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Обґрунтовано та представлено удосконалену, зручну у використанні, ме-
тодику розрахунку сил та засобів для локалізації дії небезпечних чинни-
ків газоподібних НХР пари яких розчиняються у воді. Запропоновано 
використання даної методики у довіднику керівника гасіння пожежі. 
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соби, оперативні дії. 

 
Постановка проблеми. Пожежі на об’єктах з наявністю НХР мо-

жуть супроводжуватися утворенням зони хімічного зараження. Розміри 
цієї зони залежать від різних чинників, одним з найважливіших є фізико-
хімічні властивості НХР. Фізико-хімічні властивості та агрегатний стан 
впливають на тактику оперативних дій з гасіння пожеж та розрахунок 
сил та засобів для цього.  

На керівника ліквідації надзвичайної ситуації (КЛНС)/керівника 
гасіння пожежі (КГП) покладається значна роль у визначенні потрібної 
кількості сил та засобів для здійснення оперативної роботи в умовах, що 
визначає обстановка, тої або іншої надзвичайної ситуації (НС), а саме га-
сіння пожеж на об’єктах з наявністю НХР. КЛНС/КГП в даних умовах 
потрібно здійснювати розрахунки не тільки сил та засобів для гасіння 
пожежі. У зв’язку з чим, однією із проблем є визначення потрібної їх кі-
лькості для локалізації дії небезпечних чинників НХР. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У [1, 2] порядок визна-
чення  нормативних показників, а в цілому сил та засобів ґрунтується на 
особистому досвіді КГП та об’явленням номеру виклику, за яким прибу-
ває визначна кількість відділень на основних пожежно-рятувальних ав-
томобілях (ПА) та спеціальних підрозділів без врахування умов НС. 

Представлений у [3, 4] порядок визначення сил та засобів для ло-
калізації дії НХР базується на підставі норм виконання робіт за умов на 
пожежі, НС, достатньо розкриває порядок їх обґрунтування, але в цілому 
не дає можливість оперативно, в умовах здійснення оперативних дій роз-
рахувати потрібну кількість сил та засобів для виконання окремих видів 
робіт під час гасіння пожеж в умовах дії небезпечних чинників газоподі-
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бних НХР. До того ж, методики мають протиріччя, що призводить до ви-
значення необґрунтованих показників. 

Постановка завдання та його вирішення На підставі  технічного 
завдання на НДР (державний реєстраційний № 0114U002477) «Провести 
дослідження та розробити довідник керівника гасіння пожежі» одним з 
очікуваних результатів є методика розрахунку сил та засобів для гасіння 
пожеж на об’єктах з наявністю НХР. 

Враховуючи досвід гасіння пожеж на різноманітних об’єктах, умов 
і обстановки на пожежах, експериментальних досліджень [5, 6], тактико-
технічних характеристик пожежно-рятувальної техніки та обладнання 
пропонується наступна (проста у використанні) аналітична методика ро-
зрахунку сил та засобів для локалізації дії небезпечних чинників газопо-
дібних НХР наступними методами. 

Осадження хмари НХР. 
Осадження парів НХР проводиться з метою зменшення концентра-

ції небезпечних речовин у вторинній хмарі. Такий спосіб локалізації за-
стосовується до газоподібних речовин, насамперед зріджених газів, пари 
яких розчиняються у воді. Для осадження використовують розпилені 
струмені зі стволів з насадками НРТ [2, 7]. 

Витрата води для осадження НХР визначається за формулою 
 

 вип
в.осадж
потр 0,28qVQ = , (1) 

 
де в.осадж

потрQ – потрібна витрата води для осадження хмари НХР, л/с; 0,28 – 
коефіцієнт, що враховує переведення т/год у л/с (тобто – 
1000(л)/3600(с)=0,2777); q  – питома витрата води для осадження 1 тон-
ни НХР, т; випV  – швидкість випаровування НХР, т/год. 

Питома витрата води (у тоннах) залежить від розчинності парів 
НХР і може бути визначена за формулою 

 

 
mR

100q = , (2) 

 
де mR  – розчинність НХР, г/100 г води. 

Масова розчинність деяких НХР у воді при стандартній темпера-
турі 20°С представлена у табл. 1. 

Швидкість випаровування, т/год, визначається за формулою 
 

 
вип

вип
MV
τ

= , (3) 

 
де М  – кількість НХР, т; випτ  – час випаровування, год. 
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Табл. 1. Розчинність деяких НХР у воді  

Назва НХР Розчинність, 
%(мас.) Назва НХР Розчинність, 

%(мас.) 
1 2 1 2 

Акриловометиловий 
ефір (метилакрилат)  

6 Метанол  
(метиловий спирт)  

необмежена 

Аміак (амоніак)  33,1 Метафос  60 
Амінбензол  
(анілін, феніламін)  

3,4 Метилу бромід  1,34 

Ацетон  необмежена Мурашина кислота  необмежена 
Арсин (водень 
миш’яковистий)  

20 Оцтова кислота  необмежена 

Бензол  0,18 Сірководень  291 
Водню пероксид  необмежена Сірчистий ангідрид  22,8 
Водню фторид  необмежена Толуол  250 
Діоксан  необмежена Формальдегід  необмежена 
Дихлоретан  0,86 Фурфурол   8,3 
Етиленгліколь  необмежена Хлор  0,7 
Етиленимін  необмежена Хлорпікрин  0,16 
Ксилол  0,013 Хлорціан  необмежена 

 
Час випаровування НХР, год, визначається відповідно до Методи-

ки прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речо-
вин під час аварій на промислових об’єктах і транспорті. 

Необхідна кількість стволів-розпилювачів для осадження НХР, шт, 
дорівнює 

 

 
розп

в
потросадж

ств.НРТ Q
Q

N = , (4) 

 
де розпQ  – витрата води з одного пожежного ствола з насадком-
розпилювачем, л/с, визначається за [2]. 

Витрата води (фактична) для осадження хмари НХР, л/с, визнача-
ється за формулою 

 
 розп

осадж
ств.НРТ

в.осадж
фак QNQ = . (4) 

 
Під час організації активного захисту стволи розташовуються за 

периметром розливу НХР. Відстань між стволами, м, дорівнює 
 

 осадж
ств.НРТ

розл
м.ств N

P
L = , (5) 

 
де розлР  – периметр розливу НХР, м. 
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Створення водяних завіс. 
Проводиться для створення завіси з метою обмеження поширення 

хмари НХР. Цей спосіб використовується для зріджених, стиснених га-
зів, пари яких погано розчиняються у воді. У разі застосування цього 
способу локалізації зони аварії доцільно використовувати розпилювачі 
[2, 3, 7].  
 Кількість потрібних для створення водяної завіси розпилювачів з 
насадком РВ, шт, визначається за формулою 
 

 1
L
Р

N
м.ств

фзавіс
ств.РВ += , (6) 

 
де завіс

ств.РВN  – кількість розпилювачів; фP  – довжина фронту завіси, м; 
м.ствL  – відстань між розпилювачами, м (приймається 8 м). 

Для створення водяної завіси стволи встановлюють так, щоб факе-
ли розпилювання перекривали один одного. 

Витрата води (фактична) для встановлення завіси, л/с, визначається 
за формулою 

 
 розп

завіс
ств.РВ

в.обмеж
фак QNQ = , (7) 

 
де розпQ  – витрата розпилювача, л/с; 

завіс
ств.РВN  – кількість РВ, шт. 

Потрібна кількість пожежно-рятувальних автомобілів, шт, визнача-
ється за формулою 
 

 сх
розп

заг
розпрез

ПА N
NК

N = , (8) 

 
де резK  – коефіцієнт резерву ПА (1,3 влітку, 1,5 взимку); 

заг
розпN  – кіль-

кість розпилювачів, шт, що дорівнює осадж
ств.НРТN  або завіс

ств.РВN ; сх
розпN  – кіль-

кість РВ (у схемі), що може забезпечити одне відділення, шт. 
За наявності протипожежного водопроводу необхідно перевірити 

відповідність можливостей мережі протипожежного водопостачання з 
витратою води для встановлення завіси 

 
 мережі

в.заг
фак QQ ≤ , (9) 

 
де в.заг

факQ  – витрата води, що забезпечує роботу розпилювачів з осадження 
хмари НХР та зі створювання водяних завіс, л/с; мережіQ  –водовіддача 
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мережі протипожежного водопостачання, л/с, визначається за [2]. 
За наявності пожежних водоймищ або інших джерел з обмеженим 

запасом води необхідна кількість води, м3, визначається за формулою 
 

 ,КQV ззав
в.заг
фак

заг
води τ=  (10) 

 
де завτ  – час підтримання завіси, год; зК  – коефіцієнт запасу води (прий-
мається таким, що дорівнює 3). 
 Час підтримання завіси, год, визначається за формулою 

 
почвипзав τ−τ=τ ,                                         (9) 

 
де випτ  – час випаровування НХР, год; почτ  – час від початку аварії до 
створення завіси, год, що визначається залежно від обстановки. 

Загальна кількість потрібної пожежно-рятувальної техніки склада-
ється з кількості пожежно-рятувальних автомобілів, що залучені для 
створення завіси, перекачування та підвезення води, допоміжної техніки 
(рукавні автомобілі, автомобілі зв’язку, освітлення тощо) і визначається 
виходячи з конкретної обстановки аварії, віддаленості джерел води та 
інших умов. 

Висновки. В цілому розрахунок сил та засобів для гасіння пожеж на 
об’єктах з наявністю НХР відповідає загальній методиці [2, 6], особли-
вість розрахунку полягає у визначені нормативних показників  кількості 
сил та засобів, необхідних для локалізації дії небезпечних чинників НХР. 

Нормативні показники кількості сил та засобів для виконання 
окремих (спеціальних) видів робіт на пожежах та НС, а саме локалізації 
дії небезпечних чинників газоподібних НХР, дають можливість 
КЛНС/КГП обґрунтовано та оперативно визначити потрібну кількість 
сил та засобів пожежно-рятувальних підрозділів для здійснення операти-
вних дій.  
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Методика расчета сил и средств для локализации воздействия опасных 

факторов опасных химических веществ (ОХВ) 
Обоснована и представлена усовершенствованная, удобная в использовании, 

методика расчета сил и средств для локализации воздействия опасных факторов га-
зообразных ОХВ пары которых растворяются в воде. Предложено использование 
данной методики в справочнике руководителя тушения пожара.  
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