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Удосконалено метод кількісної оцінки ризиків об�єкта підвищеної 
небезпеки, в основу якого покладені математичне формулювання 
задачі оцінки ризиків й модифіковані рівняння для визначення 
регламентованих показників ризику аварій. Рівняння врахову-
ють імовірнісний характер виникнення й розвитку аварій, у тому 
числі каскадного, та їх наслідків. Розроблено математичну мо-
дель надзвичайної ситуації «вплив пожежі на посудину із зрід-
женим газом» у спряженій постановці, що базується на викорис-
танні k-e турбулентній моделі руху рідини й газу. Модель врахо-
вує нестаціонарний характер параметрів зовнішнього теплового 
впливу та дозволяє визначити час до руйнування стінки та па-
раметри процесів тепломасопереносу і їх залежність від реальних 
факторів взаємодії посудини з оточуючим середовищем. 
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Постановка проблеми. Статистичні дані про масштаби за-

подіяних збитків від 170 зареєстрованих аварій на підприємствах 
з використанням вуглеводневих речовин за останні 30 років, вка-
зують, що сумарні втрати становлять $7,35 млрд, [1]. При цьому 
кількість аварій за останні 5 років порівняно з таким же періодом 
70-х років зросла приблизно у 3 рази, а економічний збиток від 
них � у 9 разів. Тому основне завдання системи цивільного захис-
ту України з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій 
(НС) техногенного характеру набуває особливого значення.  

Вирішення проблеми попередження НС, як однієї з головних 
задач цивільної оборони (далі ЦО), потребує вдосконалення су-
часних методів, що забезпечують визначення джерел та факторів 
небезпеки і їх кількісних характеристик та враховують головний 
фактор небезпеки � каскадний розвиток аварії. Результати засто-
сування цих методів мають стати підставою для розробки та впро-
вадження заходів підвищення рівня безпеки.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літера-
турних джерел свідчить, що для виявлення джерел небезпеки та 
визначення їх основних параметрів існує значна кількість методів 
[2]. Але найбільш ефективним є метод кількісної оцінки ризиків 
аварій (далі КОРА) [1, 3]. Перспективність удосконалення методу 
КОРА, як підходу до визначення ефективних заходів безпеки і по-
передження НС, зумовлена можливістю урахування імовірнісного 
характеру усього спектру можливих НС та зокрема сценарію кас-
кадного розвитку аварії. 

Розв�язанню задачі попередження каскадного розвитку ава-
рій у резервуарних парках з нафтопродуктами присвячена значна 
кількість робіт, зокрема [4]. Але питання щодо оцінки впливу по-
жежі на посудину із зрідженим газом (далі ПЗГ), яка за своєю 
конструкцією і умовами експлуатації суттєво відрізняється від ре-
зервуарів з нафтопродуктами, ще потребує свого вирішення.  

Розрахунково-теоретичні дослідження впливу пожежі на 
ПЗГ проведено в Росії, Германії, Канаді [5 - 7]. Згідно [5, 6] при 
розгляді руху рідкого середовища автори не враховують в�язкість, 
яка суттєво впливає на характер та параметри процесів теплома-
сопереносу, а з цього випливає, що не враховується турбулентна 
складова руху. В роботі [7] наведено результати впливу пожежі на 
ПЗГ типу цистерна з об�ємом 125 м3, що апроксимована тривимір-
ною моделлю з 592 225 елементарних об�ємів кубічної форми з лі-
нійним розміром 0,06 м. Викликає сумнів спроможність наведеної 
кількості елементарних об�ємів у нестаціонарній за часом задачі 
забезпечити потрібну точність розрахунків спряжених теплових 
полів з рухомим середовищем у пристінному шарі рідини. З про-
ведених нами досліджень випливає, що в подібних задачах ліній-
ний розмір окремого пристінного шару рідини повинен становити 
не більше ніж 0,002-0,006 м. Отримані результати також засвід-
чили, що величина компоненти швидкості руху шарів рідини у 
вертикальній площині (без урахування короткочасних турбулент-
них пульсацій), яка є одним з головних параметрів, суттєво зміню-
ється з незначним віддаленням від поверхні стінки всередину рі-
дини, тобто від 0,6 м/с на поверхні стінки до 0,01 м/с на відстані 
0,05 м. За таких обставин кінцеві результати будуть надмірно гру-
бими. 

Постановка завдання та його вирішення. Враховуючи 
соціальну й економічну значимість проблеми підвищення рівня 
техногенної безпеки об�єктів із зрідженими газами стає актуаль-
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ною задача удосконалення методу КОРА з урахуванням каскадно-
го розвитку пожежі, який до того ж забезпечує визначення заходів 
більш безпечного й ефективного використання сил та засобів під-
розділів МНС. Виконання теоретичного дослідження впливу по-
жежі на ПЗГ вимагає створення математичної моделі. 

Обґрунтування основи методу КОРА базується на наступних 
положеннях. Зазначимо, що під час аварії, яка набуває свого роз-
витку за каскадним чи суто природним механізмом, наступні події 
є спільні й незалежні у сукупності в межах групи: а) вплив на лю-
дину або об�єкт одного чи більше уражаючих факторів внаслідок 
поширення аварії; б) знаходження людини з навітряної сторони 
відносно одного чи декількох джерел викиду сильнодіючої отруй-
ної речовини (далі СДОР); в) вплив на людину первинної чи (або) 
вторинної хмари СДОР. Тоді ризики подій за пунктами а) � в) ви-
значимо як імовірність В у вигляді 

 
 ( )1 1 k

k

B B= − −∏ , (1) 

 
де k залежить від випадку: а) k=1�c, де c - кількість устаткування, 
залученого до і аварії внаслідок каскадного та (або) природного 
механізмів; б) k=1�8 і відповідає одному із восьми напрямків віт-
ру за румбовою схемою; в) k=1, 2, де k=1 відповідає первинній хма-
рі, а k=2 � вторинній хмарі СДОР. 

Натомість сценарії розвитку однієї аварійної ситуації явля-
ють собою неспільні події, тобто маса небезпечної речовини ство-
рює лише один j уражаючий фактор (ударний, тепловий або ток-
сичний вплив). Сукупність j наслідків від і аварії формує повну 

групу неспільних подій, так що ,
1

1
m

i j
j
λ

=

=∑ , де ,i jλ  � імовірність роз-

витку виниклої аварійної ситуації на i устаткуванні до деякого j 
наслідку � уражаючого фактора; ,i jλ  визначається за методом «де-
рево подій»; m � кількість можливих уражаючих факторів. Тоді 
ризик (ПТР) появи уражаючого впливу на людину від одного з 
можливих j факторів від аварії на i устаткуванні визначимо як 
імовірність iPR  

 
 , ,i i i j i j

j
PR P Pporλ=∑ , i=1�n,  j=1�m, (2) 
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де iP  � імовірність виникнення аварії на i устаткуванні, 
визначається методом «дерево-відмов»; ,i jPpor  імовірність смерте-
льного ураження людини від впливу j вражаючого фактору, ви-
значається за допомогою пробіт-аналізу чи вже відомих пробіт-
функцій; n � кількість одиниць небезпечного устаткування.  

Для реалізації математичного формулювання задачі КОРА 
визначимо ОПН і прилеглу до нього місцевість як сукупність то-
чок, що описані одномірними масивами S . Після зведення за ко-
ординатним принципом ( , )S x y  у двовимірний масив ( , , )OB f S x y=  
розмірністю lхh, враховуючи, що: l - номер стовпця, який дорівнює 
абсцисі координати точці у декартовій системі координат (відстань 
по ОХ), а номер рядка h � ординаті (відстань по ОУ), одержимо 
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, (3) 

 
 ( ) ( ) , , , ,, , i i j i j i i j i j iS x y x y M MA P Ppor Pdist NS N Kλ⎡ ⎤= ⎣ ⎦  

 
де ( , )x y  - координати точки на площині; Мi � маса небезпечної ре-
човини в i устаткуванні; МАi,j � маса небезпечної речовини, що бе-
ре участь у створенні j уражаючого фактора аварії на i устатку-
ванні; ,i jPdist  - імовірність руйнування споруди при j уражаючому 
факторі з урахуванням випадку каскадного розвитку аварії; NS � 
вартість споруди; N �  кількість людей у точці (x,y); iK  - імовір-
ність появи події «реципієнт перебуває з навітряної сторони стосо-
вно і джерела викиду СДОР». 

Таким чином, застосовуючи запропоноване обґрунтування та 
рівняння (1) � (3), стає можливим визначити основну характерис-
тику небезпеки ОПН � розподіл ПТР загибелі людини PR  з ура-
хуванням імовірнісної природи вагомих подій, каскадного розвит-
ку аварії, довільної кількості і розташування джерел небезпеки та 
реципієнтів 
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 ( ) ( ), ,, 1 1 ( , ) ,i i i j i j
ji

PR x y K x y P Ppor x yλ
⎛ ⎞

= − −⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑∏ , 

 
де 

 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , , , ,, , , , ,i j i j i j i j i jPpor x y Pporc x y Pport x y Pporc x y Pport x y= + − ,(4) 

 
де iK  - розраховується з застосуванням (1); ,i jPporc  - імовірність 
відповідно смертельного ураження людини при j вражаючому фа-
кторі з урахуванням випадку каскадного розвитку аварії; ,i jPport  - 
імовірність смертельного ураження людини від первинної чи вто-
ринної хмари СДОР; ,i jPporc , ,i jPdist , ,i jPport  обчислюються за до-
помогою відомих пробіт-функцій та (1). 

Важливою характеристикою є індивідуальний ризик загибе-
лі людини IR . Для індивідуума, що перебуває на території з коор-
динатами ( ),x y  та ймовірністю Ppreb , як результат можливих ава-
рій на всіх одиницях устаткування IR  визначимо з урахуван-
ням (4) 

 

 ( ) ( ) ( ), ,, 1 1 ( , ) , ,i i i j i j
ji

IR x y K x y P Ppor x y Ppreb x yλ
⎡ ⎤⎛ ⎞

= − −⎢ ⎥⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

∑∏ . (5) 

 
Тоді рівняння для визначення KR  і GR  матимуть вигляд 
 

 ( ) ( ), ,
x y

KR IR x y N x y= ⎡ ⎤⎣ ⎦∑∑ , (6) 

 

 
( ) ( )

( ) ( )

, ,1 1 , ,

, , .

i i j i j
ji

x y

P Pdist x y NS x y
GR

IR x y N x y NH

λ
⎡⎡ ⎤⎛ ⎞

− − × +⎢⎢ ⎥⎜ ⎟
= ⎢ ⎥⎢ ⎝ ⎠⎣ ⎦⎣

+ ⎤⎦

∑∏∑∑  (7) 

 
Вираз для розрахунку соціального ризику отримаємо як за-

лежність ( )PS NS , 
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 ( )
,

,1 1
i j

i i jND NS
ji

PS NS P λ
≥

⎡ ⎤⎛ ⎞
= − −⎢ ⎥⎜ ⎟

⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
∑∏ , (8) 

 
 ( ) ( ) ( ), , , , ,i j i j

x y
ND Ppor x y Ppreb x y N x y⎡ ⎤= ⎣ ⎦∑∑ , 

 
де ,i jND  - число загиблих у результаті виникнення аварійної ситу-
ації на i устаткуванні і її розвитку за j сценарієм з формуванням 
вражаючого фактора, ,i jND NS≥ ; PS - імовірність події, при якій 
гине не менше NS осіб, NS=1;2;5;10;20;50;100;200;500;1000. 

Виконання службами ЦО своїх обов�язків щодо локалізації та 
ліквідації наслідків НС техногенного характеру, розробка безпеч-
них маршрутів евакуації за умов забезпечення безпеки особового 
складу потребує завчасного складання карт із зображенням іден-
тифікованих джерел небезпеки ОПН та з зонуванням території 
ОПН за рівнем імовірності загибелі людини від можливих вража-
ючих факторів. Для ОПН, які тільки плануються до проектуван-
ня, міські ради повинні визначити найбільш небезпечне місце 
розташування такого об�єкта. Для вирішення обох задач запропо-
новано метод зонування території ОПН за величиною потенціалу 
небезпеки, тобто ймовірності PO  події «смертельне ураження лю-
дини в результаті дії хоча б одного із всіх можливих на даному об'-
єкті вражаючих факторів, що формуються в результаті аварій на 
всіх одиницях устаткування». Метод базується на твердженні, що 
системи захисту лише зменшують імовірність виникнення чи по-
ширення аварії, але не виключають її. Визначення PO  в точці 
(x,y) виконаємо виходячи із (1), (4) при 1iP =  з урахуванням каска-
дного розвитку аварії 

 

 ( ), ,( , ) 1 1 ( , ) ( , )i ji i j
ji

PO x y K x y Ppor x yλ
⎛ ⎞

= − −⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑∏ . (9) 

 
Для ОПН, що характеризується суттєвою небезпекою ура-

ження токсичним та тепловим чи ударним впливом, зонування за 
рівнем токсичного впливу за рівнянням (9) виконується окремо від 
інших видів впливу. 
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Приклад застосування методу зонування території хімічного 
заводу за допомогою рівнянь (9) та (4) наведено на рис.1. 

 

а) б) 
 
Рис. 1 � Ризик смертельного ураження людини: а) PO ; б) ПТР: 1) 

пунктир - з урахуванням впровадження рекомендованих заходів; 2) 
суцільна - без урахування впровадження рекомендованих заходів 

 
Як це видно на рис.1, а) розташування хімічного заводу та 

інших підприємств є досить вдалим. З рис.1, б) можна побачити, 
як застосування додаткових заходів впливає на рівень безпеки. 
Згідно з отриманими результатами КОРА хімічного заводу, розро-
блено комплекс технічних і організаційних заходів, впровадження 
яких забезпечує скорочення радіуса зони можливого смертельного 
ураження токсохвилею аміаку з 2640 до 200 м, тобто в 13 разів. У 
цілому реалізація заходів щодо тимчасового охолодження аміаку, 
оснащення ЗІЗОД і оповіщення про аварію та евакуацію дозво-
лить знизити ПТР за межами заводу до 1000 разів, зменшити очі-
куваний матеріальний збиток у 84 рази, а за відсутності ЗІЗОД 
або евакуації - скоротити очікувану кількість загиблих до 11 разів. 

Наступну частину роботи присвячено дослідженню НС 
«вплив пожежі на посудину із зрідженим газом», що є одним із 
найбільш вагомих факторів небезпеки ОПН із зрідженим газом. 
Дослідження впливу пожежі на ПЗГ проведено шляхом матема-
тичного моделювання і перевіркою розрахункових даних з резуль-
татами натурного експерименту. Особливістю моделі є врахування 
умов спряженого теплообміну між різнорідними матеріалами та 
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теплообміну випромінюванням між поверхнями рідини й стінки, 
стінкою й оточуючим середовищем. Результати дослідження до-
зволили визначити умови, за яких настає каскадний розвиток 
аварії та розробити заходи для його попередження. 

Проведений аналіз показав, що руйнування ПЗГ при впливі 
пожежі відбувається за умови, коли надлишковий тиск насиченої 
пари p(t) досягає величини припустимого тиску ps(t) на стінку, яка 
розраховується з умов міцності та текучості матеріалу стінки, тоб-
то при p(t)= ps(t), де t � час. 

Математичне моделювання проведено для умов в�язкого се-
редовища, що перебуває в металевій посудині в стані термодина-
мічної рівноваги між газом та нестисливою рідиною. Для опису 
процесів тепломасопереносу в рідкому середовищі запропоновано 
систему диференціальних рівнянь нерозривності, руху в�язкого се-
редовища (рівняння Рейнольдса), енергії та рівняння турбулент-
них складових k ε−  моделі турбулентності (Realizable) [8]. Для за-
микання системи диференціальних рівнянь застосовано залеж-
ність щільності середовища від температури й тиску (наприклад, 
рівняння Менделєєва-Клапейрона для газу). Прогрів стінки опи-
сано рівнянням теплопровідності (рівняння Фур�є) для нестаціо-
нарних у часі умов.  

Тепловий вплив полум�я на зовнішню поверхню посудини 
задамо з урахуванням передачі тепла конвекцією й випроміню-
ванням 

 

 ( ) ( )( )4 4
0 _( ) st

f fak st fak st fak st st fak st
n

TT T C T T
n

α ε ε ϕ λ ∂⎛ ⎞− + − = − ⎜ ⎟∂⎝ ⎠
, (10) 

 
де fα  - коефіцієнт теплопередачі між газом та металевою стінкою; 

sukhS , S � площі поверхонь сухої стінки посудини та всієї посудини 
відповідно. 

Враховуючи, що газ, рідина і стінка мають різні теплофізичні 
характеристики, стає необхідністю вирішувати задачу спряженого 
теплообміну. Умови спряження теплових полів на межі «внутрі-
шня суха поверхня стінки � газ» задамо рівнянням 
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де 0C  - константа Стефана-Больцмана; stε , sidε  - ступінь чорноти 
відповідно поверхонь стінки й рідини; _st sidϕ  - площа взаємного 
опромінення між стінкою й поверхнею рідини. Умови спряження 
теплових полів на межі «внутрішня мокра поверхня стінки � ріди-
на» задамо рівнянням, яке аналогічне (11). 

Для пошуку ефективних рішень з вогнезахисту посудини за-
пропоновано метод аналізу процесів, що відбуваються в ПЗГ при 
пожежі, в основу якого покладено аналіз впливу ключових факто-
рів на вогнестійкість посудини. Результати дослідження довели, 
що ключовими факторами, які призводять до руйнування ПЗГ є 
припустимий тиск на стінку ( )ps t  та тиск насиченої пари ( )p t  в 
довільний момент часу t. Вплив ключових факторів оцінюється 

шляхом обчислення швидкостей їх змін у часі, як ( )( )d ps t
dt

 і 

( )( )d p t
dt

 та їх співвідношенням ( )tχ  у вигляді 

 

 ( ) ( )( ) ( ) ( )d dt ps t p t
dt dt

χ = . (12) 

 
Адекватність математичної моделі й вірогідність одержува-

них результатів підтверджена порівнянням даних розрахунків з 
результатами експерименту, які проведено в лабораторії теплома-
собмінних процесів ІПМаш НАН України, та зіставленням розра-
хункових даних з даними літературного джерела. Для цілей нату-
рного експерименту було реконструйовано існуючу установку до-
слідження тепломасообмінних процесів. Результати натурного до-
слідження температур зійшлися з даними розрахунку, середнє 
відносне відхилення між середніми температурами поверхні ріди-
ни склало 4,5%. У випадку використання даних літературного 
джерела про натурне дослідження впливу пожежі на цистерну з 
пропаном з�ясовано, що результати розрахунку температури пове-
рхні зрідженого пропану несуттєво відрізняються від літературних 
даних та їх середнє відносне відхилення складає 7,1%. 

Для з�ясування характеру процесів тепломасообміну в ПЗГ 
під впливом пожежі проведено загальне розрахунково-теоретичне 
дослідження. Розподіл температур, обчислений за допомогою за-
пропонованої моделі, у рідкому пропані для ПЗГ (цистерна) з діа-
метром 3000 мм при 0 293 KT =  (середня температура літньої пори 
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року) і 1500 KfT =  через 285 сек., тобто за 48 сек. до руйнування 
цистерни, для деяких випадків подано на рис. 2. 

 

 
а)      б) 

 
Рис. 2 � Розподіл температур у рідкому пропані в цистерні (ви-

гляд збоку) а) без ізоляції; б) з направляючими елементами та з зов-
нішньою ізоляцією 

 
Як це видно на рис. 2 розподіл температур в перерізі ПЗГ не 

є рівномірним і саме конвекційний рух в пристінній зоні формує 
поверхневий шар рідини, що визначає тиск у посудині.  

Зміна тиску пропану й припустимого тиску на стінку, для 
умов 0T = 282К, 293К, 313К і 1500 KfT = , подано на рис. 3. З ре-
зультатів на рис. 3 видно, що на відміну від існуючих поглядів для 
факелів з 1500 KfT =  зміни 0T  у діапазоні 0 253 313T = ÷  К, де 

0 313T =  К відповідає екстремальним погодним умовам, несуттєво 
впливають на час руйнування цистерни. З результатів проведено-
го дослідження випливає, що каскадний розвиток аварії з руйну-
ванням ПЗГ при впливі на неї пожежі з 1300 K 1500 KfT = ÷  є імо-
вірним будь-якої пори року і настає відповідно за 8 � 5 хв. від по-
чатку впливу. Визначений час руйнування унеможливлює прове-
дення заходів з локалізації НС, що має суттєве значення при роз-
робці оперативно-тактичних планів. 

Вплив пожежі, утвореної виливом бензину діаметром більше 
20 м і 1100 KfT ≥ , призводить до руйнування цистерни через 17 хв. 

 



Збірка наукових праць. Випуск 12, 2010 
 

Давідюк О.В. 
76 

 
 
Рис. 3 � Зміна тиску p насиченої пари пропану і припустимого 

тиску ps 
 
Для розробки ефективних рішень з вогнезахисту ПЗГ засто-

совано метод аналізу процесів, що відбуваються в посудині при 
пожежі, рівняння (12). Аналіз експериментальних даних свідчить, 
що саме температура факела є визначальним фактором руйну-
вання ПЗГ і вказує на підхід до вибору системи вогнезахисту. Але 
враховуючи неможливість переконливого прогнозування, яка саме 
горюча речовина утворить факел, у якості базового, найгіршого 
сценарію слід розглядати факел зрідженого газу, наприклад про-
пану чи бутану, що відповідає 1500 KfT = . Результати аналізу до-
вели, що за таких умов, на відміну від факела котельного палива 
чи керосину з 1000 KfT = , спостерігається приблизна рівність 
швидкостей змін припустимого тиску на стінку й тиску насиченої 
пари в часі. Цей висновок зумовлює рівнозначність заходів по 
зниженню температури поверхневого шару рідини (наприклад, 
клапан скидання тиску чи перерозподіл напрямків руху рідини) 
та заходів по зниженню температури стінки (наприклад, ізолю-
вання). 

Розрахунково-теоретичним шляхом досліджено ефективність 
таких систем захисту як: 1) зменшення величини теплового потоку 
за допомогою ізолювання зовнішньої поверхні ПЗГ; 2) зниження 
середньої температури дзеркала рідини перерозподіляючи напря-
мки конвекційного руху рідини; 3) комбінування обох підходів.  

Розраховано декілька заходів зовнішнього ізолювання: 1) су-
цільна ізоляція різної товщини шарів; 2) улаштування металевої 
віддзеркалюючої фольги; 3) додавання шару повітря між шарами 
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ізолюючого покриття; 4) комбінацією згаданих підходів. За ре-
зультатами дослідження з�ясовано, що найбільш ефективним рі-
шенням з урахуванням його практичної реалізації є нанесення на 
зовнішню поверхню стінки вогнестійкої теплоізоляції з теплопро-
відністю не більше 0,1 Вт/мК та температурою плавлення не мен-
ше 1500 К при товщині покриття не менше 60 мм. Дане рішення 
дозволяє збільшити час до аварійного руйнування стінки до 80 хв. 
у найгіршому випадку повного охоплення полум'ям, що забезпечує 
можливість запобігання людських жертв і каскадного розвитку 
аварії, підвищення безпеки під час локалізації й ліквідації НС. 

Моделювання НС «вплив пожежі на ПСГ» з метою розробки 
плану локалізації й ліквідації аварійних ситуацій для Пуровсько-
го ГПЗ (ТОВ «НОВА-ЗПК») дозволило оцінити можливість каска-
дного розвитку аварій і визначити час до руйнування устаткуван-
ня й цистерн із зрідженими пропаном і бутаном. Розрахунки пока-
зали, що зовнішній вплив полум'я пропану на цистерну із пропа-
ном призводить до її руйнування через 5-8 хв. залежно від почат-
кової температури, що не дозволяє вжити необхідних заходів для 
локалізації й усунення пожежі. Запропоноване рішення з ізолю-
вання збільшує час до руйнування цистерни в 10-12 разів та до-
зволяє знизити значення ПТР, ІР, КР і майнового ризику в 10-
100 разів. 

Висновки. 
1. У роботі набув подальшого розвитку метод КОРА складно-

го ОПН. В основу вдосконалювання методу покладено математич-
ну постановку задачі КОРА й модифіковані рівняння для визна-
чення регламентованих показників ризику, що враховують імові-
рнісний характер виникнення й розвитку аварій, у тому числі ка-
скадного, та їх наслідків. Метод дозволяє визначати найнебезпеч-
ніші складові ОПН і на основі отриманих результатів встановити 
підходи чи заходи до підвищення рівня безпеки ОПН і визначити 
їх ефективність. 

2. Розроблено математичну модель НС «вплив пожежі на 
ПЗГ», що заснована на теорії турбулентного руху шарів рідини й 
газу в умовах спряження теплових полів (стінка-рідина, стінка-
газ, рідина-газ). Модель враховує нестаціонарний характер пара-
метрів зовнішнього теплового впливу й теплообмін випроміню-
ванням між поверхнями рідини й стінки і дозволяє визначити час 
до руйнування стінки. Застосування моделі дозволило розрахун-
ково-теоретичним шляхом визначити характер процесів теплома-
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сопереносу в посудині із зрідженим пропаном чи аміаком та роз-
робити рішення з вогнезахисту посудин. 
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Давидюк О.В. 
Совершенствование метода оценки рисков аварий с каскадным 

эффектом на промышленных объектах со сжиженными газами 
Усовершенствован метод оценки рисков аварий сложного объекта. В ос-

нову усовершенствования метода положена математическая постановка зада-
чи оценки рисков и модифицированные уравнения для определения регла-
ментированных показателей риска с учетом каскадного развития аварии. Ме-
тод позволяет определить источники опасности на объекте и на основе полу-
ченных результатов установить подходы или меры по повышению уровня 
безопасности. Разработана математическая модель ЧС «влияние пожара на 
сосуд со сжиженным газом», основанная на теории турбулентного движения 
слоев жидкости и газа в условиях сопряжения тепловых полей (стенка-
жидкость, стенка-газ, жидкость-газ). Модель учитывает нестационарный ха-
рактер параметров внешнего теплового воздействия и теплообмен излучением 
между поверхностями жидкости и стенки и позволяет определить время до 
разрушения стенки. Применение модели позволило расчетно-теоретическим 
путем определить характер процессов тепломассопереноса в сосудах со сжи-
женным пропаном и аммиаком и разработать решения по огнезащите сосудов. 

Ключевые слова: гражданская оборона, чрезвычайная ситуация, 
оценка рисков, каскадное развитие аварии, повышение уровня безопасности, 
огнезащита 

 
Davidyuk O.V. 
Development of the method of emergency risk assessment with 

domino-effect in industrial plants that use liquefied gases 
The method of emergency risk assessment of difficult plant was developed. 

The mathematical statement of the problem of risk assessment and the improved 
equations for definition of the regulated risk indicators put in a basis the devel-
oped method. The risk equations are taking into account domino-effect. The 
method allows to define danger sources in plant. The received results give the ba-
sis to establish approaches or solutions to safety level increase. The mathemati-
cal model of the emergency «fire impact on liquefied gas vessel» was created. The 
model based on the theory of turbulent flow of layers of a liquid and gas with ac-
count of the thermal fields conjugation (of wall � liquid, of wall � gas, of liquid � 
gas). The model considers non-stationary character of parameters of external 
thermal influence and heat exchange by radiation between liquid and wall sur-
faces and allows to define time when the wall collapses. Model application has 
allowed to define theoretically character of processes of heat and mass transfer in 
vessels with liquefied propane and ammonia and to develop decisions to fire pro-
tection of vessels. 

Key words: civil defence, emergency, risk assessment, BLEVE, increase of 
safety level, fire protection. 




