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Стаття присвячена проблемам організації безпеки об�єктів збері-
гання боєприпасів. Зазначається, що їх вирішення потребує ство-
рення науково обґрунтованих рекомендацій. Розроблені блок-
схема методики підвищення ефективності заходів безпеки, нада-
ні основні математичні моделі. Приведені результати розрахун-
ків. 
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Постановка проблеми. Аналіз процесів виникнення пожеж 

та вибухів, що відбулися на вітчизняних арсеналах, базах, скла-
дах зберігання боєприпасів (об�єктах зберігання) та країн СНД за 
останні роки свідчить про недостатньо ефективну систему заходів 
їх попередження. Зазначене підтверджується збитками від над-
звичайних ситуацій, що значно перевищують витрати на створен-
ня системи захисту самих об�єктів. Яскравим прикладом тому слу-
жать пожари та вибухи, що відносно недавно відбулися у військо-
вих містечках Артемівськ, Новобогдановка, Лозова Збройних сил 
України. 

Разом з тим, ретроспектива розвитку системи зберігання сві-
дчить про наявність первинних якісних аспектів при її створенні 
[1]. Це знаходило відображення в її збалансованій побудові, коли 
науково обґрунтовувались та реалізовувались певні пропорції між 
обсягами боєприпасів, засобами їх утримання та захисту [2]. До-
статня увага при цьому надавалась виробленню нормативів по за-
безпеченню об�єктів зберігання засобами активного та пасивного 
вибухопожежного захисту. З часом, внаслідок структурної перебу-
дови Збройних Cил України, зміни номенклатури зберігання, ста-
ріння інфраструктури утримання об�єктів зазначені вимоги були 
порушені. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Існуючі ме-
тодики оцінки стану безпеки, реагування на його зміни у перева-
жній більшості зорієнтовані на техногенні об�єкти цивільного при-
значення та не враховують специфіки розвитку аварійних ситуа-
цій на військових [3-8]. Комплексної методики покращення вибу-
хопожежобезпеки об�єктів зберігання боєприпасів авторами не ви-
явлено. 

Постановка завдання та його вирішення. Тому, виникає 
нагальна потреба у вирішенні актуального наукового завдання 
щодо удосконалення ефективності заходів вибухопожежобезпеки 
сучасних арсеналів, баз, складів зберігання боєприпасів. 

Вирішення поставленої задачі потребує формалізації процесу 
розвитку та протидії пожежам та вибухам. Аналіз типових сцена-
ріїв надзвичайних ситуацій, що мали місце за останнє десятиріч-
чя, дозволяє виділити такі взаємозв�язані етапи їх протікання 
(рис. 1). 

Вихідний стан об�єкта зберігання характеризується показни-
ком загрозливості Vj, що характеризує ймовірність виникнення 
пожеж і вибухів на об�єкті зберігання та свідчить про ефективність 
загальносистемних, поточних заходів вибухопожежобезпеки j. У 
випадку перевищення критичного рівня загрозливості система пе-
реходить на другий рівень � попереджувальності Zπ, що потребує 
негайної реалізації захисних заходів π. Третій етап � уражуванос-
ті Xδ1 характеризує первинні втрати об�єкта δ1 від пожеж та вибу-
хів та свідчить про ефективність заходів протидії загрозам. На че-
твертому рівні � рятувальності Zr, вживаються заходи r щодо ней-
тралізації та локалізації пожеж та вибухів. Далі, в залежності від 
ефективності заходів протидії динамічним кризовим явищам, че-
рез певний час, процес переходить на п�ятий рівень � післякрити-
чності Xδ2, що характеризує вторинні втрати об�єкта зберігання від 
надзвичайної ситуації δ2 та його здатність до відновлення. Умов-
но, за масштабністю подій, що прогнозуються та характером реа-
гування, методика складається із трьох основних блоків: попере-
джувальності, критичності та після критичності. 

Числовий опис протікання надзвичайної ситуації, взаємоза-
лежність етапів її протікання потребують формування та розробки 
переліку математичних моделей для прийняття рішення про реа-
лізацію безпечного зберігання боєприпасів на об�єкті. 
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Рис. 1 � Блок-схема методики підвищення ефективності заходів 

вибухопожежобезпеки об�єктів зберігання боєприпасів 
 
При визначенні показника загрозливості слід враховувати 

важливу обставину ─ чим складніше потенційно небезпечніше 
об�єкт, тим менше статистична інформація та базові статистичні 
вибірки. В цьому випадку достовірність визначення ризиків по-
нижується. Тому, для підвищення точності, оцінку загрозливості 
проведемо шляхом лінійного об�єднання інформації за двома не-
залежними джерелами. Для цього використаємо нормальний (гау-
совський) розподіл та отримаємо остаточний вираз 
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де ,В Нϑ ϑ � нижні та верхні значення показників загрозливості; σ  � 
дисперсія; Ф(.) � функція Лапласа, що визначається по спеціаль-
ним таблицям. 
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Зміна співвідношення ( 1)
( )

j

j
V t

V t
+  з часом t визначить тренд за-

грозливості jtrdV γ  та буде підставою для прийняття рішення щодо 
доцільності попереджувальних заходів за умови 1jtrdV γ > . 

Вибір ефективних попереджувальних заходів Zπ потребує, 
щоб вкладення в них ресурсів було найбільш раціональним і оп-
тимальним. Тому, оцінка попереджувальності включає порівнян-
ня обсягу експертних потрібних попереджувальних заходів Zπе із 
фактично можливими Zπф в залежності від спроможностей наяв-
них ресурсів 
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Показник уражуваності являє собою відношення можливих 

руйнувань статичних елементів об�єкта зберігання Si(V) до його 
загальної вартості S у грошовому виразі. Він залежить від здатно-
сті об�єкта протистояти негативним впливам, характеру і інтенси-
вності цих впливів, навченості персоналу 
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Моделювання динамічних процесів пожежі П та вибухів В, 

можливість прогнозування її параметрів дозволяє виробляти ря-
тувальні рішення щодо розподілу сил і засобів захисту під час її 
розвитку. При цьому основні задачі управління зводяться до коре-
гування послідовності оперативних заходів в часі та в залежності 
від характеру і масштабів надзвичайної події. Тоді показник ряту-
вальності представимо співвідношенням 
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Необхідність введення коефіцієнта kr обумовлюється стриб-

коподібною зміною обстановки протікання надзвичайної ситуації 
та потребою в оперативних рятувальних заходах. 
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Значення післякритичності об�єкта зберігання оцінимо за 
покажчиками фізичної уразливості території Хф(V), військово-
економічної Хве(V), соціальної Хс(V) та екологічної уразливостей 
Хек(V) за виразом 

 
 ( ) ( ) ( ) ( )1 Ф ВЕ С ЕКПX V X V X V X VX e γ γ γ γδ

γ
+ + += − . 

 
Така побудова показників дозволить забезпечити реалізацію 

практично любого сценарію виникнення та розвитку надзвичай-
них ситуацій на об�єктах зберігання, що пов�язані з пожежею та 
вибухами. Введення додатково до складу моделей блоків розраху-
нку та мінімізації збитку дозволить оперативно оцінювати та 
управляти можливим сумарним ризиком об�єкта зберігання, ефек-
тивністю заходів вибухопожежобезпеки. 

При умові, що всі показники , , ,j r νπ δ  приведено до однако-
вих одиниць вимірювання, ефективність заходів вибухопожежобе-
зпеки об�єктів зберігання боєприпасів (а отже і критерії їх пріори-
тетності) буде виходити із виразу 

 
 { }( ) ( )ВП ВПS V j r Еγ π δ≡ ∀ ∪ ∩ ∪ → , 

 
де ВПE − ефективність заходів вибухопожежобезпеки об�єктів збері-
гання боєприпасів, під якою будемо розуміти ступінь їх адекватно-
сті варіантам розвитку ситуації. 

З позицій системного аналізу вибухопожежобезпека об�єкта 
зберігання боєприпасів складається із двох основних блоків 
(рис. 2): 

1) множини заходів, направлених на попередження j π∪  
вибухів та пожеж; 

2) множини заходів по локалізації та ліквідації наслідків, 
коли подія такого характеру вже відбулась r νδ∪ . 

Апробації розробленої методики проводилась відповідно до 
фактичного стану одного із об�єктів зберігання боєприпасів [9]. 

Виникнення та розвиток надзвичайної ситуації на об�єкті мо-
делювалось для різних умов, наприклад, виникнення вогню без-
посередньо на об�єкті або за його межами з подальшими вибухами 
та розлітанням боєприпасів. 
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Рис. 2 � Система вибухопожежобезпеки об�єкту зберігання боє-

припасів 
 
Моделювався розвиток пожежі на технічній території об�єкта, 

визначалась динаміка його розповсюдження. Виходячи із номенк-
латури боєприпасів, що знищувались під час пожежі, визначались 
зони ураження та руйнування. 

Планування і проведення обчислювального експерименту об-
ґрунтувало працездатність методики. При цьому отримані числові 
залежності показників дозволили виявити закономірності зміни 
процесів забезпечення вибухопожежобезпеки об�єктів зберігання в 
залежності від заходів реагування: 

загрозливість � Vj = 0,34 вказує, що його величина не нале-
жить загальноприйнятому інтервалу значень ]0;0,2[ процедур без-
пеки. Цей факт цілком відповідає існуючим тенденціям зміни 
стану вибухопожежобезпеки об�єктів; 

попереджувальність � Zπ =0,167 також не входить до загаль-
новизнаного інтервалу ]0,8;1[. Зазначене адекватно існуючому по-
ложенню щодо матеріально-технічного, фінансового забезпечення 
живучості об�єктів зберігання; 

уражуваність � Xδ1=0,00004167, рятувальність � Zr =0,328 , пі-
сля критичність � Xδ2=0,832 відбивають відому концепцію �масш-
табності� аварій на техногенних об�єктах. 

Також при проведенні розрахунків загальний збиток від по-
жеж та вибухів на об�єкті зберігання досягав більше 300 млн. до-
ларів США., що ніяк неможливо порівняти із витратами на саме 
сучасне пожежне обладнання та інші профілактичні заходи. 

Висновки: запропонована методика підвищення ефективно-
сті заходів вибухопожежобезпеки об�єктів зберігання боєприпасів 
дозволяє вирішити актуальну задачу технічного забезпечення 
Збройних Сил України по створенню та удосконаленні системи 
підтримання прийняття рішень для реалізації безпечного режиму 
утримання боєприпасів на об�єктах зберігання. 
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Убайдуллаев Ю.Н., Гаврилюк А.О. 
Методика повышения эффективности мероприятий взрывопо-

жаробезопасности объектов хранения боеприпасов 
Статья посвящается проблемам организации безопасности объектов 

хранения боеприпасов. Отмечено, что их решение требует создания научно 
обоснованных рекомендаций. Разработаны блок-схема методики повышения 
эффективности мероприятий безопасности, даны основные математические 
модели. Показаны основные результаты расчетов. 

Ключевые слова: объект хранения, безопасность, боеприпасы, показа-
тель, математическая модель, система 

 
Ubaydullaev U.N., Gavryluk A.O. 
Method increase efficiency safety measures 
The article is devoted to the problems of organization safety at objects of 

storage ammunitions. Marked, that creation of the scientifically grounded rec-
ommendations needs in their decision. Developed flow-chart of method increase 
efficiency safety measures, basic mathematical models are given. Resulted re-
sults of calculations. 

Key words: objects of storage, safety, ammunitions, indicator, mathemati-
cal model, system 




