскому вигляді та 

які можна використовувати для оздоблення. 

Вогнезахисні панелі, мати і плити 

складаються переважно з мінеральних 

волокнистих матеріалів, вермікуліту, силікату 

кальцію, цементу, гіпсу або інших придатних 

для вогнезахисту матеріалів. 

Вогнезахисні матеріали усіх наведених 

вище типів застосовують для підвищення 

вогнестійкості будівельних конструкцій – 

здатності конструкцій зберігати їх несучі й (або) 

огороджувальні функції під час пожежі. 

Вогнезахисні матеріали не мають вогнестійкості 

окремо від будівельних конструкцій, які вони 

захищають. Тому оцінювання вогнезахисної 

здатності цих матеріалів пов’язане з 

оцінюванням вогнестійкості будівельних 

конструкцій, до складу яких вони входять. 

Оцінювання вогнестійкості будівельних 

конструкцій (окремої конструкції, частини 

конструктивної системи або конструктивної 

системи в цілому), у тому числі із застосуванням 

вогнезахисних матеріалів, враховує такі етапи 

[9, 10]:  

– вибір проектних сценаріїв пожежі; 

– визначення відповідних температурних 

режимів пожежі; 

– визначення підвищення температури 

(теплового стану) в будівельних конструкціях та 

(або) напружено-деформованого стану 

будівельних конструкцій в умовах пожежі. 

При оцінюванні вогнестійкості 

розглядають сценарії реальної або умовної 

пожежі. Для сценаріїв умовної пожежі 

застосовують номінальні температурні режими 

[9 - 11], наприклад, стандартний температурний 

режим. За результатам оцінювання, проведеного 

за номінальними температурними режимами, 

будівельні конструкції класифікують за 

вогнестійкістю [11 - 13]. У разі застосування 

вогнезахисних матеріалів, класифікація 

поширюється на захищену конструкцію, яка 

містить ці матеріали, але не на самі вогнезахисні 

матеріали. 

Позначення класу вогнестійкості 

будівельних конструкцій складається з умовних 

літерних позначень граничних станів і числа, що 

відповідає нормованій межі вогнестійкості у 

хвилинах, з ряду: 15; 20; 30; 45; 60; 90; 120; 150; 

180; 240; 360. Наприклад, R 30, REI 120. 

Розрізняють такі основні види граничних 

станів будівельних конструкцій з 

вогнестійкості: 

– граничний стан за ознакою втрати несучої 

здатності (умовне літерне позначення R); 

– граничний стан за ознакою втрати 

цілісності (умовне літерне позначення Е); 

– граничний стан за ознакою втрати 

теплоізолювальної здатності (умовне літерне 

позначення I). 

Додаткові види граничних станів з 

вогнестійкості (наприклад, стійкість до 

теплового випромінювання, стійкість до 

механічного впливу) встановлюють у 

стандартах на методи випробувань на 

вогнестійкість конструкцій конкретних типів. 

Межа вогнестійкості конструкції – це 

показник вогнестійкості конструкції, який 
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визначається проміжком часом від початку 

вогневого впливу за номінальним 

температурним режимом до настання 

нормованих для даної конструкції граничних 

станів з вогнестійкості [13]. 

Класифікацію з вогнестійкості захищених 

будівельних конструкцій, які містять 

вогнезахисні матеріали, так само, як і 

незахищених будівельних конструкцій, 

визначають, користуючись результатами 

оцінювання вогнестійкості, отриманими 

шляхом випробувань, а також за відповідними 

методами розрахунку, наприклад, за такими, які 

передбачено будівельними Єврокодами [1, 9, 14 

- 18]. З метою визначення впливу вогнезахисних 

матеріалів різних типів на вогнестійкість 

будівельних конструкцій (вогнезахисної 

здатності цих матеріалів) та класів з 

вогнестійкості захищених будівельних 

конструкцій застосовують методи випробувань, 

наведені в стандартах серії EN 13381 [19 - 27]. 

Основними положеннями цих методів є те, 

що для оцінювання вогнезахисної здатності 

проводять випробування зразків будівельної 

конструкції, для складу якої входить 

вогнезахисний матеріал. Під час цих 

випробувань зразки встановлюють у вогневу 

піч, в якій створюють стандартний 

температурний режим. За допомогою 

термоелектричних перетворювачів (термопар), 

розташованих у певних місцях на зразках, 

визначають дані щодо температури зразків для 

різної тривалості вогневого впливу. За 

результатами вимірювання температур 

визначають залежності між тривалістю 

вогневого впливу за стандартним 

температурним режимом, товщиною 

вогнезахисного матеріалу та граничною 

температурою конструктивного матеріалу. У 

деяких стандартах серії EN 13381 

альтернативно до терміну «гранична 

температура» застосовують терміни «критичная 

температура» та «проектна температура». 

Отримані результати випробувань публікують з 

метою їх використання в будівельних 

Єврокодах для розрахунку вогнестійкості 

будівельних конструкцій, у тому числі і для 

визначення мінімальних значень товщини 

вогнезахисних матеріалів, за яких 

забезпечується нормована вогнестійкість. 

Випробування, які проводять за 

зазначеними методами, а також відповідні 

процедури, яких дотримуються, залежать від: 

– типу захисного матеріалу: 

а) горизонтальні екрани; 

б) вертикальні екрани; 

в) вогнезахисні покриття, обшивки та 

облицювання вогнезахисними штукатурками, 

плитами, панелями і матами. 

– типу будівельних конструкцій, що 

підлягають захисту: 

а) сталеві; 

б) залізобетонні; 

в) сталезалізобетонні; 

г) дерев’яні; 

д) алюмінієві. 

Методи випробування містять інформацію 

щодо: 

– зразків для випробувань; 

– сфери прямого застосування результатів 

випробувань; 

– настанови щодо конструкції зразків для 

випробувань, у тому числі стандартної 

конфігурації конструкцій, що підлягають 

захисту. 

До чинників, від яких залежить кількість 

випробувань, які потрібно провести, належать, 

окрім усіх інших, такі: 

а) тип конструкцій, які підлягають 

вогнезахисту, наприклад, дерев’яне перекриття, 

залізобетонна стіна, сталева балка; 

б) тип вогнезахисного матеріалу, 

наприклад, горизонтальний екран, плита. 

Розглянемо більш детально деякі 

положення методів оцінювання вогнезахисної 

здатності, які наведено в стандартах серії 

EN 13381 [19 - 27]. 

Для вогнезахисних матеріалів у вигляді 

горизонтальних захисних екранів випробування 

проводять відповідно до EN 13381-1 [19]. 

Горизонтальний захисний екран (horizontal 

protective membrane) – це горизонтальне 

покриття або стеля із каркасною конструкцією, 

кріпленням і ізоляційними матеріалами, які або 

підвішені, або безпосередньо прикріплені до 

будівельної конструкції для підвищення її 

вогнестійкості [19]. Зазначений в цьому 

стандарті метод випробувань застосовний для 

горизонтальних захисних екранів, які мають 

зазор до будівельної конструкції не менше ніж 5 

мм, в іншому випадку використовують 

альтернативні методи випробування, які 

наведено в інших частинах стандарту серії 

EN 13381 [21 - 27]. 

Під час випробувань за EN 13381-1 

стандартну горизонтальну будівельну 

конструкцію разом з її опорними елементами, на 

яку нанесено горизонтальний захисний екран, 

що має використовуватись як перешкода для 

поширення вогню знизу, піддають 

випробуванню за стандартного температурного 

режиму із заздалегідь заданим навантаженням, а 
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також в умовах спирання та з обмеженнями, 

передбаченими цим стандартом. За отриманими 

експериментальними даними визначають 

залежності від тривалості вогневого впливу 

температури у просторі між горизонтальним 

екраном і будівельною конструкцією та 

температури на поверхні цієї конструкції. Ці 

залежності публікують з метою їх використання 

в будівельних Єврокодах EN 1992-1-2, EN 1993-

1-2, EN 1994-1-2, EN 1995-1-2. 

Для вогнезахисних матеріалів у вигляді 

вертикальних захисних екранів випробування 

проводять відповідно до EN 13381-2 [20]. 

Вертикальний захисний екран (vertical protective 

membrane) – це матеріал або конструкція, які 

встановлюють перед вертикальною 

будівельною конструкцією і призначені для 

підвищення її вогнестійкості [20]. Зазначений в 

цьому стандарті метод випробувань 

застосовний для вертикальних захисних екранів, 

які мають зазор до будівельної конструкції не 

менше ніж 5 мм, в іншому випадку 

використовують альтернативні методи 

випробування, які наведено в інших частинах 

стандарту серії EN 13381 [21 - 27]. 

Під час випробувань за EN 13381-2 

застосовують такі стандартні вертикальні 

будівельні конструкції: 

– сталеві колони; 

– залізобетонні колони; 

– пустотілі сталеві колони, заповнені 

бетоном; 

– дерев’яні колони; 

– алюмінієві колони. 

Упродовж цих випробувань здійснюють 

вимірювання температури в заглибленнях і на 

поверхні колон. За цими даними будують 

графіки змінювання температури в 

заглибленнях і на поверхні колон. Граничні 

значення температури для певних видів 

конструкційних матеріалів, що 

використовуються, для яких визначають несучу 

здатність, визначають за величинами 

температур у заглибленнях, а також температур 

на поверхні колон. Вогнезахисні матеріали 

характеризують за результатами випробувань, 

поданими в формі проміжку часу, за який 

досягаються граничні значення температур. 

Отримані залежності публікують з метою їх 

використання в будівельних Єврокодах 

EN 1992-1-2, EN 1993-1-2, EN 1994-1-

2, EN 1995-1-2, EN 1999-1-2. 

Для вогнезахисних матеріалів, призначених 

для захисту несучих бетонних конструкцій, 

проводять випробування відповідно до 

EN 13381-3 [21]. Під час цих випробувань 

застосовують такі стандартні залізобетонні 

конструкції: 

– залізобетонні плити; 

– залізобетонні балки. 

Упродовж цих випробувань здійснюють 

вимірювання температури на поверхні і 

всередині бетону та арматури, вбудованої в 

нього. За цими даними для кожного значення 

товщини dp вогнезахисного матеріалу, що 

випробовували, будують графіки залежності 

виміряних значень температури від глибини в 

залізобетонному зразку для випробування, 

наносячи значення з кроком 30 хв для всіх груп 

термопар згідно з описом, наданим у стандарті 

на метод випробування, як наведено на 

рисунку 1. 

Виходячи з цих даних, через кожні 30 хв 

реєструють значення глибини d в 

залізобетонному зразку, за яких мають місце 

граничні (критичні) значення температури crit, 

наприклад, 300 °C, 350 °C, 400 °C, 450 °C, 

500 °C, 550 °C, 600 °C і 650 °C. Значення d  

наносять на графік залежності від товщини 

вогнезахисного матеріалу. Нанесені на графік 

значення з’єднують прямою лінію, як наведено 

на рисунку 2. 

Результати вимірювання температури і 

спостереження, одержані під час проведення 

цих випробувань, використовують для подання 

такої інформації: 

– залежності між температурою бетону на 

різній глибині, проміжком вогневого впливу і 

товщиною вогнезахисного матеріалу; 

– еквівалентної товщини бетону; 

– здатності до зчеплення вогнезахисного 

матеріалу з бетонною основою. 

Ці дані публікують з метою їх використання 

в будівельному Єврокоді EN 1992-1-2.
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Рисунок 1 – Залежності температури  від глибини в бетоні d: 

а)  – для мінімальної dp(min) товщини вогнезахисного матеріалу; 

    б)  –  для максимальної dp(max) товщини вогнезахисного матеріалу 

 

 
Рисунок 2 – Залежність товщини dp вогнезахисного матеріалу від глибини в бетоні d  для граничного 

значення температури crit = 500 °C
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Для вогнезахисних матеріалів, призначених 

для захисту несучих сталевих конструкцій, 

випробування проводять відповідно до 

EN 13381-4 [22] (для пасивних вогнезахисних 

матеріалів) або EN 13381-8 [26] (для реактивних 

вогнезахисних матеріалів). Крім цього, для 

захищених сталевих балок з отворами 

здійснюють додаткові випробування за 

EN 13381-9 [27]. Під час цих випробувань 

застосовують сталеві колони і балки різних 

профілів, на які нанесено вогнезахисні 

матеріали. Стандарний перелік цих профілів 

визначають залежно від: 

а) діапазону коефіцієнтів перерізу профілів, 

що має бути охоплений; 

б) діапазону товщини вогнезахисного 

матеріалу; 

в) методу оцінювання експериментальних 

даних, яким потрібно користуватися; 

г) типу вогнезахисного матеріалу: 

пасивний або реактивний. 

Упродовж випробувань вимірюють 

температуру в ряді точок поверхні сталевих 

колон і балок. Для оцінювання вогнезахисної 

здатності вогнезахисного матеріалу 

використовують тільки дані щодо температури 

коротких сталевих колон (їх випробовують без 

навантаження). Разом з цим, ці дані коригують з 

урахуванням здатності до зчеплення, а також 

різниці товщини вогнезахисного матеріалу на 

довгих і коротких балках. Дані стосовно 

здатності вогнезахисних матеріалів залишатися 

неушкодженими і такими, які утримуються на 

випробуваному сталевому профілі (їх зчеплення 

з основою), визначають за результатами 

порівняння значень температури поверхні на 

навантажених і ненавантажених балках і 

колонах. 

Оцінювання здійснюють, користуючись 

одним з таких методів: 

а) методом диференціального аналізу; 

б) методом числового регресійного аналізу; 

в) методом графічного аналізу. 

В результаті проведення оцінювання 

отримують ряд таблиць і графічних 

відображень, які стосуються проміжків часу, що 

відповідають значенням нормованої межі 

вогнестійкості 15 хв, 30 хв, 45 хв, 60 хв, 120 хв, 

180 хв і 240 хв. Кожна таблиця або графік 

показують мінімальну товщину вогнезахисного 

матеріалу, необхідну для того, щоб для сталевих 

конструкцій, що характеризуються значеннями 

коефіцієнта перерізу (Am / V) з інтервалом 20 м-

1, не було перевищено значення проектної 

(критичної) температури 350 °C, 400 °C, 450 °C, 

500 °C, 550 °C, 600 °C, 650 °C, 700 °C, 750 °C і, 

за необхідності, вищі її значення (приклад 

надання результатів у табличній формі наведено 

в таблиці 1). 

Таблиця 1 – Приклад надання даних у табличній формі Клас вогнестійкості R 30 
Проектна 

температура, ºС 

350 400 450 500 550 600 650 700 750 

Аm/V Товщина вогнезахисного матеріалу, за якої температура нижча за проектну 

40          

60          

…          

380          

400          

Надання даних щодо визначення 

характеристики вогнезахисної здатності 

залежить від процедури оцінювання, якою 

користуються: 

а) для методу, що передбачає використання 

диференціального рівняння (якщо ним 

користуються), як підґрунтя для розрахунку 

ефективної теплопровідності використовують 

значення ефективного коефіцієнта 

теплопровідності залежно від температури, а 

також значення питомої масової теплоємності 

pc  та густини ptotection .вогнезахисного 

матеріалу. Значення модифікованого 

коефіцієнта (метод зі змінною λ) або змінних 

значень oC  (метод сталої λ) беруть такими, які 

вказано в стандарті на метод випробування; 

б) для числового регресійного аналізу 

(якщо ним користуються) складають рівняння 

лінійної регресії з використанням змінених 

значень коефіцієнтів регресії; 

в) для методів, що передбачають графічне 

надання результатів, надають графіки, на яких 

вказано: 

– для заданої проектної температури – 

проміжок часу, необхідний для досягнення 

проектної температури, залежно від коефіцієнта 

перерізу; 

– для заданих проміжків часу, що 

відповідають значенням нормованої межі 

вогнестійкості – проектну температуру залежно 

від коефіцієнта перерізу. 

Отримані результати оцінювання 

публікують з метою їх використання в 
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будівельних Єврокодах EN 1993-1-2 або 

EN 1994-1-2. 

Для вогнезахисних матеріалів, призначених 

для захисту несучих сталезалізобетонних 

конструкцій, випробування проводять 

відповідно до EN 13381-5 [23]. Під час цих 

випробувань застосовують стандартні 

композитні сталезалізобетонні плити, на які 

нанесено вогнезахисні матеріали. Упродовж 

випробувань вимірюють температуру на 

поверхні і в заглибленнях сталезалізобетонних 

плит і визначають: 

– проміжок часу до досягнення 

температури профільованого сталевого листа 

350 ºС для кожного значення товщини 

вогнезахисного матеріалу; 

– графік залежності виміряного проміжку 

часу досягнення температури профільованого 

сталевого листа 350 ºС від товщини 

вогнезахисного матеріалу; 

– значення і графік залежності 

еквівалентної товщини бетону для кожного 

значення товщини вогнезахисного матеріалу; 

– значення і графік залежності граничної 

тривалості вогневого впливу для кожного 

значення товщини вогнезахисного матеріалу. 

Результати вимірювання температури і 

спостереження, одержані під час проведення 

випробувань, використовують для подання 

такої інформації: 

– залежності між температурою сталевих 

листів, проміжком часу вогневого впливу і 

товщиною вогнезахисного матеріалу; 

– еквівалентної товщини бетону; 

– здатності до зчеплення вогнезахисного 

матеріалу. 

Ці дані публікують з метою їх використання 

в будівельному Єврокоді EN 1994-1-2. 

Для вогнезахисних матеріалів, призначених 

для захисту пустотілих сталевих колон, 

заповнених бетоном, випробування проводять 

відповідно до EN 13381-6 [24]. Під час цих 

випробувань застосовують стандартні 

сталезалізобетонні колони, на які нанесено 

вогнезахисні матеріали. Упродовж випробувань 

вимірюють температуру на поверхні сталевих 

колон і визначають: 

– проміжок часу до досягнення 

температури сталевої поверхні пустотілої 

сталевої колони, заповненої бетоном, за всіх 

значень товщини вогнезахисного матеріалу, які 

були при випробуваннях; 

– графік залежності температури сталевої 

поверхні колони, заповненої бетоном, від 

товщини вогнезахисного матеріалу. 

Результати вимірювання температури і 

спостереження, одержані під час проведення 

випробувань, використовують для подання 

такої інформації: 

– залежності між температурою сталевої 

поверхні сталевої колони, заповненої бетоном, 

проміжком часу вогневого впливу і товщиною 

вогнезахисного матеріалу; 

– здатності до зчеплення вогнезахисного 

матеріалу. 

Ці дані публікують з метою їх використання 

в будівельному Єврокоді EN 1994-1-2. 

Для вогнезахисних матеріалів, призначених 

для захисту несучих дерев’яних конструкцій, 

випробування проводять відповідно до 

EN 13381-7 [25]. Під час цих випробувань 

застосовують стандартні дерев’яних 

конструкцій – перекриття та (або) балки, на які 

нанесено вогнезахисні матеріали. Упродовж 

випробувань вимірюють температуру на 

поверхні та всередині стандартних дерев’яних 

конструкцій і визначають: 

– графік залежності всіх відповідних 

окремих і середніх значень температури в 

конструкції від тривалості вогневого впливу; 

– проміжок часу до початку звуглення і 

швидкість звуглення як для навантаженого, так 

і для ненавантаженого зразків для випробувань. 

Результати вимірювання температури і 

спостереження, одержані під час проведення 

випробувань, використовують для подання 

такої інформації: 

– залежності між температурою поверхні 

деревини під шаром вогнезахисного матеріалу, 

а також температурою всередині деревини, 

проміжком часу вогневого впливу і товщиною 

вогнезахисного матеріалу; 

– здатності до зчеплення вогнезахисного 

матеріалу; 

– швидкості звуглення, а також швидкості 

просування лінії звуглення вглиб деревини. 

Ці дані публікують з метою їх використання 

в будівельному Єврокоді EN 1995-1-2. 

Для вогнезахисних матеріалів 8-го, 9-го та 

10-го типів відсутні окремі стандарти, які 

визначають методи оцінювання їх вогнезахисної 

здатності. Оцінювання цієї здатності для цих 

вогнезахисних матеріалів проводять за 

результатами випробувань на вогнестійкість 

будівельних конструкцій конкретних типів 

(наприклад, стін, перекриттів), до складу яких 

входять вогнезахисні матеріали зазначених 

типів. Перелік стандартів, за яких проводять ці 

випробування, наведено в EN 13501-2 [11] та EN 

13501-3 [12]. 
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Зазначені вище методи випробувань 

пов’язані з оцінюванням вогнестійкості 

захищених будівельних конструкцій, зо складу 

яких входять вогнезахисні матеріали. Ці методи 

визначають взаємозв’язок між нормованою 

межею вогнестійкості (класом вогнестійкості) 

будівельних конструкцій, яку встановлюють за 

сценарію умовної пожежі і стандартним 

температурним режимом, і параметрами 

вогнезахисних матеріалів. Наприклад, для 

вогнезахисних покриттів, призначених для 

несучих сталевих конструкцій, за методами, 

наведеними в EN 13381-4, EN 13381-8, 

EN 13381-9, визначають значення мінімальної 

товщини покриття, за яких забезпечуються 

нормовані межі (класи) вогнестійкості цих 

конструкцій. У той же час у стандарті EN 13501-

2 встановлено класифікацію покриттів стін і 

стель за вогнезахисною здатністю. У цьому 

стандарті визначено, що цей термін “покриття” 

відноситься до зовнішньої частини 

вертикальних будівельних конструкцій, а також 

до самої нижньої частини горизонтальних і 

похилих конструкцій. Відповідно до цієї 

класифікації вогнезахисна здатність таких 

покриттів являє собою здатність покриття стіни 

або стелі забезпечувати захист матеріалу, що 

знаходиться під цим покриттям, від займання, 

звуглення або іншого пошкодження протягом 

заданого проміжку часу. При цьому покриття, 

позначене символом K1 або K2, являє собою 

покриття, що забезпечує упродовж 

класифікаційного проміжку часу (10 хв, 30 хв 

або 60 хв) передбачений захист матеріалів, які 

знаходяться під покриттям. Тоб-то ці положення 

щодо вогнезахисної здатності зазначених 

покриттів, які наведено в EN 13501-2, не 

стосуються безпосередньо питання оцінювання 

вогнезахисної здатності вогнезахисних 

матеріалів, яке пов’язане з визначенням межі 

(класу) вогнестійкості захищених будівельних 

конструкцій. 

З вищенаведеного огляду європейських 

нормативних документів випливає, що сучасні 

європейські методи оцінювання вогнезахисної 

здатності вогнезахисних матеріалів різних 

типів, що пов’язані з будівельними 

конструкціями, для захисту яких їх 

передбачено, і визначені у настанові щодо 

технічного схвалення вогнезахисних матеріалів 

в Європі ETAG № 018-1, встановлено у 

стандартах серії EN 13381, а також у стандартах 

щодо методів випробувань на вогнестійкість 

будівельних конструкцій конкретних типів, 

перелік яких наведено в EN 13501-2 та EN 

13501-3. При застосуванні цих методів 

вогнезахисну здатність вогнезахисних 

матеріалів оцінюють шляхом випробувань 

зразків будівельних конструкцій, для складу 

яких входить вогнезахисний матеріал, які 

проводять за сценарію умовної пожежі і  

стандартним температурним режимом. 

За результатами випробувань, проведених 

за стандартами серії EN 13381, визначають 

залежності між тривалістю вогневого впливу за 

стандартним температурним режимом, 

товщиною та іншими параметрами 

вогнезахисного матеріалу і граничною 

(критичною) температурою конструктивного 

матеріалу. При цьому мінімальні значення 

товщини вогнезахисних матеріалів, за яких 

забезпечується нормована межа (клас) 

вогнестійкості, встановлюють за результатами 

випробувань тільки для матеріалів, призначених 

для захисту несучих сталевих конструкцій. Для 

визначення цих мінімальних значень товщини 

для вогнезахисних матеріалів інших типів 

застосовують отримані за стандартами серії 

EN 13381 експериментальні залежності та 

положення будівельних Єврокодів. 

Будівельними Єврокодами визначено, що 

при оцінюванні вогнестійкості будівельних 

конструкцій розглядають сценарії реальної або 

умовної пожежі. Стандарти серії EN 13381 та 

стандарти щодо методів випробувань на 

вогнестійкість будівельних конструкцій 

конкретних типів, перелік яких наведено в EN 

13501-2 та EN 13501-3, застосовують сценарій 

умовної пожежі за стандартного 

температурного режиму. Відповідно усі 

результати оцінювання вогнезахисної здатності 

вогнезахисних матеріалів, отримані за 

зазначеними стандартами, стосуються теж 

тільки сценарію умовної пожежі за 

стандартного температурного режиму. Зокрема, 

це стосується результатів розрахунку 

ефективного коефіцієнта теплопровідності 

вогнезахисних матеріалів, призначених для 

захисту несучих сталевих конструкцій. При 

застосуванні температурного режиму, який 

відрізняється від стандартного, значення цього 

коефіцієнта теплопровідності може бути іншим. 

Тому залишається невизначеним питання щодо 

оцінювання вогнезахисної здатності 

вогнезахисних матеріалів для сценарію реальної 

пожежі. 
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The main provisions and analysis of modern European methods for 
evaluation of fireproof ability of fireproof materials of various types related 
to building constructions for the protection of which they are provided. The 
peculiarities of the procedures for evaluation of fireproof ability of these 
materials and the application of the results of this evaluation in the building 
Eurocodes are established. 

 
 
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ОГНЕЗАЩИТНОЙ 
СПОСОБНОСТИ ОГНЕЗАЩИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 
С.В. Новак1, канд. техн. наук, ст. научн. сотр., В.Л. Дрижд2, канд. техн. наук, 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  АННОТАЦИЯ 

строительная конструкция, 
вогнезахисниа способность, 
огнезащитный материал, 
огнестойкость, методы оценки, 
строительные Еврокоды, стандартный 
температурный режим. 

 

Приведены основные положения и анализ современных 
европейских методов оценки огнезащитной способности 
огнезащитных материалов различных типов, связанные со 
строительными конструкциями, для защиты которых они 
предусмотрены. Установлены особенности процедур оценки 
огнезащитной способности этих материалов и применение 
результатов этой оценки в строительных Еврокодах. 
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У роботі розглянуто три сценарії розвитку пожежі в резервуарному 
парку за умов розливу нафтопродуктів. По кожному сценарію розвитку 
пожежі отримано залежності інтенсивності теплового потоку на 
поверхні резервуарів, від швидкості та напрямку вітру. Встановлено 
кількість тепла, яка передаватиметься від полум'я пожежі до стінок 
резервуарів променевим та конвекційним шляхом. Розраховано, що 
при найбільш несприятливому варіанті розвитку пожежі максимальний 
тепловий потік на поверхні стінки становить від  
130 кВт/м2 до 150 кВт/м2. При цьому визначено вплив швидкості вітру 
на процеси теплообміну. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: 
вертикальні сталеві резервуари, 
резервуарні парки, пожежі на складах 
нафти і нафтопродуктів, викид нафти, 
теплове випромінювання, конвекційний 
потік. 

 

 
 

Часто пожежі в резервуарних парках 

супроводжуються такими небезпечними 

явищами як викид та скипання нафтопродуктів. 

Викиди, як і скипання, мають смертоносний 

характер та призводять до поширення пожежі на 

велику площу. У більшості випадків ці явища 

повторюються з певними інтервалами в часі. 

Прогнозування часу викиду і скипання 

нафтопродуктів дало б можливість пожежно-

рятувальним підрозділам уникнути людських 

жертв та зменшити матеріальні збитки, завдані 

пожежею. Для прогнозування цих проміжків 

часу необхідно володіти інформацією про 

тепловий стан резервуарів в умовах пожежі. 

Питанню визначення інтенсивності теплових 

потоків, обумовлених пожежею в 

резервуарному парку за умов розливу 

нафтопродуктів, і присвячено дану статтю. 

Метою роботи є одержання залежностей 

інтенсивності теплового потоку на поверхні 

резервуарів, обумовлених пожежею в 

резервуарному парку за умов розливу 

нафтопродуктів.   

Науковий задум реалізовано на основі 

зведених даних про пожежу, яка виникла на 

нафтобазі «БРСМ Нафта» в червні 2015 року в 

Київській області. Стаття є частиною 

комплексної роботи, присвяченої дослідженню 

термодинамічних параметрів, спричинених 

пожежею в резервуарному парку за умов 

розливу нафтопродуктів [1, 2]. 

Для досягнення поставленої мети задачу 

досліджень було поділено на три такі частини. 

Частина перша – визначення теплового 

впливу від горіння нафтопродуктів, пролитих в 

обвалування, на резервуари за умов відсутності 

вітру (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схематичне зображення процесу 

теплообміну між резервуарами за умов 

відсутності вітру 

 
На рисунку 1 схематично зображено 

пожежу в обвалуванні та її тепловий вплив на 

резервуари. РВС №1 – це резервуар, з якого 

пролився нафтопродукт, що горить. РВС №2 – 

це резервуар, який знаходиться поруч. q1-1 – 

тепловий потік від полум'я пожежі на РВС №1, 

q1-2 – тепловий потік від полум'я пожежі на РВС 

№2. Заштрихована область відображає площу 

пожежі.  

В роботі визначено тепловий вплив факелу 

пожежі на РВС №1 та РВС №2 за умов 

відсутності вітру. При цьому прийнято, що 

факел пожежі не буде відхилятися. Загальний 

(сумарний) тепловий потік, що сприймають 

резервуари, складається з двох складових – 

променевої та конвекційної. Інтенсивності 

теплових потоків для обох резервуарів 

визначено за формулами  
  

qq R

1 

 

R

2 
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1 1 1 1 1 1

в кq q q− − −= + , 1 2 1 2 1 2

в кq q q− − −= + , (1) 

 

де 1 1q − , 1 2q − – інтенсивність теплового впливу, 

яку сприймає РВС №1 та РВС № 2 відповідно, 

кВт/м2; 1 1

вq − , 1 2

вq − – інтенсивність теплового 

випромінення на РВС №1 і РВС №2 відповідно, 

кВт/м2; 1 1

кq − , 1 2

кq − – інтенсивність конвекційного 

впливу на РВС №1 і РВС №2 відповідно, кВт/м2. 

Інтенсивність теплового випромінення для 

обох резервуарів визначено за законом Стефана-

Больцмана

 

4 4

1
1 1 1 1 5.67

100 100

в п №
при

Т Т
q  − −

    
=  −    

     

, 

4 4

2
1 2 1 2 5.67

100 100

в п №
при

Т Т
q  − −

    
=  −    

     

, 

(2) 

де 
1

1 2

1 1
1при

 

−

 
= + − 
 

  – призведений ступінь 

чорноти системи резервуар-факел полум'я; 1  – 

ступінь чорноти факелу полум'я; 2  – ступінь 

чорноти стінок резервуара; 1 1 −  – кутовий 

коефіцієнт випромінення для РВС №1; 1 2 −  – 

кутовий коефіцієнт випромінення для РВС №2; 

пТ  – температура факелу полум'я, К; 1 2,№ №Т Т  – 

температура стінок резервуарів №1 і №2 

відповідно, К.  

Для розрахунку кутових коефіцієнтів 

використано теорію перехрещених ниток [3]

для РВС №1:   

 

1
1 1

2

R
R

 − = , (3) 

для РВС №2:   

 

( )
2

1 2

2
4 2arcsin

2

RH H
R R H


−

− − +

= , 
(4) 

За формулами (2)-(4) проведено розрахунки, результати яких представлені графічно на рисунку 2. При 

розрахунках прийнято, що Т№і  =300...1500 К, а Тn= 1500 К.   

За формулами (2)-(4) проведено 

розрахунки, результати яких представлені 

графічно на рисунку 2. При розрахунках 

прийнято, що Т№і  =300...1500 К, а Тn= 1500 К.   

На графіку суцільна крива відображає 

інтенсивність теплового випромінювання, яку 

сприймає РВС№1, а пунктирною – РВС №2 в 

залежності від різниці температур полум'я Тп та 

стінок резервуарів Т№1  і Т№2, відповідно. З графіку 

видно, що на початковий момент пожежі, коли 

різниця температур Т максимальна, РВС №1 

сприйматиме тепло з інтенсивністю 130 кВт/м2, а 

РВС № 2 – 5,67 кВт/м2. При розрахунках 

прийнято радіус розливу 5 м, діаметр резервуарів 

10,4 м, відстань Н - 17 м, і=1, 2. 

Інтенсивність конвекційного впливу на 

резервуари визначається з формули

 

( )1

1 1 1

к №

к п №q Т Т− = − , 
( )2

1 2 2

к №

к п №q Т Т− = − , (5) 

де  к  – коефіцієнт теплообміну, 
2

Вт
м К

. 

За умов відсутності вітру приймалося, що РВС № 

2 не буде нагріватися за рахунок конвекції, тобто 

при швидкості вітру 0вV = , 1 2 0кq − = .
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Рисунок 2 – Залежність інтенсивності теплового випромінення, яке сприймають резервуари, від різниці 

температур 
n №іТ Т T = −  

 
При визначені енергії, яка передається 

конвекційним шляхом, вирішальну роль відіграє 

коефіцієнт теплообміну  – к . Коефіцієнт 

теплообміну залежить від багатьох факторів, 

серед яких ключове значення відіграє число 

Рейнольдса. Для розрахунків ми скористалися 

результатами робіт вчених Блінова та Худякова, 

які присвячені  дослідженню горіння рідин [4]. 

За їхніми даними за умов відсутності вітру 

Число Рейнольдса для полум'я вуглеводневих 

рідин становить понад 50000. Коефіцієнт 

тепловіддачі при поперечному обтіканні РВС 

визначається за формулою [5] 

 

1 2 Pr Ren mNu K K= , 

при цьому 

(6) 

к екв

t

d
Nu




= , (7) 

 

де ( )t
  – коефіцієнт теплопровідності 

продуктів горіння/повітря, які омивають стінку 

резервуара №1 / №2, Вт
м К

; еквd  – 

еквівалентний розмір поверхні, яка омивається 

конвекційними потоками, м; Pr – число 

Прандтля для РВС №1 / №2; Re – число 

Рейнольдса для РВС №1 / №2, для даного 

випадку Re = 50000; вV – швидкість вітру, м/с; n 

і m – показники степенів, які залежать від 

геометричної форми тіла, яке омивається 

конвекційними потоками [5]; K1  і K2 – 

температурні фактори, які визначаються з 

довідкової літератури [5]. Загальна формула для 

визначення коефіцієнту теплообміну має вигляд 

 

1 2 Pr Ren mt
к

екв

K K
d


 = . (8) 

 

За формулами (5)-(8) проведені розрахунки 

інтенсивності конвекційного теплообміну між 

факелом полум'я та стінкою РВС №1. 

Результати представлені графічно на рисунку 3. 

 

 
Рисунок 3 – Залежність інтенсивності 

теплового потоку зумовленого конвекцією, який 

сприймає РВС №1, від різниці температур 

 
На графіку крива відображає інтенсивність 

конвекційного впливу, яку сприймає РВС № 1, в 

залежності від різниці температур полум'я Тп та 

стінки резервуара Т№1.  

З графіку видно, що на початковий момент 

пожежі, коли різниця температур Т
максимальна, РВС №1 сприйматиме тепло з 

інтенсивністю 8,3 кВт/м2. Це складає 6,4 % від 
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теплового впливу, яке передається шляхом 

випромінювання. Для РВС №2 конвекційний 

вплив не визначався, оскільки прийнято, що за 

умов відсутності вітру він відсутній. 

Отримавши результати розрахунків 

променевого і конвекційного теплообміну для 

обох резервуарів, можна повернутися до виразу 

(1), звідки визначено загальний тепловий вплив 

на обидва резервуари. Результати обчислень 

представлені графічно на рисунку 4.

 

 
Рисунок 4 – Залежність інтенсивності конвекційного і променевого теплових 

потоків на поверхні резервуарів, від різниці температур 

Аналізуючи графічні залежності можна 

зробити висновок, що за умови відсутності вітру 

(при заданих умовах) обидва резервуари будуть 

нагріватися за рахунок променевого 

теплообміну, оскільки частка конвекційного 

теплообміну не перевищує 7 %, а для РВС №2 

взагалі відсутня. Максимальну кількість 

теплоти резервуари сприйматимуть в 

початковий момент пожежі, за умови 

максимальної різниці температур. Для РВС №1 

вона становитиме – 137,4 кВт/м2, а РВС № 2 – 

5,67 кВт/м2. 

Частина друга – визначення теплового 

впливу, який сприймають резервуари, за умов 

горіння нафтопродуктів, пролитих в 

обвалуванні, з врахуванням дії вітру в напрямку 

РВС №1 (рис. 5).

 

 

 

Рисунок 5 – Схематичне зображення процесу теплообміну між резервуарами за умов дії вітру в 

напрямку РВС №1 

Алгоритм розв'язку цієї задачі базується на 

алгоритмі, запропонованому у частині першій. 

Особливість полягає у тому, що при 

розрахунках прийнято: 

• Кількість теплоти, яку резервуари 

сприймають променевим шляхом ( 1 1

вq −  і 1 2

вq − ), 

рівна кількості теплоти, розрахованій у частині 

першій (див рис. 2) 

Р

ВС №1

Vв 

q

Р

q



Науковий вiсник: Цивiльний захист та пожежна безпека № 1 (5), 2018 

90 

• Враховуючи дію вітру, РВС № 2 буде 

нагріватися за рахунок теплового 

випромінення, проте, за рахунок конвекційного 

теплообміну він буде охолоджуватися. Вираз 

(1) для обох резервуарів набуде вигляду

 

1 1 1 1 1 1

в кq q q− − −= + , 1 2 1 2 1 2

в кq q q− − −= − , (9) 

Інтенсивність конвекційного впливу 

1 1

кq −  і 1 2

кq −  на обидва резервуари 

визначається з виразу (5), з врахуванням 

виразу (8), при цьому

 

( )

Re в екв

t

V d


=  (

10) 

де вV –швидкість вітру, м/с; ( )t
 – 

коефіцієнт кінематичної в’язкості продуктів 

горіння/повітря для РВС №1 / №2, м2/с. 

При розрахунках для РВС №1 теплофізичні 

параметри приймалися в діапазоні температур 

від 0 до 1200 оС, а для РВС №2 – від мінус 20 до 

60 оС.  

На величину коефіцієнта теплообміну 

впливає напрям дії вітру (рис. 6). Таким чином 

формула (8) набере вигляду

 

 

( )

1 2 Pr

m

nt в екв
к

екв t

V d
K K

d


 



 
 = 
 
 

 (11) 

 

де   - коефіцієнт, який враховує напрямок дії вітру (рис. 6).  

 

  90 80 70 60 50 40 30 20 10 

  1 1 0.98 0.94 0.88 0.78 0.67 0.52 0.42 
 

Рисунок 6 – Схематичне зображення резервуара, який омивається конвекційними потоками 

 

За виразом (5) з врахуванням коефіцієнту 

конвекційного теплообміну, який визначається 

за формулою (11), проведено розрахунки 

теплового потоку, який спричинений 

конвекційним теплообміном. Встановлено 

залежність теплового потоку, який сприймає 

РВС №1 та РВС №2, при максимальній різниці 

температур п №і MAXT T T− =   від кута   (див. 

рис 6). Результати обчислень представлені 

графічно на рисунку 7.

 

 

9

0

φ 
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а б 
Рисунок 7 – Залежність інтенсивності теплового потоку, який спричинений конвекційним 

теплообміном, від кута  , при різних значеннях швидкості вітру 

Рисунок а відображає інтенсивність 

теплового потоку, який сприймає РВС №1, а 

рисунок б – РВС №2. Аналізуючи рисунок а 

можна сказати, що при швидкості вітру 3 м/с 

РВС №1 сприйматиме максимум 3,5 кВт/м2 

теплової енергії яка падає під кутом 90о відносно 

стінки резервуара, а при швидкості вітру 30 м/с 

РВС №1 сприйматиме максимум 22,5 кВт/м2. 

Рисунок б відображає інтенсивність 

охолодження РВС №2 конвекційними потоками, 

які омивають резервуар холодним повітрям. 

При швидкості вітру 3 м/с максимальна 

тепловіддача сягає 0,36 кВт/м2, а при швидкості 

вітру 30 м/с – 2,26 кВт/м2.  

На рисунку 8 представлено 

інтенсивність конвекційного потоку на поверхні 

резервуарів в залежності від швидкості вітру.

 

 

 
 

а б 
Рисунок 8 – Залежність інтенсивності теплового потоку, який спричинений конвекційним 

теплообміном, від швидкості вітру, при різних значеннях кута   

На рисунку 8 а зображено інтенсивність 

теплового потоку, яку сприймає РВС №1 за 

рахунок конвекційного теплового потоку, в 

залежності від швидкості вітру. Розрахунки 

проведені на початковий момент пожежі, коли 

різниця температур полум'я і стінки РВС 

максимальна п №і MAXT T T− =  . З плином часу 

стінка резервуара буде нагріватися (Т№і 

зростатиме), отже різниця температур MAXT буде 

зменшуватися, відповідно інтенсивність 
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теплового потоку, який сприймає стінка 

резервуара, буде зменшуватися. 

На рисунку 8 б зображено інтенсивність 

тепловіддачі РВС №2, спричинену 

конвекційними потоками холодного повітря. 

Згідно розрахункової схеми (див. рис. 5) РВС 

№2 стоїть з навітряного боку, отже стінка 

резервуара нагріватиметься за рахунок 

променевого теплообміну, а за рахунок 

конвекційного буде охолоджуватися. 

У другій частині розрахунок променевого 

теплообміну між стінками резервуарів та 

полум'ям пожежі упущено. Це пов’язано з тим, 

що виходячи з граничних умов, записаних для 

другої частини, при розрахунках прийнято, що 

кількість теплоти, яку резервуари сприймають 

променевим шляхом ( 1 1

вq −  і 1 2

вq − ), рівна 

кількості теплоти, розрахованій у частині 

першій (див рис. 2). При розрахунку 

інтенсивності теплового випромінювання, яку 

сприймає РВС №1 ( 1 1

вq − ), в частині першій 

прийнято, що кутовий коефіцієнт є максимальним 

і рівний 1. У випадку, змодельованому у частині 

другій, в наслідок дії вітру факел полум'я 

відхилятиметься в сторону РВС №1. У такому 

випадку кутовий коефіцієнт теж не буде 

перевищувати 1, отже кількість теплоти, яку 

сприймає стінка резервуара за рахунок дії 

променевого теплового потоку для обох випадків, 

буде рівна. 

При розрахунку інтенсивності теплового 

випромінювання, яку сприймає РВС №2   

( 1 2

вq − ), у випадку, змодельованому в частині 

другій, в наслідок дії вітру факел полум'я 

відхилятиметься в протилежну сторону відносно 

РВС №2. За таких умов інтенсивність теплового 

випромінювання, яку сприймає РВС №2, не 

перевищуватиме інтенсивність випромінення при 

безвітряній погоді. Тому з метою моделювання 

найгіршого варіанту розвитку пожежі прийнято, 

що РВС№ 2 сприйматиме таку саму кількість 

теплоти, що передається променевим шляхом, як і 

у безвітряну погоду, тобто як у частині першій 

(див. рис. 2). 

Визначивши вплив променевого та 

конвекційного теплообміну на стінки резервуарів 

№1 і №2, з врахуванням дії вітру, можна 

встановити загальний тепловий вплив на ці 

резервуари. За формулами (9) проведено 

розрахунки, результати яких представлені 

графічно на рисунку 9.

 

  

 

а б  
Рисунок 9 – Залежність інтенсивності конвекційного і променевого теплового  потоку, що 

сприймають резервуари, від швидкості вітру Vв, при різних значеннях кута   
 

 

З налізу графіка  а (рис. 9) випиває, що при 

збільшені швидкості вітру стінка резервуара №1 

нагріватиметься інтенсивніше. Максимальну 

кількість теплоти стінка резервуара 

сприйматиме при швидкості вітру 30 м/с під 

прями кутом. В залежності від швидкості вітру 

кількість теплоти, яку сприймає кожний метр 

квадратний бічної стінки під прямим кутом за 

одну секунду, коливатиметься в межах від 130 

кДж/с до 151 кДж/с. Мінімальну кількість 

теплової енергії стінка резервуара сприйматиме 

при падінні теплового потоку під кутом 10о і 

менше (див. рис. 6). Інтенсивність теплового 

потоку при цьому коливатиметься в межах від 

129 до 139 кВт/м2. 
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На графіку б (рис. 9)  представлено 

інтенсивність конвекційного і променевого 

теплового потоку, який сприймає бічна стінка 

РВС №2. В даному випадку збільшення 

швидкості вітру призведе до більш інтенсивного 

охолодження резервуара №2, отже бічна стінка 

резервуара сприйматиме менше теплової 

енергії. Максимальну кількість теплоти стінка 

сприйматиме при мінімальній швидкості вітру. 

При цьому кількість теплової енергій, яку 

сприймає стінка під кутом 90о, спадатиме від 5,6 

кВт/м2 до 4,7 кВт/м2. Оскільки потік вітру 

найінтенсивніше омиватиме частину стінки, яка 

знаходиться під кутом 10о і менше, відносно осі 

резервуара (див. рис. 6), то вона сприйматиме 

найменше теплової енергії – від 5,5 до 3,4 

кВт/м2. 

Частина третя – визначення теплового 

впливу, який сприймають резервуари, за умов 

горіння нафтопродуктів, пролитих в 

обвалуванні, з врахуванням дії вітру в напрямку 

РВС №2 (рис. 10).

 

 

 

Рисунок 10 – Схематичне зображення процесу теплообміну між 

резервуарами за умов дії вітру в напрямку РВС №2 

 

Враховуючи напрямок дії вітру, 

очевидно, що факел полум'я відхилятиметься за 

вітром, тобто в напрямку РВС №2. На рисунку 

10 штрихова лінія відображає умовне 

відхилення факела полум'я в наслідок дії вітру. 

Алгоритм розв'язку цієї задачі базується на 

алгоритмі, запропонованому у частині першій 

і другій. Особливість полягає у тому, що при 

розрахунках прийнято: 

• Кількість теплоти, яку резервуар №1 

сприймає променевим шляхом ( 1 1

вq − ), рівна 

кількості теплоти, розрахованій у частині 

першій і другій (див рис. 2), оскільки в даних 

розрахунках визначено максимальне значення 

променевого впливу на поверхнях резервуарів 

при заданих умовах. 

• Враховуючи дію вітру, РВС № 1 буде 

нагріватися за рахунок теплового 

випромінення, проте, за рахунок конвекційного 

теплообміну він буде охолоджуватися.  

• Кількість теплоти, яку резервуар №2 

сприймає променевим шляхом ( 1 2

вq − ) 

відрізнятиметься від розрахованої у першій та 

другій частинах, оскільки в даному випадку 

необхідно врахувати відхилення факелу пожежі 

під дією вітру. 

• Враховуючи дію вітру, РВС № 2 буде 

нагріватися за рахунок теплового 

випромінення та конвекційного теплообміну. 

Вираз (1) для обох резервуарів набуде вигляду

 

1 1 1 1 1 1

в кq q q− − −= − , 1 2 1 2 1 2

в кq q q− − −= + . (12) 

 

При розв’язанні третьої частини 

поставленої задачі прийнято: 

1 1

вq −  - відома величина, визначена у першій 

частині (див. рис. 2); 

1 1

кq −  - відома величина, визначена у другій 

частині (див. рис. 7 б). Оскільки розрахунки 

інтенсивності охолодження стінки резервуара 

№1 (у частині третій) і резервуара №2 (у 

частині другій), за рахунок конвекційного 

теплообміну - ідентичні. 

1 2

кq −  - відома величина, визначена у частині 

другій (див. рис. 7 а). Оскільки розрахунки 

інтенсивності нагрівання стінки резервуара №2 

q

Р

ВС №1 

q

V

Р

ВС №2 
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(у частині третій) і резервуара №1 (у частині 

другій), за рахунок конвекційного теплообміну - 

ідентичні. 

Отже розв’язання задачі зводиться до 

визначення інтенсивності теплового 

випромінювання, яке сприймає резервуар №2 - 

1 2

вq − . Вище зазначено, що 1 2

вq −  визначається з 

формули (2). Факел полум'я відхиляється за 

напрямком дії вітру, так як це зображено на 

розрахунковій схемі (рис. 10). Відхилення 

факелу полум'я впливає на інтенсивність 

теплового випромінювання, яке сприймає РВС 

№2. При розрахунках це відхилення враховує 

кутовий коефіцієнт випромінювання 1 2 − . Це 

геометрична характеристика, яка враховує 

геометричні розміри полум'я, кут нахилу та 

взаємне розташування резервуара і полум'я. Для 

визначення кутового коефіцієнта 1 2 −  

змоделюємо факел полум'я у формі циліндру, 

нахиленого під кутом (рис. 11)

 

Рисунок 11 – Схематичне зображення відхиленого факелу полум'я 

Розрахункова модель кутового коефіцієнта 

для факела полум'я у формі циліндру, 

нахиленого під кутом в наслідок дії вітру 

розроблена Муданом [6] у 1984 році, 

ґрунтується вона на попередній роботі Рая і 

Калелкара (1974 р.) [7]. Якщо площина, яка 

сприймає теплові промені від факела полум'я, 

розташована під прямим кутом (β=90о), то 

кутовий коефіцієнт 1 2 − визначається з формули
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1
cos cosA LA  


− = +  (13) 
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де l  - довжина факелу полум'я, м; r  - 

радіус факела полум'я, м; х  - відстань від 

центру факела до опромінюваної площини (в 

даному випадку до стінки РВС №2), м;   - кут 

відхилення факелу полум'я, рад;  - кут під 

яким розташована опромінювана площина, рад. 

Кут відхилення факелу полум'я в наслідок 

дії вітру визначено за моделлю, 

запропонованою Томасом [8]. Ця модель 

базується на експериментальних даних, 

отриманих із застосуванням модельних вогнищ 

з деревини. Проте дану модель прийнято 

r 
РВ

С №2 

Факел полум'я  

РВ

С №1 
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використовувати для розрахунку відхилення 

факелу полум'я при горінні нафтопродуктів [9]. 

( ) ( )
0.49

*cos 0.7 V
−

= , 

* в

х

V
V

V
= , 

1

32
х

п

gmr
V



 
=  
 

, 

(19) 

 

(20) 

 

(21) 

де Vв  – швидкість вітру, м/с; Vх  – 

характеристична швидкість вітру, м/с; g – 

прискорення вільного падіння, м/с2; m – масова 

швидкість вигорання, 
2

кг
с м

; п  –  густина 

повітря, кг/м3.  

На рисунку 12 представлено залежність 

кута відхилення факелу полум'я від швидкості 

вітру. З графіку видно, що вже при мінімальній 

швидкості вітру 1 м/с факел полум'я 

відхилятиметься на кут понад 60о відносно 

вертикальної осі.  

За отриманими значеннями кута відхилення 

за формулами (13)-(21) проведено розрахунки 

кутового коефіцієнта випромінення 1 2 − . 

Встановлено залежність цього коефіцієнту від 

швидкості вітру, яку представлено на рисунку 13. 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 12 –  Залежність кута відхилення факелу полум'я від швидкості вітру 

 

 

 
Рисунок 13 – Залежність кутового коефіцієнту випромінювання від швидкості вітру 
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Підставивши значення кутового 

коефіцієнту випромінення 1 2 −  у вираз (2), 

визначено інтенсивність теплового 

випромінювання, яке сприймає стінка РВС №2. 

Результати розрахунків представлені графічно 

на рисунку 14.

 

 
Рисунок 14 – Інтенсивність теплового випромінювання, що сприймає стінка РВС №2, в залежності 

від швидкості вітру 

З графіка видно, що при збільшенні 

швидкості вітру передача тепла збільшується. 

Максимальну кількість променевої енергії 

стінка РВС №2 сприйматиме при швидкості 

вітру 30 м/с і більше. При швидкості вітру 30 м/с 

вона сприйматиме 57,5 кВт/м2. Це пояснюється 

тим, що при збільшенні швидкості вітру, 

відхилення факелу полум'я в сторону РВС №2 

буде зростати. При наближенні факелу полум'я 

до стіни резервуара частка тепла, яка 

передається променевим шляхом, буде 

збільшуватися. 

Розрахувавши променевий теплообмін 

між РВС №2 і факелом пожежі, можна 

визначити загальний тепловий влив на РВС №1 

і №2, відповідно заданих умов до третьої 

частини. Результати обчислень представлені 

графічно на рисунку 15.

 

 

  
Рисунок 15 – Залежність сумарної інтенсивності конвекційного і променевого теплового  потоку, що 

сприймають резервуари, від швидкості вітру Vв, при різних значеннях кута   

На рисунку 15 а зображено сумарну 

інтенсивність конвекційного та променевого 

теплового впливу на резервуар №1. Як видно з 

графіка при збільшенні швидкості вітру 

кількість теплоти, яку сприймає стінка РВС №1, 

буде зменшуватися.  Це  спричинено 
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конвекційними потоками холодного повітря, які 

омивають стінки резервуара. При збільшенні 

швидкості вітру інтенсивність конвекційного 

охолодження буде зростати, відповідно 

кількість теплоти, що сприймає стінка РВС, 

буде зменшуватися. Проте кількість теплоти, 

яка відводиться від резервуару конвекційним 

шляхом, є значно меншою від тої кількості, що 

стінка сприймає променевим теплообміном. 

Найбільш інтенсивно буде охолоджуватися 

стінка резервуар під кутом 100, оскільки ця 

частина стінки найбільш інтенсивно 

омиватиметься вітром. При безвітряній погоді 

стінка сприйматиме 129,5 кВт/м2 (див. рис. 2), а 

при вітрі, швидкість якого 30 м/с – 126,7 кВт/м2. 

Це означає, що за рахунок конвекції відводиться 

не більше 3 кВт/м2, що в свою чергу не 

перевищує 2,4 % від загальної кількості теплоти, 

яке сприймає стінка РВС №1. 

Аналізуючи рисунок 15 б, можна зробити 

висновок, що третій варіант розвитку пожежі є 

найгіршим для РВС №2, оскільки за даних умов 

цей резервуар нагріватиметься найшвидше. При 

швидкості вітру 30 м/с максимальну 

інтенсивність теплового потоку – 80 кВт/м2 

стінка сприйматиме під прямим кутом. При 

зменшенні швидкості вітру інтенсивність 

конвекційного та променевого впливу на 

резервуар буде зменшуватися до 45 кВт/м2. При 

цьому значна частка припадає на конвекційний 

теплообмін. При мінімальній швидкості вітру 1 

м/с вона складає 7,3 %, а при збільшенні 

швидкості вітру до 30 м/с зростає до 28 %. 

Висновки. У роботі розглянуто три 

сценарії розвитку пожежі в резервуарному 

парку за умов розливу нафтопродуктів (рис. 1, 5, 

10). По кожному сценарію розвитку пожежі 

одержано графічні залежності інтенсивності 

теплового потоку на поверхні резервуарів, 

обумовлені пожежею в резервуарному парку за 

умов розливу нафтопродуктів. При цьому 

визначено вплив швидкості вітру на 

інтенсивність теплообміну.  

Встановлено, що для резервуара №1 

найбільш несприятливим варіантом розвитку 

пожежі є другий (рис. 5), оскільки за цих умов 

стінка резервуара в початковий момент пожежі 

(Тn =1500 К, T№і=300 К) зазнаватиме 

максимального теплового впливу в кількості від 

130 кВт/м2 до 150 кВт/м2. Для резервуара №2 

найбільш несприятливим варіантом є третій 

(рис. 10). За таких умов стінка РВС сприйматиме 

теплову енергію в кількості від 45 кВт/м2 до 80 

кВт/м2. 
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DETERMINATION THE INTENSITY OF THE HEAT FLUX DUE TO FIRE IN THE TANK 
FARM UNDER OIL SPILLS 
М. Semerak, Doc. of Sc., prof., M.Mykhailyshyn 
Lviv state university of life safety, Ukraine  

KEYWORDS  ANNOTATION 

vertical steel tanks, tank farm, fires in oil 
and petroleum storage depots, oil 
discharge, heat flux, convection flux 

 

The paper considers three scenarios for the development of a fire in a tank 
farm in a spill of oil products. For each scenario of fire development, the 
dependences of the heat flux on the surface of the tanks on the speed and 
direction of the wind were obtained. The amount of heat that will be 
transmitted from the flame of fire to the walls of the tanks by radiation and 
convection paths is established. It is calculated that, with the most 
unfavorable variant of the fire development, the maximum heat flux on the 
wall surface is from 130 kW / m2 to 150 kW / m2. At the same time, the 
influence of wind speed on heat exchange processes is determined. 

 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА, ОБУСЛОВЛЕННОГО 
ПОЖАРОМ В РЕЗЕРВУАРНОМ ПАРКЕ ПРИ РАЗЛИВЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
М. М. Семерак, д-р. техн. наук, профессор, М. Р. Михайлишин 
Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности, Украина 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  АННОТАЦИЯ 

вертикальные стальные резервуары, 
резервуарные парки, пожары на 
складах нефти и нефтепродуктов, 
выброс нефти, тепловое излучение, 
конвекционный поток. 

 

В работе рассмотрены три сценария развития пожара в 
резервуарном парке в условиях разлива нефтепродуктов. По 
каждому сценарию развития пожара получены зависимости 
интенсивности теплового потока на поверхности резервуаров, от 
скорости и направления ветра. Установлено количество тепла, 
которое будет передаваться от пламени пожара к стенкам 
резервуаров лучевым и конвекционным путем. Рассчитано, что при 
наиболее неблагоприятном варианте развития пожара 
максимальный тепловой поток на поверхности стенки составляет от 
130 кВт / м2 до 150 кВт / м2. При этом определено влияние скорости 
ветра на процессы теплообмена. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОРЮЧОСТІ ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНИХ 
МАТЕРІАЛІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СТАНДАРТИЗОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ЗАПАЛЮВАННЯ 

С.В. Новак*, канд. техн. наук, ст. наук. співроб., П.О. Іллюченко, М.Д. Гордєєв, О.В. Зазимко 
Український науково-дослідний інститут цивільного захисту, Україна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ  АНОТАЦІЯ 

Надійшла до редакції: 28.04.2018 
Пройшла рецензування: 11.06.2018 

 
Наведено результати експериментального визначення показників 
горючості електроізоляційних матеріалів, отримані із застосуванням 
стандартизованих полуменевих джерел запалювання різної 
потужності, створених за допомогою 3-х видів горючих газів. 
Визначено проміжки часу t1 підвищення температури мідних блоків в 
інтервалі від 100 °С до 700 °С. Встановлено вплив потужності 
стандартизованих джерел запалювання та виду горючого газу на 
показники горючості електроізоляційних матеріалів. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: 
випробувальне полум’я, горючість, 
джерело запалювання, дослідний 
зразок, електротехнічний виріб, 
електроізоляційний матеріал. 

 

 
Для забезпечення пожежної безпеки 

електротехнічних виробів на етапі їх 

проектування та створення першочерговим є 

застосування в конструкції виробу 

електроізоляційних матеріалів, які відповідають 

вимогам щодо їх горючості. Методи 

випробувань електроізоляційних матеріалів на 

горючість [1, 2] передбачають застосування  

стандартизованих полуменевих джерел 

запалювання різної потужності із різними 

горючими газами. Відмінність в інтенсивності 

вогневого впливу на електроізоляційний 

матеріал може привести до отримання різних 

результатів випробувань цих матеріалів на 

горючість. Тому метою даної роботи було 

поставлено визначення впливу потужності 

стандартизованих джерел запалювання та виду 

горючого газу на показники горючості 

електроізоляційних матеріалів. 

Для проведення експериментальних 

досліджень горючості застосовано два 

електроізоляційні матеріали: текстоліт 

електротехнічний марки А (ГОСТ 2910-74 [3]) 

та гетинакс фольгований марки ГФ-1-П (ГОСТ 

10316-62 [4]), стандартизовані полуменеві 

джерела запалювання потужністю 50 Вт [5] та 

500 Вт [6] із використанням трьох видів 

горючих газів: метану та пропану з чистотою не 

нижче ніж 98 %, а також пропан-бутану 

(пропан-бутанової суміші для побутового 

використання). Перші два види горючих газів в 

EN 60695-11-3 [6] передбачено для 

використання при застосуванні джерела 

запалювання потужністю 500 Вт. В EN 60695-

11-4 [5] визначено, що для джерела запалювання 

потужністю 50 Вт слід використовувати метан. 

Для проведення експериментальних досліджень 

горючості у даній роботі окрім зазначених двох 

видів горючих газів застосовано пропан-бутан, 

як можливу альтернативу зазначеним 

стандартизованим горючим газам. Джерела 

запалювання потужністю 50 Вт [5] та 500 Вт [6] 

призначено для застосування під час проведення 

дрібномасштабних лабораторних випробувань 

[1, 2], метою яких є порівняння параметрів 

горіння різних матеріалів, що використовуються 

у виробництві електротехнічних виробів. 

Методи цих лабораторних випробувань [1, 2] 

забезпечують можливість попереднього 

вибирання електроізоляційних матеріалів, з 

яких виготовляють вироби. 

Методика експериментальних досліджень 

горючості зазначених вище електроізоляційних 

матеріалів (текстоліту та гетинаксу) заснована 

на положеннях, наведених в EN 60695-11-10 [1] 

та EN 60695-11-20 [2]. Сутність експериментів 

полягала у прикладанні полум’я до торця 

дослідного зразка (див. рисунки 1, 2) на 

проміжок часу 10 с з подальшим відведення 

полум’я від нього. Відстань між патрубком і 

торцем дослідного зразка становила (10 ± 1) мм 

при застосуванні пальника потужністю 50 Вт [5] 

і (55 ± 1) мм для пальника потужністю 500 Вт 

[6]. Значення висоти полум’я для пальника 

потужністю 50 Вт складало (20 ± 2) мм [5]. Для 

пальника потужністю 500 Вт контролювали 

висоту внутрішнього блакитного конусу 

полум’я (далі – висоту полум’я), яка мала бути 

від 38 мм до 42 мм [6]. Застосовували по п’ять 

однакових дослідних зразків. Під час 

експериментів визначали такі показники 

горючості, як: тривалість самостійного горіння 

зразка після відведення полум’я, тривалість 

тління зразка після відведення полум’я або після 

припинення самостійного горіння зразка, 

максимальна межа пошкодження зразка, 

мінімальна межа пошкодження зразка. 

Отримані експериментальні дані щодо 
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показників горючості зразків наводили в 

табличній формі. За цими експериментальними 

даними шляхом осереднення значень, 

отриманих для дослідних зразків, визначали 

показники горючості текстоліту та гетинаксу.

 

 
Рисунок 1 – Дослідний зразок електроізоляційного матеріалу у формі бруска 

S – товщина дослідного зразка, яка складає 1,4 мм для текстоліту і 1,5 мм для гетинаксу 

 

 
 

а)                                 б) 

 
Рисунок 2 – Схема розташування випробувального полум’я потужністю 50 Вт (а) та  

500 Вт (б) відносно дослідного зразка 

1 – полум’я пальника; 2 – дослідний зразок (вид з торця); 3 – патрубок пальника. 

 

Попередньо, до проведення зазначених 

досліджень горючості, для оцінювання 

можливого впливу виду горючого газу на 

інтенсивність теплообміну між полум’ям і 

дослідним зразком, експериментальним шляхом 

визначали проміжки часу ti підвищення 

температури мідних блоків в інтервалі від 100 

°С до 700 °С. Під час цих експериментів вільно 

підвішений на термопарі мідний блок масою 

(1,76 ± 0,01) г для пальника потужністю 50 Вт і 

(10,00 ± 0,05) г для пальника потужністю 500 Вт 

вносили в полум'я, створене вертикально 

розташованим пальником. При цьому відстань 

розташування мідного блока над краєм патрубка 

пальника була такою ж, як і під час досліджень 

горючості. Для кожного пальника і горючого 

газу було проведено по п’ять експериментів, за 

якими визначали проміжок часу ti, як середнє 

значення даних п’яти експериментів, і похибку 

його визначення (див. таблицю 1). З таблиці 1 

випливає, що значення проміжку часу ti, 

отримані для різних горючих газів із 

застосуванням пальника потужністю 50 Вт (або 

500 Вт),  незначно відрізняються між собою, і 

різниця між ними знаходиться на рівні похибки 

вимірювання. З отриманих експериментальних 

даних можна зробити висновок про те, що на 

інтенсивність теплообміну між полум’ям і 

дослідним зразком при застосуванні пальників 

потужністю 50 Вт і 500 Вт вид горючого газу 

(метан, пропан та пропан-бутан) не впливає. 

Таблиця 1 – Результати визначення 

проміжку часу нагрівання мідних блоків 
Потуж- 

ність пальника, 

Вт 

Проміжок 

часу ti, с 
Похибка, с (%) 

Метан 

50 46,98 ± 0,76 с (± 1,61 %) 

500 55,79 ± 0,52 с (± 0,94 %) 

Пропан 

50 45,60 ± 0,73 с (± 1,59 %) 

500 55,12 ± 0,48 с (± 0,87 %) 

Пропан-бутан 

50 45,71 ± 0,92 с (± 1,72 %) 

500 55,62 ± 0,85 с (± 1,52 %) 
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У таблиці 2 надано експериментальні дані 

щодо показників горючості, отримані для 

зразків з текстоліту та гетинаксу із 

застосуванням пальників потужністю 50 Вт і 500 

Вт і метану. Дані цієї таблиці свідчать про 

наявність значної розбіжності у показниках 

горючості, які отримані для дослідних зразків в 

однакових умовах (потужність пальника та вид 

горючого газу). Зокрема, при застосуванні 

пальника потужністю 500 Вт і метану значення 

тривалості самостійного горіння зразків 

гетинаксу після відведення полум’я 

відрізняються на 58 % (зразки № 3 та № 5), а 

значення мінімальної межі пошкодження 

зразків текстоліту – на 68 % (зразки № 1 та № 5). 

У таблицях 3, 4 наведено результати 

визначення показників горючості текстоліту та 

гетинаксу, отримані із застосуванням пальників 

потужністю 50 Вт і 500 Вт і різних горючих 

газів. Зазначені в цих таблицях результати 

визначено шляхом осереднення даних, 

отриманих для однакових дослідних зразків № 1 

– № 5 для кожної потужності пальника і 

наведених в таблиці 2. 

 

Таблиця 2 – Експериментальні дані щодо показників горючості дослідних зразків, отримані із 

застосуванням метану 

 

Потуж- 

ність 

пальника, Вт 

Номер 

зразка 

Тривалість 

самостійного 

горіння зразка 

після відведення 

полум’я, с 

Тривалість тління 

зразка після відведення 

полум’я або після 

припинення 

самостійного горіння 

зразка, с 

Максималь-на 

межа 

пошкоджен-ня 

зразка, мм 

Мінімальна межа 

пошкод-ження 

зразка, мм 

Текстоліт 

50 

1 25,7 1,2 8,4 2,1 

2 16,2 1,2 8,5 1,2 

3 18,6 1,0 9,2 1,1 

4 24,0 2,0 8,5 1,7 

5 16,2 1,0 8,8 1,0 

500 

1 26,8 2,0 16,4 6,2 

2 16,2 1,8 15,5 4,0 

3 15,4 1,4 15,1 2,0 

4 14,0 3,0 15,6 2,1 

5 23,4 1,0 12,4 2,0 

Гетинакс 

50 

1 7,3 3,8 5,8 0 

2 8,5 1,9 7,1 0 

3 5,2 6,4 6,1 0 

4 6,4 2,4 5,9 0 

5 6,1 3,1 7,1 0 

500 

1 26,4 14,8 18,2 4,6 

2 31,9 15,6 15,7 4,7 

3 14,1 6,4 17,1 3,3 

4 26,5 23,6 15,3 6,4 

5 33,6 14,2 16,7 7,0 
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Таблиця 3 – Показники горючості текстоліту, отримані із застосуванням різних газів 

Потуж- 

ність пальника, Вт 

Тривалість 

самостійного 

горіння зразків 

після відведення 

полум’я, с 

Тривалість тління 

зразків після відведення 

полум’я або після 

припинення 

самостійного горіння 

зразків, с 

Максималь-на 

межа 

пошкоджен-ня 

зразка, мм 

Мінімальна межа пошкод-

ження зразка, мм 

Метан 

50 20,1 1,3 8,7 1,4 

500 19,2 1,8 15,0 3,3 

Пропан 

50 16,5 0 7,9 1,5 

500 17,4 1,9 16,1 3,3 

Пропан-бутан 

50 18,9 5,0 8,9 2,6 

500 16,6 1,7 13,5 2,7 

 

Таблиця 4 – Показники горючості гетинаксу, отримані із застосуванням різних газів 

Потужність 

пальника, Вт 

Тривалість 

самостійного 

горіння зразків 

після відведення 

полум’я, с 

Тривалість тління 

зразків після відведення 

полум’я або після 

припинення 

самостійного горіння 

зразків, с 

Максималь-на 

межа 

пошкоджен-ня 

зразка, мм 

Мінімальна межа пошкод-

ження зразка, мм 

Метан 

50 6,7 3,5 6,4 0 

500 26,5 14,9 16,6 5,2 

Пропан 

50 7,0 4,2 6,5 0 

500 22,4 13,8 16,3 4,9 

Пропан-бутан 

50 5,5 2,6 6,2 0 

500 20,8 11,9 14,0 3,4 

 

З аналізу наведених в таблицях 3, 4 даних 

випливає наступне. 

Потужність пальника впливає на такі 

показники горючості текстоліту та гетинаксу, як 

мінімальна та максимальна межі пошкодження 

зразка. Зі збільшенням потужності ці межі 

підвищуються. Найбільший зріст має місце для 

гетинаксу при застосуванні метану: з 6,4 мм до 

16,6 мм – для максимальної межі пошкодження, 

і з 0 до 5,2 мм – для мінімальної межі. 

Підвищення потужності не впливає на 

тривалість самостійного горіння та тривалість 

тління зразків з текстоліту після відведення 

полум’я. Для зразків з гетинаксу підвищення 

потужності значно впливає на ці показники 

горючості. Зі збільшенням потужності 

тривалість самостійного горіння підвищується з 

6,7 с до 26,5 с, а тривалість тління зразків – з 3,5 

с до 14,9 с. Результати визначення показників 

горючості текстоліту та гетинаксу, отримані із 

застосуванням різних газів, незначно 

відрізняються між собою, і різниця між ними 

знаходиться на рівні похибки вимірювання. 

З вищенаведеного можна зробити висновки 

про те, що застосування джерела запалювання 

більшої потужності може призводити до 

отримання даних, які не перевищують значень 

показників горючості електроізоляційних 

матеріалів, отриманих при використанні 

джерела запалювання меньшої потужності. 

Використання різних горючих газів зазначених 

вище видів не призводить до відмінностей у 

значеннях показників горючості таких 

електроізоляційних матеріалів, як текстоліт 

електротехнічний марки А (ГОСТ 2910-74 [3]) 

та гетинакс фольгований марки ГФ-1-П (ГОСТ 

10316-62 [4]). 
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EXPERIMENTAL RESEARCH OF COMBUSTIBILITY OF ELECTRICAL INSULATION 
MATERIALS USING STANDARDIZED SOURCES OF IGNITION 
S. Novak, Cand. of Sc. (Eng.), Senior Fellow, P. Illiuchenko, M. Hordieiev, O. Zazymko 
The Ukrainian Civil Protection Research Institute, Ukraine   

KEYWORDS  ANNOTATION 

test flame, combustibility, ignition 
source, research sample, electrical 
product, electrical insulation material. 

 

The results of the experimental determination of the flammability indices of 
electrical insulating materials obtained using standardized flame ignition 
sources of various capacities created with the help of 3 types of 
combustible gases are given. The time intervals t1 of increase the 
temperature of copper blocks in the range from 100 °C to 700 °C have been 
determined. The influence of the power of standardized ignition sources 
and the type of combustible gas on the combustibility of electrical insulating 
materials has been established. 
 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРЮЧЕСТИ 
ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗАЖИГАНИЯ 
С.В. Новак, канд. техн. наук, ст. науч. сотр., П.А. Иллюченко, М.Д. Гордеев, А.В. Зазимко 
Украинский научно-исследовательский институт гражданской защиты, Украина 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  АННОТАЦИЯ 

испытательное пламя, горючесть, 
источник зажигания, опытный образец, 
электротехническое изделие, 
электроизоляционный материал. 

 

Приведены результаты экспериментального определения 
показателей горючести электроизоляционных материалов, 
полученных с применением стандартизированных пламенных 
источников зажигания различной мощности, созданных с помощью 
3-х видов горючих газов. Определены промежутки времени t1 
повышение температуры медных блоков в интервале от 100 ° С до 
700 ° С. Установлено влияние мощности стандартизированных 
источников зажигания и вида горючего газа на показатели горючести 
электроизоляционных материалов. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  ЗАГОРОДЖУВАЛЬНИХ СМУГ В ЛОКАЛІЗАЦІЇ 
НИЗОВИХ ПОЖЕЖ У ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМАХ 
О.П. Борис, канд.техн.наук, Р.В. Ліхньовський, канд.хім.наук, О.В. Корнієнко, М.І. Копильний  
Український науково-дослідний інститут цивільного захисту, Україна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ  АНОТАЦІЯ 

Надійшла до редакції: 28.04.2018 
Пройшла рецензування: 11.06.2018 

 
Проведено натурні випробування з визначення ефективності 
загороджувальних смуг, створених нанесенням водних розчинів 
засобів з вогнезахисними властивостями. Розроблено методику 
натурних випробувань ефективності загороджувальних смуг. 
Визначено ефективність смуг у локалізації низових лісових пожеж на 
двох різних дослідних ділянках - Боярської лісової дослідної станції та 
Голопристанського лісомисливського господарства.     

КЛЮЧОВІ СЛОВА: 
загороджувальні смуги, розчини засобів 
з вогнезахисними властивостями,   
ефективність смуг у локалізації  
низових пожеж. 

 

 
До пожеж у природних екосистемах 

відносять лісові та торф’яні пожежі, пожежі на 

відкритих територіях (ландшафтні, степові), а 

також пожежі на сільськогосподарських угіддях 

(поля зернових і технічних культур). 

Згідно статистичних даних Центра 

Пожежної Статистики Міжнародної Асоціації 

Пожежно-рятувальних служб (CTIF) [1], які 

аналізують стан з пожежами у 23 країнах світу, 

щороку приблизно 16,8 % всіх пожеж в цих 

країнах виникає у природних екосистемах. 

Невтішна статистика щодо стану з 

пожежами у природних екосистемах і в Україні. 

Аналіз протидії пожежам у природних 

екосистемах вказує на збільшення пожеж у 

лісових та торф’яних масивах, сільгоспугіддях і 

на відкритих територіях. Кількість пожеж у 

природних екосистемах становила у 2015 році – 

25,1 тис. пожеж, 2014 році – 12,8 тис. пожеж, а 

їх площа у 2015 році склала – 31 тис. га, а у 2014 

році – 26,7 тис. га [2]. 

За 2016 рік в Україні зареєстровано 13 185 

випадків пожеж в природних екосистемах [3]. 

На початку пожежонебезпечного періоду 

(березень-травень) основною причиною 

виникнення лісових пожеж є випалювання сухої 

рослинності та її залишків на сільгоспугіддях і 

придорожніх смугах поруч із лісовими 

масивами. 

Внаслідок цих пожеж щороку вогнем 

знищується унікальна флора і фауна територій 

біосферних заповідників та національних 

парків, десятки господарських споруд та дачних 

будинків, чим завдається значних матеріальних 

збитків, як державі так і населенню. 

У багатьох країнах світу для боротьби з 

пожежами у природних екосистемах 

застосовуються загороджувальні смуги, 

створені із засобів з вогнезахисними 

властивостями, що представляють собою водні 

розчини хімічних речовин. В Україні на 

теперішній час досвід боротьби з пожежами за 

допомогою загороджувальних смуг відсутній.   

Відомо, що в ті часи для локалізації пожеж 

у природних екосистемах застосовувалися такі 

засоби з вогнегасними та вогнезахисними 

властивостями: засоби ОС-5, ОС-5У, ОС-А1, 

ОС-А2М. Водні розчини засобів наносилися на 

лісову підстилку тим самим створюючи 

загороджувальні смуги які перешкоджали 

поширенню полум’я.  

Вогнегасний засіб ОС-5, що призначений 

для гасіння лісових низових і  підстилково-

гумусових пожеж досі виробляється НПК 

“ЭКОХИММАШ” [4]. 

Стосовно теперішнього часу, то нами було 

вибрано бішофіт з добавками, сповільнювач 

горіння СГ-1 [5] вогнезахисний засіб 

“АГРУСПРОФІ” [6]. 

Окремі аспекти щодо актуальності, 

загального стану досліджень з питання 

локалізації низових пожеж у природних 

екосистемах способом створення 

загороджувальних смуг, а також, 

експериментальних досліджень у лабораторних 

умовах подано у роботах [7, 8]. Логічним 

продовженням попередніх двох є представлена 

до уваги ця завершальна робота.  

Метою даної роботи було проведення 

натурних випробувань з визначення 

ефективності загороджувальних смуг створених 

розчинами засобів з вогнезахисними 

властивостями в локалізації низових пожеж у 

природних екосистемах. 

Натурні випробування проводили на 

спеціальних дослідних ділянках розміром 

(43×10) м, кожну з яких по периметру 

оборювали трактором мінералізованою смугою 

шириною не менше 2 м. За рухом і висотою 

полум’я крайки пожежі спостерігали за 

допомогою фото і відеозйомки.  
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На кожній дослідній ділянці за 

нижченаведеною схемою (рис. 1) створювалися 

загороджувальні смуги за допомогою водних 

розчинів засобів з вогнезахисними 

властивостями з витратою 500 г/м2. Ширина 

смуг становила (50 ± 1), (100 ± 1) та (150 ± 1) см. 

 

 

 
Рисунок 1 – Схематичне розташування загороджувальних смуг на дослідній ділянці 

 

Витрату робочого розчину з 

вогнезахисними властивостями (R) на створення 

загороджувальної смуги розраховували за 

формулою: 

 

R= m/F,                          (1) 

 

де: F - площа загороджувальної смуги, м2; 

   m - маса робочого розчину, витрачена 

на створення загороджувальної смуги, г. 

Після підпалу горючого матеріалу 

проводили візуальне спостереження за 

проходженням полум’я через загороджувальну 

смугу з фіксацією швидкості просування крайки 

пожежі, висоти полум’я крайки пожежі перед 

загороджувальною смугою та глибина 

входження полум’я у неї.  

Загороджувальна смуга вважалася 

ефективною, якщо максимальна глибина 

входження полум’я в неї не перевищувала 0,5 

від її ширини.  

Випробування проводилися на територіях 

лісових масивів Боярської лісової дослідної 

станції та Голопристанського лісомисливського 

господарства на спеціальних дослідних 

дільницях розміром (43×10) м. 

Кожна дослідна дільниця перед початком 

випробувань за периметром оборювалася 

трактором.  

На кожній дослідній дільниці 

створювалися три загороджувальні смуги 

шириною       50 ± 1 см, 100 ± 1 см та 150 ± 1 см 

(рис. 2).

 

   
           а)                                                           б)                                                  с) 

Рисунок 2. – Загороджувальні смуги різної ширини, створені на дослідній дільниці: 

а) -  150 ± 1 см; б) - 100 ± 1 см; с) -  50 ± 1 см. 
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Витрата робочого розчину речовин з 

вогнезахисними властивостями на створення 

загороджувальних смуг для лісових масивів 

Боярської лісової дослідної станції та 

Голопристанського лісомисливського 

господарства становила 500 г/м2 та 1000 г/м2 

відповідно. Така різниця пов’язана з товщиною 

покриву лісової підстилки у лісових масивах, що 

становила 3 см для  Боярської та 20 см 

Голопристанської ділянки. 

Нанесення робочих розчинів на лісову 

підстилку здійснювалося переносним ранцевим 

розпилювачем (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Переносний ранцевий розпилювач, що використовувався для створення  

загороджувальних смуг. 

 

Випробування загороджувальних смуг на 

ефективність проводили відразу та після 4 годин 

з часу їх створення відповідно.  

Підпал наземних горючих матеріалів 

здійснювався запалювальним пристроєм з 

навітряної до загороджувальної смуги сторони 

дослідної дільниці (рис. 4).

 

  
а) б) 

Рисунок 4 – Пристрій (а) для здійснення підпалу (б) лісової підстилки . 

 

Після здійснення підпалу наземного 

горючого матеріалу велося візуальне 

спостереження за проходженням полум’я через 

загороджувальну смугу. Під час випробувань 

фіксувалися такі дані, як швидкість просування 

крайки пожежі, висота полум’я крайки пожежі 

перед загороджувальною смугою та глибина 

входження полум’я в загороджувальну смугу. 

Поширення полум'я імітованої низової пожежі, 

а також протидія їй загороджувальних смуг 

показано на рис. 5.
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Рисунок 5 – Визначення ефективності загороджувальних смуг у припиненні горіння лісової 

підстилки. 

 

Випробування на території лісових 

масивів Боярської лісової дослідної станції 

проводилися за ІV класу пожежної небезпеки (за 

умовами погоди) за таких умов: температура 

повітря – 29,0 ºС; відносна вологість повітря – 

46 %; атмосферний тиск – 740 мм. рт. ст. 

Швидкість просування крайки пожежі під час 

випробувань становила від 2,0  до 5,0 м/хв. 

Одержані експериментальні дані натурних 

випробувань наведено у табл. 1.

 

Таблиця 1 – Результати натурних випробувань з визначення ефективності                               

загороджувальних смуг на території лісових масивів Боярської лісової дослідної станції 
Назва 

засобу 

Ширина 

загоро- 

джувальної 

смуги, м 

Висота  

полум’я крайки 

пожежі перед 

загороджу-вальною 

смугою, м 

Максимальна глибина 

входження полум’я в 

загороджу-вальну 

смугу, м 

Висновок  

про ефективність  

Сповільнювач 

горіння СГ-1 

0,5 1,5 0,1 ефективна 

1,0 1,6 0,1 ефективна 

1,5 1,4 0,1 ефективна  

Розчин бішофіту 

з добавками 

0,5 0,5 0,20 ефективна  

1,0 0,6 0,23 ефективна  

1,5 0,7 0,22 ефективна  

АРГУСПРОФІ 0,5 1,0 0,1 ефективна 

1,0 0,8 0,1 ефективна 

1,5 0,6 0,1 ефективна 

ОС-5 0,5 1,0 0,4 не ефективна  

1,0 0,8 0,4 ефективна  

1,5 0,6 0,35 ефективна 

Вода 0,5 0,8 прогоріла не ефективна  

1,0 1,1 прогоріла не ефективна  

1,5 0,9 прогоріла не ефективна  
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Випробування на території лісових 

масивів Голопристанського лісомисливського 

господарства проводилися за V класу пожежної 

небезпеки (за умовами погоди) за таких умов: 

температура повітря – 33,0 ºС; відносна 

вологість повітря – 40 %; атмосферний тиск – 

740 мм. рт. ст. Швидкість просування крайки 

пожежі під час випробувань становила від 1,7 до 

2,2 м/хв. 

Одержані експериментальні дані натурних 

випробувань наведено у табл. 2.

 

Таблиця 2 – Результати натурних випробувань з визначення ефективності                               

загороджувальних смуг на території лісових масивів Голопристанського лісомисливського 

господарства. 
Назва 

засобу 

Ширина 

загоро- 

джувальної 

смуги, м 

Висота  

полум’я крайки 

пожежі перед 

загороджу-

вальною смугою, 

м 

Максимальна глибина 

входження полум’я в 

загороджувальну смугу, 

м 

Висновок  

про ефективність  

Сповільнювач 

горіння СГ-1 

0,5 1,2 0,1 ефективна 

1,0 0,8 0,1 ефективна 

1,5 1,1 0,1 ефективна 

Розчин бішофіту 

з добавками 

0,5 1,0 0,35 не ефективна 

1,0 0,9 0,32 ефективна 

1,5 0,32 0,34 ефективна  

АРГУСПРОФІ 0,5 1,1 0,1 ефективна  

1,0 1,2 0,1 ефективна 

1,5 0,9 0,1 ефективна 

ОС-5 0,5 0,7 0,4 не ефективна 

1,0 0,9 0,4 ефективна 

1,5 1,1 0,42 не ефективна 

Вода 0,5 1,1 прогоріла не ефективна 

1,0 0,8 прогоріла не ефективна 

1,5 1,1 прогоріла не ефективна 

Аналіз експериментальних даних таблиць 

1, 2 вказує на високу ефективність 

загороджувальних смуг, створених за 

допомогою сповільнювача горіння СГ-1 та 

засобу “АРГУСПРОФІ”. Про це свідчить 

показник максимальної глибини входження 

полум’я в загороджувальну смугу. Дещо 

поступаються їм смуги створені з розчину 

бішофіту з добавками та ОС-5. На обох 

дослідних дільницях за одержаними 

результатами випробувань було встановлено, 

що ефективна ширина загороджувальних смуг, 

створених робочим розчином сповільнювача 

горіння СГ-1 та засобу «АРГУСПРОФІ» 

становить – 0,5 м, засобу «ОС-5» – 1 м. 

Неоднозначний результат показав розчин 

бішофіту з добавками, що пояснюється 

товщиної лісової підстилки. Ефективним він 

виявив себе при нанесенні на лісову підстилку 

товщиною 3 см та менш ефективним у нанесенні 

на 20-ти сантиметрову. Вода показала себе не 

ефективним засобом для локалізації низових 

пожеж у сталих соснових насадженнях на обох 

дільницях.  

 

В результаті проведеної роботи одержано 

результати натурних випробувань, створених 

загороджувальних смуг з водних розчинів 

речовин з вогнезахисними властивостями. 

Випробування проведено на двох різних 

дослідних ділянках, зокрема Боярської лісової 

дослідної станції та Голопристанського 

лісомисливського господарства. Вибрані засоби 

для  випробувань показали практично однакову 

ефективність у локалізації низових пожеж у 

природних екосистемах, незначну залежність 

від товщини горючих матеріалів. Водночас,  

вода показала себе непридатною у локалізації 

подібних пожеж і показала у всіх випадках 

негативний результат. 
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Даний спосіб рекомендований до 

практичного застосування для боротьби з 

низовими пожежами з використанням 

випробуваних засобів, що підтвердили високу 

ефективність у натурних випробуваннях. Спосіб 

локалізації пожеж придатний до використання у 

лісових масивах, степових зонах, 

сільгоспугіддях, а також, може бути 

рекомендований як один з варіантів ліквідації 

низових пожеж у ландшафтно-паркових зонах в 

межах міст. 
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DETERMINATION OF EFFECTIVENESS OF CONTROL LINES IN THE LOCALIZATION 
OF LOWER FIRES  
O. Borys, Cand. of Sc.(Eng.), R. Likhnovskyi, Cand. of Sc. (Chem.), O. Korniienko, M. Kopylnyi  
The Ukrainian Civil Protection Research Institute, Ukraine   

KEYWORDS  ANNOTATION 

control line, solutions of means with 
fireproof properties, effectiveness of 
control line in the localization of lower 
fires.  

Full-scale tests on determination the effectiveness of control lines obtained 
by applying aqueous solutions of products with fireproof properties were 
carried out. A methods for full-scale tests of the effectiveness of control 
lines has been developed. The effectiveness of the control lines in the 
localization of lower fires was determined at two different experimental  
sites - the Boiarskyi Forest Research Station and the Holoprystanskyi 
forest-hunting farm. 

 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕФФЕКТИВНОСТИ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫХ ПОЛОС 
В ЛОКАЛИЗАЦИИ НИЗОВЫХ ПОЖАРОВ В ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 
А.П.Борис, канд.техн.наук, Р.В. Лихневский, канд.хим.наук, А.В. Корниенко, Н.И. Копыльний  
Украинский научно-исследовательский институт гражданской защиты, Украина 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  АННОТАЦИЯ 

заградительные полосы, растворы 
средств с огнезащитными свойствами,   
эффективность полос в локализации 
низовых пожаров. 

 

Проведены натурные испытания по определению эффективности 
заградительных полос, полученных нанесением водных растворов 
средств с огнезащитными свойствами. Разработано методику 
натурных испытаний эффективности заградительных полос. 
Определено эффективность полос в локализации низовых лесных 
пожаров на двух разных опытных участках - Боярской лесной 
исследовательской станции и Голопристанского лесоохотничьего 
хозяйства.     
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