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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Теракт в метрополітені Токіо 

(Японія) 20 березня 1995 року, коли адепти секти «Аум Сенрікьо» розпилили 

отруйний газ зарин на п’яти лініях метро, в результаті якого загинуло 13 осіб та 

6,3 тисячі отримали отруєння різного ступеня важкості, заставив всі країни 

світу звернути увагу на попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 

малооб’ємними вибухами небезпечних хімічних речовин. Ця проблема 

усугубилась тим, що неконтрольоване виробництво хімічної зброї в Азії та на 

Близькому Сході в останні роки поставило під загрозу населення всього світу в 

результаті хімічного тероризму, який найближчим часом буде 

супроводжуватись як хімічними мінометними атаками, так і поставками 

небезпечних хімічних речовин в невеликій кількості в Європу. В Україні 

проблема загострюється ще більше внаслідок неконтрольованого характеру 

бойових дій з боку терористичних угрупувань, у яких на озброєнні є хімічні 

міни російського виробництва, на Сході нашої країни. 

В той час, коли в провідних країнах світу попередження надзвичайних 

ситуацій терористичного характеру, які характеризуються вибуховим 

характером викиду невеликої кількості небезпечної хімічної речовини, 

покладено на вузькоспеціалізованих фахівців, які використовують відповідне 

унікальне озброєння, в Україні попередження таких надзвичайних ситуацій 

покладено на Оперативно-рятувальні підрозділи Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій, які для цього не мають ані спеціальної рятувальної 

техніки, ані вузькопрофільних фахівців. 

Виходячи з цього, актуальним питанням є визначення оперативно-

технічних рекомендацій щодо проведення аварійно-рятувальних робіт під час 

попередження надзвичайних ситуацій терористичного характеру, пов`язаних з 

загрозою малооб’ємного вибуху небезпечних хімічних речовин, з урахуванням 

як ризиків, пов`язаних з небезпекою рятувальників та цивільних осіб, так і 

ризиків порушення умов життєдіяльності об’єкту, на якому має місце 

застосування малогабаритного пристрою малооб’ємного вибуху небезпечних 

хімічних речовин. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 27 квітня 2011 року № 368-р. «Про схвалення Концепції Загальнодержавної 

цільової соціальної програми захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру на 2012-2016 роки», «Стратегії 

реформування системи Державної служби з надзвичайних ситуацій», схваленої 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 25 січня 2017 р. № 61-р. та 

Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку органів системи Міністерства 

внутрішніх справ на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 693, а також в рамках 

виконання науково-дослідних робіт «Розробка пропозицій щодо підвищення 

ефективності бойової діяльності особового складу пожежної охорони»  

(№ державної реєстрації 0100U002054) та «Розробка електронного навігатора 
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прийняття управлінських рішень керівником ліквідації аварій з викидом 

небезпечних хімічних речовин» (№ державної реєстрації 0110U003271),  в яких  

автор брав участь у якості виконавця. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розробка методики 

попередження надзвичайних ситуацій терористичного характеру, пов’язаних з 

малооб’ємним вибухом небезпечних хімічних речовин в місцях з масовим 

перебуванням людей, за пріоритетними наслідками, як то, кількість жертв та 

кількість постраждалих, що відповідає умові забезпечення відсутності 

ураження цивільних осіб та фахівців Оперативно-рятувальних підрозділів як 

елементами малогабаритного пристрою малооб’ємного вибуху небезпечних 

хімічних речовин, так і безпосередньо небезпечними хімічними речовинами. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 

1. Проаналізувати надзвичайні ситуації терористичного характеру, 

пов’язані з малооб’ємними вибухами небезпечних хімічних речовин, та заходи 

по їх попередженню; 

2. Розробити математичну модель попередження надзвичайних ситуацій 

терористичного характеру, пов’язаних з малооб’ємним вибухом небезпечних 

хімічних речовин в місцях з масовим перебуванням людей, і методику на її 

основі; 

3. Перевірити достовірність розробленої математичної моделі і методики, 

створеної на її основі; 

4. Запропонувати варіанти впровадження розробленої математичної 

моделі та методики на її основі. 

Об'єкт дослідження – надзвичайні ситуації терористичного характеру в 

місцях з масовим перебуванням людей. 

Предмет дослідження – попередження надзвичайних ситуацій 

терористичного характеру,  пов’язаних з несанкціонованими малооб’ємними 

вибухами небезпечних хімічних речовин. 

Методи дослідження. На основі системного підходу та системного 

аналізу було визначено чинники, які впливають на локалізацію надзвичайних 

ситуацій терористичного характеру, пов’язаних з малооб’ємними вибухами 

небезпечних хімічних речовин, а також досліджено особливості реагування 

Оперативно-рятувальних підрозділів Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій на такі надзвичайні ситуації об’єктового рівня. Розробка 

математичної моделі попередження надзвичайних ситуацій терористичного 

характеру, пов’язаних з малооб’ємним вибухом небезпечних хімічних речовин 

в місцях з масовим перебуванням людей, спиралась на методи термодінамики, 

оперативно-технічні та інженерно-технічні методи цивільного захисту. 

Ймовірнісно-статистичні методи були використані для обробки та аналізу 

натурних та розрахункових експериментальних результатів. 

Наукова новизна отриманих результатів. У дисертаційній роботі 

вирішено важливу науково-практичну задачу в галузі цивільного захисту – 

розроблено методику попередження надзвичайних ситуацій терористичного 

характеру, пов’язаних з малооб’ємним вибухом небезпечних хімічних речовин 

в місцях з масовим перебуванням людей, за пріоритетними наслідками, як то, 
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кількість жертв та кількість постраждалих, що відповідає умові забезпечення 

відсутності ураження цивільних осіб та фахівців Оперативно-рятувальних 

підрозділів, так і ризиків порушення умов життєдіяльності об’єкту, як 

елементами малогабаритного пристрою малооб’ємного вибуху небезпечних 

хімічних речовин, так і безпосередньо небезпечними хімічними речовинами. 

У процесі виконання роботи отримані наступні наукові результати: 

1. Вперше розроблено математичну модель попередження 

надзвичайних ситуацій терористичного характеру, пов’язаних з малооб’ємним 

вибухом небезпечних хімічних речовин в місцях з масовим перебуванням 

людей, яка складається з трьох аналітичних залежностей. Перша описує 

залежність кількості шарів від параметрів процесу деструкції, а саме 

температури, часу та коефіцієнту герметичності. Друга описує залежність 

кількості постраждалих від зазначених параметрів деструкції небезпечної 

хімічної речовини. Третя залежність визначає варіаційний набір зазначених 

параметрів деструкції небезпечної хімічної речовини. Третя залежність 

визначає варіаційний набір зазначених параметрів оперативної деструкції з 

урахуванням рішення окремих задач: формування температурно-часових 

параметрів процесу деструкції, формування параметрів статичної та динамічної 

первинності. Умовою існування наведеної математичної моделі є набір 

граничних умов непереростання недомінуючих наслідків надзвичайної ситуації 

за межі об’єктового рівня поширення небезпеки та забезпечення ефективності 

процесу температурної деструкції небезпечної хімічної речовини в межах 

спеціалізованого захисного пристрою. 

2. Вперше розроблено методику попередження надзвичайних ситуацій 

терористичного характеру, пов’язаних з малооб’ємним вибухом небезпечних 

хімічних речовин в місцях з масовим перебуванням людей, яка дозволяє 

оцінити ступінь небезпеки виявленого небезпечного предмету,а також обрати 

схему (порядок) дій щодо його знешкодження, та складається з шести 

процедур, а саме: експертної оцінки потужності та небезпеки небезпечних 

хімічних речовину у складі малогабаритного вибухового пристрою, рішення 

задачі щодо особливостей використання дворівневого захисного пристрою, 

оперативно-технічних заходів з розгортання першого рівня захисного 

пристрою, визначення параметрів статичної та динамічної герметичності 

другого рівня захисного пристрою та його розгортання, процесу деструкції 

малогабаритного пристрою малооб’ємного вибуху небезпечних хімічних 

речовин, контролю хімічно-небезпечного стану всередині захисного пристрою з 

подальшим рішенням про згортання захисного пристрою та транспортування 

продуктів деструкції з метою остаточного їх знищення. 

3. Вдосконалено лабораторну установку, яка складається із 

спеціалізованого захисного пристрою для попередження надзвичайних 

ситуацій, пов’язаних з малооб’ємними вибухами небезпечних хімічних 

речовин. 

4. Уточнено закономірності діяльності особового складу оперативно-

рятувальних підрозділів під час виконання операцій по ліквідації 
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малогабаритного пристрою малооб’ємного вибуху небезпечних хімічних 

речовин. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у 

тому, що методика попередження надзвичайних ситуацій терористичного 

характеру, пов’язаних з малооб’ємним вибухом небезпечних хімічних речовин 

в місцях з масовим перебуванням людей, дозволяє обґрунтувати рекомендації 

щодо скорочення часу проведення аварійно-рятувальних робіт Оперативно-

рятувальними підрозділами з урахуваннями попередження відповідних 

надзвичайних ситуацій за пріоритетними наслідками, як то, кількість жертв та 

кількість постраждалих, що відповідає умові забезпечення відсутності 

ураження цивільних осіб та фахівців Оперативно-рятувальних підрозділів як 

елементами малогабаритного пристрою малооб’ємного вибуху небезпечних 

хімічних речовин, так і безпосередньо небезпечними хімічними речовинами. 

Основні результати дослідження були впроваджені в практичну діяльність 

Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Харківській області, Науково-дослідного проектно-конструкторського та 

технологічного інституту мікрографії та Інституті державного управління та 

наукових досліджень цивільного захисту. 

Особистий внесок здобувача. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи отримані автором особисто [1-18]. У процесі проведення 

дисертаційного дослідження:  

- особисто здобувачем виконано аналіз особливостей попередження 

надзвичайних ситуацій терористичного характеру, пов’язаних з малооб’ємними 

вибухами небезпечних хімічних речовин; 

- особисто здобувачем розроблено математичну модель попередження 

надзвичайних ситуацій терористичного характеру, пов’язаних з малооб’ємним 

вибухом небезпечних хімічних речовин в місцях з масовим перебуванням 

людей; 

- особисто здобувачем розроблено методику попередження надзвичайних 

ситуацій терористичного характеру, пов’язаних з малооб’ємним вибухом 

небезпечних хімічних речовин в місцях з масовим перебуванням людей; 

- особисто здобувачем розроблено лабораторну установку для перевірки 

достовірності математичної моделі та методики попередження надзвичайних 

ситуацій терористичного характеру, пов’язаних з малооб’ємним вибухом 

небезпечних хімічних речовин в місцях з масовим перебуванням людей; 

- здобувач особисто приймав участь у проведенні експериментів з 

використанням розробленої лабораторної установки та обробці отриманих 

результатів; 

- особисто здобувачем зроблені пропозиції щодо впровадження 

отриманих результатів. 

Апробація результатів дисертації. VI Міжнародна науково-практична 

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія, людина, 

суспільство» (НТУ «КПІ», м. Київ, травень 2003 р., форма участі – очна), XII 

науково-технічна конференція «Системи безпеки СБ-2003» Міжнародного 

форуму інформатизації (Академія ДППС, м. Москва, 30 жовтня 2003 р., форма 
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участі – очна), науково-практична конференція «Технічні засоби для 

профілактики надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків» (Академія 

цивільного захисту України, м. Харків, 28 травня  2004 р., форма участі – очна), 

сьома міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації» 

(Черкаси-Харків-Баку-Бельсько-Бяла, жовтень 2019 р., форма участі – заочна), 

міжнародна науково-практична конференція «Проблеми техногенно-

екологічної безпеки: освіта, наука, практика» (НУЦЗУ, м. Харків, листопад 

2019 р., форма участі – очна), 6th International scientific and practical conference 

«Topical issues of the developmen to fmodern science» (Софія, Болгарія, січень 

2020 р., форма участі – заочна), 5
th
International scientific and practical conference 

«Priority directions of science development» (м. Львів, лютий 2020 р., форма 

участі – заочна), VIII міжнародна науково-практична конференція 

«PERSPECTIVES OF WORLD SCIENCE AND EDUCATION» (м. Осака, Японія, 

22-24 квітня 2020 р., форма участі – заочна), ІII Міжнародна науково-практична 

конференція «Енергозбереження та промислова безпека: виклики та 

перспективи» (НТУ України «КПІ», м. Київ, 2-3 червня 2020 р., форма участі – 

очна). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 18 

наукових праць: 1 монографія, 3 статті у наукових фахових виданнях України, 

що входять до міжнародних наукометричних баз (у тому числі одна 

одноосібна), 3 статті у наукових фахових виданнях України та 11 тез доповідей 

на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях.  

Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота загальним обсягом 193 

сторінки складається з анотації, змісту, переліку умовних скорочень, вступу, 

чотирьох розділів, містить 37 рисунків та 34 таблиці. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовано мету, 

предмет, об’єкт, задачі, зазначено методи дослідження, з’ясовано наукову 

новизну і практичну цінність отриманих результатів. Наведено дані про 

впровадження та апробацію результатів дослідження. 

У першому розділі проаналізовано особливості попередження 

надзвичайних ситуацій (НС), пов’язаних із загрозою вибуху малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету (МВНП).  

У першому розділі проаналізовано надзвичайні ситуації терористичного 

характеру, пов’язані з малооб’ємними вибухами небезпечних хімічних речовин 

(НСТХМВНХР), та заходи по їх попередженню. Розглянуті особливості дій 

оперативно-рятувальних підрозділів України щодо попередження надзвичайних 

ситуацій (НС) терористичного характеру, пов’язаних з малооб’ємними 

вибухами небезпечних хімічних речовин (НХР). Показано, що ймовірність 

використання терористами малооб’ємних вибухів НХР в місцях з масовим 

перебуванням людей залишається достатньо високою. І якщо в провідних 

країнах світу відбувається підготовка вузькоспеціалізованих фахівців до їх 

попередження, то в Україні попередження таких НС покладено на Оперативно-
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рятувальні підрозділи (ОРП) Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій (ДСНС), які для виконання необхідних заходів не мають відповідного 

обладнання, техніки та методичного забезпечення. Виконана постановка задачі 

наукового дослідження, яка полягає у розробці нової методики попередження 

НСТХМВНХР  в місцях з масовим перебуванням людей, та визначені часткові 

завдання дослідження. 

У другому розділі розроблено математичну модель попередження 

НСТХМВНХР  в місцях з масовим перебуванням людей і на її основі створено 

нову методику попередження НС.  

Розробка математичної моделі (ММ) виконувалась наступним чином: по-

перше, були проаналізовані фізичні умови локалізації НС за допомогою 

дворівневого захисного пристрою куполоподібної форми у разі примусової 

деструкції малогабаритного пристрою малооб’ємного вибуху небезпечних 

хімічних речовин (МПМВНХР); по-друге, знайдено рішення окремої задачі із 

забезпечення термічної деструкції МПМВНХР; по-третє, знайдено рішення 

окремої задачі із забезпечення герметичності у разі виникнення процесу 

деструкції МПМВНХР; по-четверте, вирішено окрему задачу з визначення 

параметрів системи примусової вентиляції та локалізації газоподібних 

продуктів процесу деструкції МПМВНХР. І на завершення, описано 

розроблену ММ попередження НСТХМВНХР  в місцях з масовим 

перебуванням людей. 

Аналіз фізичних умов локалізації НС здійснювався виходячи з 

припущення, що за допомогою дворівневого захисного пристрою (ЗП) з 

системою забезпечення примусової термічної деструкції МПМВНХР, яка 

здатна циклічно провести попередню дегазацію небезпечного об’єму НХР 

(рис.1), можна попередити НСТХМВНХР на об’єкті з масовим перебуванням 

людей. 
 

 
 

Рисунок 1 – Структурна схема фізичної моделі локалізації наслідків термічної 

деструкції МПМВНХР за допомогою дворівневого захисного пристрою 

 

На рис.1 наведено наступні визначення: N  – зона  розміщення 

МПМВНХР об’ємні характеристики якої визначаються виходячи з маси хнрm  
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та інтегрального коефіцієнту ураження нхрæ
 
останнього; А  – зона розміщення 

1-го рівня куполоподібного захисного пристрою, об’ємні характеристики якої 

визначаються виходячи з показників товщини d  та щільності 1  останнього; 

F  – зона розміщення 2-го рівня куполоподібного пристрою, об’ємні 

характеристики якої визначаються виходячи з показників товщини 2d , 

щільності захисного матеріалу 2   та висоти підняття останнього для 

забезпечення відсутності контакту з поверхнями нагріву; B  – зона розміщення 

контейнеру деструктора, об’ємні характеристики якої визначаються виходячи з 

маси дестрm  та щільності  деструктора дестр ; С  – зона розміщення контейнеру 

з окиснювачем, об’ємні характеристики якої визначаються виходячи з маси 

окm  та щільності окиснювача ок ; D  – зона розміщення контейнеру 

охолоджувача, об’ємні характеристики якої визначаються виходячи з маси 

охлm  та щільності охолоджувача охл ; K  – зона розміщення пасивного 

навантаження із забезпечення герметичності 2-го рівня куполоподібного 

пристрою, об’ємні характеристики якої визначаються виходячи з маси герm ; 

SZ – зона умовної безпеки за межами 2-го рівня захисного пристрою; S  – зона 

розміщення управляючого блоку автоматичної системи деструкції МПМВНХР 

та системи шлейфів з’єднання з елементами активації контейнерів деструкції 

B , окиснювача C  та охолоджувача D ; Е – зона розміщення системи 

примусової вентиляції у складі: 1E – горових з’єднань, 2E  – компресору з 

потужністю дес , i
зЕ  – набору змінних герметичних резервуарів. 

Відмічено, що умовою ефективності застосування захисного пристрою є 

одночасне виконання рівнянь системи  
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де 1q , 2q , 3q , 4q  – відповідно наслідки НС за умови ініціюючого джерела 

у вигляді МПМВНХР, а саме q1 – кількість жертв, 2q  – кількість постраждалих, 

3q  – кількість осіб з порушенням умов життєдіяльності, 4q  – площа 

попередження НС; дестрT
 
– температура деструкції НХР, яка міститься у 

МПМВНХР; лt  – час деструкції НХР, яка міститься у МПМВНХР; герK
 
– 
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коефіцієнт герметичності 2-го рівня куполоподібного захисного пристрою; 

 л
р.об

3 tq  – кількісна характеристика показників наслідків 3q , а саме 

максимально допустима кількість осіб з порушенням умов життєдіяльності, що 

відповідає НС об’єктового рівня поширення. 

В процесі рішення окремої задачі  t,T  
формування температурних та 

часових параметрів деструкції показано, що схема процесу деструкції НХР у 

складі МПМВНХР має вигляд, який наведено на рис.2.  

 

 
 

Рисунок 2 – Схема процесу деструкції НХР у складі МПМВНХР за умов 

використання дворівневого захисного пристрою  

 

Показано, що процес деструкції суттєво розрізняється в залежності від 

характеристик конкретної НХР та вимагає припинення в зоні найменшого рівня 

показника інтегральної токсичності хімічної речовини. У зав'язку з цим в роботі 

було розглянуто отруйні речовини шкіряно-наривної дії: іприт та люїзит, а 

також небезпечні хімічні речовини подразнюючої дії: хлорпикрін (відноситься 

до групи температурно-нестійких) та адамсит (температурно-стійкий). НХР 

нервово-паралітичної групи (зарін, V-гази) вважаються температурно-стійкими, 

що дозволило процес їх деструкції здійснювати за схемою для подразнюючої 

групи температурно-стійких НХР. 

Спираючись на рішення окремої задачі деструкції МПМВНХР  t,T , 

були визначені умови функціонування  Q,К  другого рівня ЗП. Показано, що 

параметри оцінки температури зовнішнього слою (Б) поверхні першого рівня 

захисного пристрою  
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де   – коефіцієнт забруднення; 2  – коефіцієнт тепловіддачі від поверхні 

до газової суміші, що знаходиться в обємі між 1-м та 2-м рівнем захисного 

пристрою; рВ
 

– розрахункова витрата деструктору; лQ ,Q  – відповідно 

кількість теплоти, що отримується завдяки прямому випромінюванню від 

поверхні  Б  та по балансу; H  – площа поверхні нагріву (Б),  

дозволяють вибрати матеріал покриття другого рівня ЗП за результатами 

визначення допустимого температурного діапазону проведення процесу 

деструкції 

 

     TPnKTPn з
пр
герз , (4) 

 

де 
пр
герK  – фактичний коефіцієнт герметичності 2-го рівня захисного 

пристрою;  TP  та  TP  – термостійкість покриття 2-го рівня захисного 

пристрою з урахуванням температурного мінімального та максимального 

режимів, що має місце в умовах деструкції МПМВНХР; 

зn  та 

зn  – 

коефіцієнти запасу герметичності по низьким    та високим    температурам. 

Вирішення окремої задачі ( P,K ) з визначення параметрів (об’єму 

газоподібних продуктів .в.сV , які повинні бути видалені та герметично 

транспортовані) мобільної системи відведення та подальшого транспортування 

продуктів деструкції МПМВНХР визначається з урахуванням того, що 

необхідно буде видалити як об’єм газів, отриманих в процесі деструкції 

МПМВНХР,  

 

холодповіт
g
згордест VVVV  , (5) 

 

де g
згорV  – дійсний об’єм продуктів згоряння у процесі деструкції 

МПМВНХР; повітV  – об’єм повітря, яке знаходиться в об’ємі 2-го рівня 

захисного пристрою; холодV
 
– об’єм продуктів охолоджувача у разі їх 

застосування, 

так і необхідні витрати повітря в об’ємі другого рівня ЗП по надлишку 

теплоти 
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де  надQ – надлишок теплоти в об’ємі 2-го рівня ЗП; С  – теплоємність 

повітря;   – щільність повітря; T  – температура повітря, яка видаляється з 

об’єму 2-го рівня ЗП; охолT  – середня температура окиснювача та 

охолоджувача, що застосовується в процесі деструкції. 

Відповідно шукана математична модель попередження надзвичайних 

ситуацій терористичного характеру, пов’язаних з малооб’ємним вибухом 

небезпечних хімічних речовин в місцях з масовим перебуванням людей, 

складається з системи рівнянь (7): 
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та граничних умов існування рішення останньої (8): 

 

   

   

 

 


































n

1i

i
нхрхнр

нхрnдестр

нхрдестр

л
р.об

4гердестрдестр4

л
р.об

3гердестрдестр3

.ææ

;ætt

;æTT

;tqK,t,Tq

;tqK,t,Tq

. (8) 

 

 

 

У відповідності до (7)–(8) методика попередження НСТХМВНХР в 

місцях з масовим перебуванням людей передбачає послідовне виконання шести 

процедур, а саме: експертної оцінки потужності та небезпеки НХР складі 

МПМВНХР і рішення задачі щодо особливостей використання дворівневого 

ЗП, оперативно-технічних заходів з розгортання першого рівня ЗП, визначення 

параметрів статичної та динамічної герметичності другого рівня ЗП та його 

розгортання, процес деструкції МПМВНХР, контроль хімічно-небезпечного 



11 

 

стану всередині ЗП з подальшим рішення про згортання захисного пристрою та 

транспортування продуктів деструкції з метою остаточного знищення. 

У третьому розділі виконано перевірку достовірності розробленої ММ 

попередження НСТХМВНХР в місцях з масовим перебуванням людей і 

методики, створеної на її основі.  

Для цього було розроблено лабораторну установку, яка складається із 

дворівневого ЗП куполоподібної форми з системою забезпечення примусової 

термічної деструкції МПМВНХР, яка здатна забезпечити небезпеку 

рятувальників та цивільних осіб у разі спрацювання вибухонебезпечної 

складової, а також циклічно провести попередню дегазацію небезпечного 

об’єму НХР. У якості першого рівня куполоподібного ЗП було використано 

захисний пристрій для транспортування та знищення вибухонебезпечних 

предметів масою 120 кг та діаметром  90 см. В результаті за умов використання 

у якості другого рівня захисту гумового покривала лабораторна установка мала 

вигляд, який наведено на рис. 3. 

 

 
Рисунок 3 – Схема лабораторної установки для перевірки достовірності ММ 

попередження НСТХМВНХР в місцях з масовим перебуванням людей 

 

На рис. 3 маємо наступні визначення: N  – МПМВНХР масою хнрm  та 

інтегральним коефіцієнтом ураження хнрæ ; А  – 1-ий рівень куполоподібного 

ЗП товщинної d  та щільністю 1 ; F  – 2-ий рівень куполоподібного пристрою 

товщиною 2d  та щільністю матеріалу 2 ; B  – контейнер деструктора масою 

дестрm  та щільністю матеріалу деструктора дестр ; С  – контейнер з 

окиснювачем масою окm  та щільністю окиснювача  ок ; D  – контейнер 

охолоджувача масою охлm  та щільністю охолоджувача охл ; Y  – T – образний 

термічно-стійкий шпиль довжиною 2h ; K  – пасивне навантаження із 

забезпечення герметичності 2-го рівня куполоподібного ЗП масою герm ; S  – 

управляючий блок автоматичної системи деструкції МПМВНХР та система 
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шлейфів з’єднання з елементами активації контейнерів деструкції B, 

окиснювача C та охолоджувача D; Е – система примусової вентиляції у складі 

1E – горових з’єднань, 2E – компресору з потужністю дес , 
i
зЕ  – набору 

змінних герметичних резервуарів; 1h  (висота) та 1r  (радіус) – геометричні 

розміри куполоподібного захисного пристрою 1-го рівня; 2r  – геометричний 

розмір (радіус) площі локалізації продуктів деструкції МПМВНХР. 

В першій серії експериментальних досліджень деструкція НХР 

проводилася за допомогою пропанового пальника (температура полум’я 

1400С). Розглядався найгірший випадок, коли полум’я направлялось на одну з 

бокових стінок МПМВНХР під прямим кутом. Далі з інтервалом у 30 с  

вимірювалась температура зовнішньої стінки, на яку було направлено полум’я 

зсередини засобу локалізації елементів ураження. Порівняння результатів 

вогневих випробувань з розрахованими у відповідності до ММ попередження 

НСТХМВНХР в місцях з масовим перебуванням людей показало (рис. 4), що 

експериментальні результати укладаються в довірчий інтервал, розрахований з 

надійністю 0,95. 
 

 
 

Рисунок 4 – Залежність температури зовнішньої поверхні першого рівня 

захисного пристрою куполоподібної форми від часу впливу деструктора  

у вигляді пропанового пальника:  

––– – розрахункова залежність;  – результати вогневих випробувань;  

---- –  2,5% границя експериментальних результатів;   

– - – - –  5% границя розрахункових результатів) 

 

Аналогічна ситуація мала місце і в другій серії експериментальних 

вогневих випробувань, коли у якості деструктора використовувався 

ацетиленовий пальник. 
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Оцінка достовірності методики попередження НСТХМВНХР в місцях з 

масовим перебуванням людей проводилась шляхом порівняння імітаційних 

результатів з отриманими під час проведення тактико-спеціальних навчань. Для 

цього спочатку було проаналізовано алгоритм реалізації цієї методики, у 

відповідності до якого з рівнем значимості α=0,05 експериментальним шляхом 

були визначені закономірності виконання типових операцій. Це дозволило 

використовувати їх у якості вихідних даних під час імітаційного моделювання. 

Результати натурних експериментів співпали з результатами імітаційних, 

уклались в довірчі інтервали, які були розраховані з надійністю 0,95, що 

підтвердило достовірність розробленої методики. 

У четвертому розділі обґрунтовано пропозиції щодо впровадження 

розробленої математичної моделі та методики на її основі. 

Показано (рис. 5), що реалізацію розробленої методики попередження 

НСТХМВНХР в місцях з масовим перебуванням людей доцільно здійснювати 

оперативним розрахунком у складі трьох рятувальників як у випадку, коли 

вони будуть працювати в комплекті із захисного костюму Л1 у зборі з 

фільтрувальним протигазом, так і у випадку їх роботи в комплекті із захисного 

одягу піротехніків у зборі з фільтрувальним протигазом. 
 

 
Рисунок 5 – Залежність часу попередження надзвичайної ситуації 

НСТХМВНХР від чисельності оперативного розрахунку 
 

Крім цього надано пропозиції щодо підвищення ефективності процесу 

підготовки експертів-піротехніків, які грунтуються на комп'ютерній програмі, 

що дозволяє проводити експертно-управлінські імітаційні тренінги у 

варіативних умовах невизначеності та браку часу. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Вирішено актуальну науково-практичну задачу в галузі цивільного 

захисту – розроблено методику попередження надзвичайних ситуацій 
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терористичного характеру, пов’язаних з малооб’ємним вибухом небезпечних 

хімічних речовин в місцях з масовим перебуванням людей. 

При виконанні дисертаційної роботи отримані наступні висновки: 

1. Аналіз надзвичайних ситуацій терористичного характеру показав, що 

ймовірність використання терористами малооб’ємних вибухів небезпечних 

хімічних речовин в місцях з масовим перебуванням людей залишається 

достатньо високою. І якщо в провідних країнах світу відбувається підготовка 

вузькоспеціалізованих фахівців до їх попередження, то в Україні попередження 

таких надзвичайних ситуацій покладено на Оперативно-рятувальні підрозділи 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які для виконання 

необхідних заходів не мають відповідного обладнання, техніки та методичного 

забезпечення.   

2. Розроблено математичну модель попередження надзвичайної ситуації 

терористичного характеру, пов'язаної з малооб’ємним вибухом небезпечних 

хімічних речовин в місцях з масовим перебуванням людей, яка складається з 

трьох аналітичних залежностей. Перша описує залежність кількості шарів від 

параметрів процесу деструкції, а саме температури, часу та коефіцієнту 

герметичності. Друга описує залежність кількості постраждалих від зазначених 

параметрів деструкції небезпечної хімічної речовини. Третя залежність 

визначає варіаційний набір зазначених параметрів деструкції небезпечної 

хімічної речовини. Третя залежність визначає варіаційний набір зазначених 

параметрів оперативної деструкції з урахуванням рішення окремих задач: 

формування температурно-часових параметрів процесу деструкції, формування 

параметрів статичної та динамічної первинності. Умовою існування наведеної 

математичної моделі є набір граничних умов непереростання недомінуючих 

наслідків надзвичайної ситуації за межі об’єктового рівня поширення 

небезпеки та забезпечення ефективності процесу температурної деструкції 

небезпечної хімічної речовини в межах спеціалізованого захисного пристрою. 

Розроблено методику попередження надзвичайної ситуації 

терористичного характеру, пов'язаної з малооб’ємним вибухом небезпечних 

хімічних речовин в місцях з масовим перебуванням людей, яка дозволяє 

оцінити ступінь небезпеки виявленого небезпечного предмету, а також обрати 

схему (порядок) дій щодо його знешкодження, та складається з шести 

процедур, а саме: експертної оцінки потужності та небезпеки небезпечних 

хімічних речовину складі пристрою імпульсного викиду малооб'ємних 

небезпечних хімічних речовин і рішення задачі щодо особливостей 

використання дворівневого захисного пристрою, оперативно-технічних заходів 

з розгортання першого рівня захисного пристрою, визначення параметрів 

статичної та динамічної герметичності другого рівня захисного пристрою та 

його розгортання, процес деструкції пристрою імпульсного викиду 

малооб'ємних небезпечних хімічних речовин, контроль хімічно-небезпечного 

стану всередині захисного пристрою з подальшим рішення про згортання 

захисного пристрою та транспортування продуктів деструкції з метою 

остаточного знищення. 
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3. Результати виконаних експериментів укладаються в довірчі інтервали, 

визначені з надійністю 0,95, що підтверджує достовірність розробленої 

математичної моделі попередження надзвичайних ситуацій терористичного 

характеру, пов’язаних з малооб’ємним вибухом небезпечних хімічних речовин 

в місцях з масовим перебуванням людей, та методики, створеної на її основі.  

4. Пропонується розроблені методику і математичну модель 

використовувати для оперативних розрахунків як при ліквідації надзвичайних 

ситуацій терористичного характеру, так і під час підготовки та підвищення 

кваліфікації різноманітних категорій як особового складу піротехнічних 

підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, так і 

відповідних підрозділів Міністерства Внутрішніх Справ України та 

Міністерства оборони України. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 21.02.03 «цивільний захист» (21 національна безпека). –

Національний університет цивільного захисту України, Харків, 2020.  

Дисертаційна робота присвячена вирішенню важливої науково-

практичної задачі у сфері цивільного захисту – розробці методики 

попередження надзвичайних ситуацій терористичного характеру, пов’язаних з 

малооб’ємним вибухом небезпечних хімічних речовин в місцях з масовим 

перебуванням людей, за пріоритетними наслідками, як то, кількість жертв та 

кількість постраждалих, як елементами малогабаритного пристрою 

малооб’ємного вибуху небезпечних хімічних речовин, так і безпосередньо 

небезпечними хімічними речовинами. Вперше було розроблено математичну 

модель попередження надзвичайних ситуацій терористичного характеру, 

пов’язаних з малооб’ємним вибухом небезпечних хімічних речовин в місцях з 

масовим перебуванням людей, та методику попередження надзвичайних 

ситуацій терористичного характеру, пов’язаних з малооб’ємним вибухом 

небезпечних хімічних речовин в місцях з масовим перебуванням людей; 

вдосконалено лабораторну установку, яка складається із дворівневого 

захисного пристрою для попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 

малооб’ємними вибухами небезпечних хімічних речовин, та уточнено 

закономірності відповідної діяльності рятувальників. 

Ключові слова: надзвичайна ситуація терористичного характеру; 

попередження; дворівневий захисний пристрій; малооб'ємний вибух, 

небезпечні хімічні речовини.  

 

ANNOTATION  

 

Strelets V.V. Prevention of terrorist emergencies involving small-scale 

explosions of hazardous chemicals.- Qualified scientific work on the rights of the 

manuscript. 

Thesis for a PhD Degree in Engineering (Doctor of Philosophy) in the specialty 

21.02.03 "Civil Protection" (21 - National Security). - National University of Civil 

Defence of Ukraine, State Emergency Service of Ukraine, Kharkiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the solution of an important scientific and 

practical problem in the field of civil protection - the development of a methodology 

for the prevention of emergencies related to the threat of impulse release of low-

volume dangerous chemicals by priority consequences, such as the number of victims 

and the number of victims, ensuring the absence of damage to civilians and 

specialists of operational and rescue units as elements of the device of impulse 

emission of low-volume dangerous chemicals, and medium hazardous chemicals. 

In the first section and the  peculiarities of actions of the rescue and rescue units  

of Ukraine on the prevention of emergencies related to a small-sized impulse source 

of dangerous chemicals are considered. It is shown that in the leading countries of the 

world there is preparation of highly specialized specialists for prevention of 

emergencies, which are connected with directed impulse initialization of small-sized 

sources of hazardous chemicals, and in Ukraine for carrying out these measures there 
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is no necessary special equipment and equipment, specialized specialists and 

adequate professional support. . The purpose of the scientific research task is to 

develop a new technique for preventing emergencies related to the threat of impulse 

release of low-volume hazardous chemicals. This will protect civilians and experts 

from operational and rescue units from damage. 

The second chapter initially analyzed conditions for localization of an 

emergency situation with the help of a two-level dome-shaped protective device in 

case of forced destruction of a small-sized impulse device loss of hazardous 

chemicals. Thereafter, specific problems were solved to ensure the thermal 

destruction of such a device, to ensure tightness in the process of destruction of 

dangerous chemicals and to determine the parameters of the forced ventilation system 

and the localization of gaseous products of the destruction process. This made it 

possible to determine the conditions for solving particular problems that were 

included in the general mathematical model of emergency prevention related to the 

threat of impulse emission of low-volume hazardous chemicals, which consists of 

three analytical dependencies. The first describes the dependence of the number of 

layers on the parameters of the destruction process, namely temperature, time and 

leakage factor. The second describes the dependence of the number of victims on the 

specified parameters of the destruction of a dangerous chemical. The third 

dependence determines the variational set of the specified parameters of operational 

destruction, taking into account the solution of individual problems: formation of 

temperature-time parameters of the process of destruction, formation of parameters of 

static and dynamic primacy. The condition for the existence of the above 

mathematical model is a set of boundary conditions for non-overgrowth of non-

dominant consequences of an emergency situation beyond the objective level of 

hazard propagation and ensuring the efficiency of the process of temperature 

destruction of a dangerous chemical within a specialized protective device. 

A new mathematical model for the emergence of a methodology for the 

prevention of emergencies related to the threat of impulse emissions of low-volume 

hazardous chemicals has been created. The technique consists of 24 blocks, which are 

arranged at 5 hierarchical levels and are connected by direct and inverse logical 

connections, and involves the sequential execution of six procedures. 

In the third section was first described the laboratory installation and the 

method of conducting the experiments. The results of the experiments, which were 

performed on the created laboratory installation by a specially developed method, fit 

into the confidence interval, calculated with a reliability of 0.95. This confirms the 

adequacy of the developed mathematical model and the methodology developed on 

its basis for the prevention of terrorist emergencies associated with small-scale 

explosions of hazardous chemicals in crowded places with  two-level dome-shaped 

protective device with forced destruction of compact devices. 

In the fourth section of the number of operational calculations was 

substantiated, which showed that the implementation of the developed methodology 

is expedient to carry out the operational calculation of the three rescuers. 

Keywords: terrorist emergency; warning; two-level protective device; small-

scale explosion, dangerous chemicals. 
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