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АНОТАЦІЯ 

 

Стрілець В.В. Попередження надзвичайних ситуацій терористичного 

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

речовин. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 21.02.03 «цивільний захист» (21 – 

національна безпека). – Національний університет цивільного захисту 

України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, 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, 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 вступі обґрунтована актуальність напрямку досліджень за обраною 

темою; зазначено зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами; 

сформульована мета і завдання наукового дослідження; розкрита наукова 

новизна отриманих результатів і практична цінність роботи; наведені дані 

про особистий внесок здобувача і апробацію результатів дисертації. 

У першому розділі АНАЛІЗ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

ТЕРОРИСТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ, ПОВ'ЯЗАНИХ З 

МАЛООБ’ЄМНИМИ ВИБУХАМИ НЕБЕЗПЕЧНИХ ХІМІЧНИХ 

РЕЧОВИН, ТА ЗАХОДИ ПО ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЮ проведено аналіз 

літературних та інформаційних джерел щодо попередження надзвичайних 
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ситуацій терористичного характеру, пов’язаних з малооб’ємними вибухами 

небезпечних хімічних речовин. Розглянуті особливості дій оперативно-

рятувальних підрозділів України щодо попередження надзвичайних ситуацій 

терористичного характеру,пов’язаних з малооб’ємними вибухами 

небезпечних хімічних речовин. Показано, 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. 

Виконана постановка задачі наукового дослідження, яка полягає у розробці 

нової методики попередження надзвичайних ситуацій терористичного 

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

речовин в місцях з масовим перебуванням людей. 

У другому розділі РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

ТЕРОРИСТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ, ПОВ'ЯЗАНИХ З 

МАЛООБ’ЄМНИМИ ВИБУХАМИ НЕБЕЗПЕЧНИХ ХІМІЧНИХ 

РЕЧОВИН В МІСЦЯХ З МАСОВИМ ПЕРЕБУВАННЯМ ЛЮДЕЙ, І 

МЕТОДИКИ НА ЇЇ ОСНОВІ спочатку було проаналізовано умови 

локалізації надзвичайної ситуації за допомогою дворівневого захисного 

пристрою куполоподібної форми у разі примусової деструкції 

малогабаритного пристрою малооб’ємного вибуху небезпечних хімічних 

речовин. Після цього знайдено рішення окремих задач із забезпечення 

термічної деструкції такого пристрою, забезпечення герметичності другого 

рівня захисного пристрою в процесі деструкції малогабаритного пристрою 

малооб’ємного вибуху небезпечних хімічних речовин та визначення 

параметрів системи примусової вентиляції та локалізації газоподібних 
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продуктів процесу деструкції. Це дозволило визначити умови рішення 

окремих задач, які увійшли до загальної математичної моделі попередження 

надзвичайних ситуацій терористичного характеру, пов’язаних з 

малооб’ємними вибухами 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. 

На основі математичної моделі було створено нову методику 

попередження надзвичайних ситуацій терористичного характеру, пов’язаних 

з малооб’ємними вибухами 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 
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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. 

У третьому розділі ПЕРЕВІРКА ДОСТОВІРНОСТІ 

МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ ТЕРОРИСТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ, ПОВ’ЯЗАНИХ З 

МАЛООБ’ЄМНИМИ ВИБУХАМИ НЕБЕЗПЕЧНИХ ХІМІЧНИХ 

РЕЧОВИН В МІСЦЯХ З МАСОВИМ ПЕРЕБУВАННЯМ ЛЮДЕЙ, ТА 

МЕТОДИКИ, СТВОРЕНОЇ НА ЇЇ ОСНОВІ спочатку було описано 

лабораторну установку. Після чого проведено експериментальні вогневі 

дослідження температури зовнішньої поверхні першого рівня захисного 

пристрою куполоподібної форми у разі примусової деструкції небезпечних 

хімічних речовин, які показали, що отримані результати входять в довірчий 

інтервал, визначений з надійністю 0,95 по відношенню до розрахованих за 

допомогою розробленої математичної моделі. Результати натурних 

експериментів під час реалізації процесу попередження надзвичайних 

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

небезпечних хімічних речовин в місцях з масовим перебуванням людей,  

співпадають з результатами імітаційних, укладаються в довірчі інтервали, які 

розраховані з надійністю 0,95, що підтверджує адекватність розробленої 

математичної моделі та розробленої на її основі методики попередження 

надзвичайних ситуацій терористичного характеру, пов’язаних з 

малооб’ємними вибухами небезпечних хімічних речовин в місцях з масовим 

перебуванням людей, за допомогою дворівневого захисного пристрою 

куполоподібної форми у разі примусової деструкції малогабаритного 

пристрою малооб’ємного вибуху небезпечних хімічних речовин. 

У четвертому розділі ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ 

РОЗРОБЛЕНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИКИ НА ЇЇ 

ОСНОВІ виконано обґрунтування чисельності оперативного розрахунку, яке 
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показало, що реалізацію розробленої методики доцільно здійснювати 

оперативним розрахунком у складі трьох рятувальників. Також відмічено, що 

для забезпечення підвищення ефективності підготовки експертів-піротехніків 

до дій з попередження надзвичайних ситуацій терористичного характеру, 

пов’язаних з малооб’ємними вибухами небезпечних хімічних речовин в 

місцях з масовим перебуванням людей, необхідно використовувати 

комп’ютерний додаток, що програмно реалізує розроблений керуючий 

алгоритм та основні процедури методики попередження надзвичайних 

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

небезпечних хімічних речовин в місцях з масовим перебуванням людей.  

Наукова новизна отриманих результатів складається в тому, що: 

 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. 

 вперше розроблено методику попередження надзвичайних ситуацій 

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

 вдосконалено лабораторну установку, яка складається із 

спеціалізованого захисного пристрою для попередження надзвичайних 

ситуацій, пов’язаних з малооб’ємним вибухом небезпечних хімічних 

речовин. 

 уточнено закономірності діяльності особового складу оперативно-

рятувальних підрозділів під час виконання операцій по ліквідації 

малогабаритного пристрою малооб’ємного вибуху небезпечних хімічних 

речовин. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у 

тому, що розроблена 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 
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Оперативно-рятувальних підрозділів як елементами малогабаритного 

пристрою малооб’ємного вибуху небезпечних хімічних речовин, так і 

безпосередньо небезпечними хімічними речовинами. 

Таким чином, в дисертації вирішено актуальну 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. 

Ключові слова: надзвичайна ситуація терористичного характеру; 

попередження; дворівневий захисний пристрій; малооб'ємний вибух, 

небезпечні хімічні речовини. 
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ABSTRACT 

 

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 thesis is devoted to the solution of an important scientific and practical 

problem in the field of civil defense and the development of the prevention 

methodology emergencies. These are related to the threat of impulse release of 

low-volume dangerous chemicals by priority consequences. It amount sacrifice and 

amount victims, that ensuring the absence of damage by device elements to 

civilians and specialists of operational and rescue units impulse emission of low-

volume dangerous chemicals, and medium hazardous chemicals. 

The relevance of the research direction on the chosen topic in substantiates 

in the introduction; the connection thesis with scientific programs, plans, topics; 

the purpose and tasks of the scientific research have been formulated; scientific 

novelty of the obtained results and practical value of the thesis have been revealed; 

data on personal contribution of the applicant and approbation of thesis results are 

given. 

In the first chapter ANALYSIS OF TERRORIST EMERGENCIES 

ASSOCIATED WITH SMALL-VOLUME EXPLOSIONS OF HAZARDOUS 

CHEMICALS AND MEASURES FOR THEIR PREVENTION the analysis of 

publications and informational sources on prevention of terrorist emergencies is 

carried out. These are associated with small-volume explosions of hazardous 

chemicals. The features of the actions operational and rescue units of Ukraine to 

prevent emergencies of a terrorist nature associated with small-volume explosions 

of hazardous chemicals have been considered. The likelihood of terrorists using 

small-volume explosions of hazardous chemicals in places with massive presence 
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of people remains quite high, as has been shown. Since, in the leading countries of 

the world, highly specialized specialists are being trained for their prevention in 

Ukraine the prevention of such emergencies is entrusted to the operational and 

rescue units of the State Emergency Service of Ukraine. These divisions do not 

have the appropriate equipment and methodological support to carry out the 

necessary activities. The formulation of the task of scientific research, which 

consists in the development of a new methodology for preventing emergencies of a 

terrorist character associated with small-volume explosions of hazardous chemicals 

in places with massive of presence people has been completed. 

In the second chapter DEVELOPMENT OF A MATHEMATICAL 

MODEL PREVENTION OF EMERGENCIES OF TERRORISTIC 

NATURE RELATED TO SMALL EXPLOSIONS OF HAZARDOUS 

CHEMICAL SUBSTANCES IN PLACES WITH MUCH STAY OF PEOPLE 

devices of small-scale explosion of dangerous chemicals have been analyzed. 

Further, the solution of some problems to ensure the thermal destruction of such a 

device was found. This is to ensure the tightness of the second level of the 

protective device during the destruction of a compact device of low-volume 

explosion of hazardous chemicals and to determine the parameters of the forced 

ventilation system and localization of gaseous products of the destruction process. 

This made it possible to determine the conditions for solving individual problems, 

which were included in the general mathematical model for the prevention of 

terrorist emergencies. This model is associated with small-scale explosions of 

hazardous chemicals in crowded places. It consists of three analytical dependences. 

The first dependence describes the number of layers on the parameters of the 

destruction process: temperature, time and the coefficient of tightness. The second 

dependence describes the number of victims of these parameters of the destruction 

of a dangerous chemical. The third dependence determines the variational set of 

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

third dependence determines the variational set of the specified parameters of 

operative destruction taking into account the decision of separate problems: 
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formation of temperature and time parameters of process of destruction, formation 

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

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

non-dominant consequences of an emergency beyond the object level of danger 

and ensure the efficiency of thermal destruction of hazardous chemicals within a 

specialized protective device. 

A new method of preventing terrorist emergencies based on a mathematical 

model has been developed. This connects small-scale explosions of hazardous 

chemicals in places with the mass presence of people, which allows you to assess 

the degree of danger of the detected dangerous object and choose the scheme 

(order) of actions to neutralize it. The methodology consists of six procedures: 

expert assessment of the power and danger of hazardous chemicals in a small 

explosive device, solving the problem of using a two-level protective device, 

operational and technical measures to deploy the first level of the protective 

device, determining the parameters of static and dynamic density of the second 

level and its deployment, the process of destruction of a compact device of small-

scale explosion of hazardous chemicals, control of chemically hazardous condition 

inside the protective device with the subsequent decision to fold the protective 

device and transport the destruction products for final destruction. 

In the third chapter CHECKING THE RELIABILITY OF THE 

MATHEMATICAL MODEL PREVENTION OF TERRORISTIC 

EMERGENCIES NATURE RELATED TO LARGE VOLUME 

EXPLOSIONS OF HAZARDOUS CHEMICALS IN THE PLACES has been 

carried.  

Further, experimental fire studies of the temperature of the outer surface of 

the first level of the dome-shaped protective device in the case of forced 

destruction of hazardous chemicals were performed. These showed that the 

obtained results are in the confidence interval determined with a reliability of 0.95 

in relation to those calculated using the developed mathematical model. The results 

of nature experiments during the implementation of the process prevention of 
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terrorist emergencies associated with small-scale explosions of hazardous 

chemicals in places with a large number of people coincide with the results of 

simulations. These results fall into confidence intervals 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 a two-level dome-shaped protective device with forced destruction of 

compact devices. 

In the fourth chapter PROPOSALS FOR IMPLEMENTATION 

MATHEMATICAL MODELS AND METHODS BASED ON ITS BASIS 

have been developed. The substantiation of the number of operational calculations 

for the implementation of the developed methodology was carried out. It is 

expedient to carry out the work by expeditious calculation of three rescuers. It was 

also noted that in order to increase the effectiveness of training pyrotechnic experts 

for actions to prevent terrorist emergencies associated with small-volume 

explosions of hazardous chemicals in places with a mass presence of people, it is 

necessary to use a computer application. It programmatically implements the 

developed control algorithm and the basic procedures for the prevention of terrorist 

emergencies, which are associated with low-volume explosions of hazardous 

chemicals in places with a massive presence of people. 

The scientific novelty of the results obtained is that: 

– For the first time, a mathematical model for the prevention of terrorist 

emergencies associated with a small-volume explosion of hazardous chemicals in 

places with a massive presence of people has been developed. The model consists 

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

layers on the parameters of the destruction process, such as: temperature, time, and 

tightness coefficient. The second dependence describes the number of victims of 

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

dependence determines the variation set of the specified parameters of the 

destruction of a hazardous chemical substance. The third dependence determines 
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the variation set of the indicated parameters of operational destruction, taking into 

account the solution of individual problems: the formation of temperature-time 

parameters of the destruction process, the formation of parameters of static and 

dynamic primary. The condition for the existence of the above mathematical model 

is a set of boundary conditions for the non-dominant consequences of an 

emergency situation to not extend beyond the object level of the spread of the 

hazard and ensure the efficiency of the process of thermal destruction of a 

hazardous chemical within a specialized protective device. 

– For the first time, a methodology for preventing emergencies of a terrorist 

nature associated with a small-volume explosion of hazardous chemicals in places 

with a mass presence of people was developed. It allows you to assess the degree 

of danger of a detected dangerous object and select a scheme (order) of actions to 

neutralize it. It consists of six procedures: expert assessment of the power and 

hazard of hazardous chemicals as part of a small explosive device, solving the 

problem of the features of using a two-level protective device, operational and 

technical measures to deploy the first level of the protective device, determining 

the parameters of the static and dynamic density of the second level of the 

protective device and its deployment, the process of destruction of a compact 

device of low-volume explosion of hazardous chemicals, control of a chemically 

hazardous state inside the protective device, followed by a decision to fold the 

protective device and transport the destruction products with the aim of their final 

destruction. 

– The laboratory facility, consisting of a specialized protective device for the 

prevention of emergencies associated with a small-volume explosion of hazardous 

chemicals has been improved. 

– The patterns of activity of the personnel of operational and rescue units in 

the performance of operations to eliminate a compact device of low-volume 

explosion of hazardous chemical substances have been clarified. 

The practical significance of the research results is that the developed 

methodology for preventing terrorist emergencies with a small-volume explosion 
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of hazardous chemicals in places with a massive presence of people makes it 

possible to substantiate recommendations for reducing the time of emergency 

rescue operations by operational rescue units, taking into account the prevention of 

relevant emergencies in terms of priority consequences, such as the number of 

victims and the number of injured, corresponds to the condition of ensuring the 

absence of damage to civilians and specialists of operational rescue units, both by 

elements of a compact device for a low-volume explosion of hazardous chemicals, 

and directly by hazardous chemicals. 

Thus, the thesis solved an urgent scientific and practical problem in the field 

of civil protection and developed a methodology for preventing terrorist 

emergencies with a small-volume explosion of hazardous chemicals in places with 

a massive presence of people. 

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

volume explosion, hazardous chemicals. 
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з охорони праці   

WAC – адміністративний кодекс Вашингтона 
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ВСТУП 

 

 

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. 

Тоді як 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 
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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 прийняття управлінських рішень 

керівником ліквідації аварій з викидом небезпечних хімічних речовин» (№ 

державної реєстрації 0110Г003271),  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: 
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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. 
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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, 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. 
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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 

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 
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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 і наведені в роботах, які 

представлені у додатку А. 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; 
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- 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 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 development to modern 

science» (Софія, Болгарія, січень 2020 р., форма участі – заочна), 

5
th

Internationalscientificandpracticalconference «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 
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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 сторінок складається з анотації, змісту, переліку умовних скорочень, 

вступу, чотирьох розділів, містить 37 рисунків та 34 таблиці. 
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РОЗДІЛ 1 

 

 

АНАЛІЗ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕРОРИСТИЧНОГО 

ХАРАКТЕРУ, ПОВ'ЯЗАНИХ З МАЛООБ’ЄМНИМИ ВИБУХАМИ 

НЕБЕЗПЕЧНИХ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН, ТА ЗАХОДИ ПО ЇХ 

ПОПЕРЕДЖЕННЮ  

 

 

1.1. Аналіз надзвичайних ситуацій терористичного характеру, 

пов’язаних з малооб’ємними вибухами небезпечних хімічних речовин, та 

заходи по їх попередженню в найбільш розвинених країнах світу 

 

1.1.1. Проблемні питання хімічного тероризму в країнах Азії та на 

Близькому Сході 

 

Вважається, що перше недержавне застосування хімічної зброї (ХЗ) 

мало місце під час громадянської війни в Шрі-Ланці у 1990 році під час 

нападу терористів на армійські підрозділи [1]. Після цього терористи з 

неоднозначними результатами використовували ХЗ аж до своєї поразки у 

2009 році [2,3]. ХАМАС, згідно до заяви директора ЦРУ Джорджа 

Тенета в 2000 році [4], переслідує можливість ведення хімічного 

тероризму. При цьому в грудні 2001 року в Єрусалимі у вибухівці, 

яку підірвала терористка-смертниця, були осколки, просочені 

щурячою отрутою. В іншому випадку [5] оперативник ХАМАС мав 

намір вставити велику кількість ціаніду у вибуховий пояс терориста.  

Аль-Каїда вперше почала досліджувати та експериментувати з 

хімічною зброєю в 1997 році в Афганістані, випробуючи фосген, хлор та 

ціаністий водень [6] вже після подій 20 березня 1995 року в метрополітені 

Токіо (Японія) [7]. В 2003 році під час вторгнення в Ірак [8] співробітники 
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американської розвідки підтвердили це, знайшовши остатки ХЗ, які серед 

іншого містили і протиотруту від атропінового нервового газу [9]. 

Можливості застосування Аль-Каїдою ХЗ  в Ізраїлі та Сирії відмічені і в [10], 

де зроблено висновок, що в цій терористичній організації існують програми 

застосування хімічної зброї, які ставлять під загрозу не тільки цей регіон, але 

й населення всього світу [11]. Це відбувається навіть після того, як в червні 

2007 року США успішно знищили значну частину хімічної організації Аль-

Каїди [12].  

Підтвердженням цього є використання ІДІЛ не тільки проти 

військових, але й проти цивільних осіб компонентів ХЗ, у тому разі із запасів, 

що залишилися в Іраку [13]. Неконтрольоване виробництво ІДІЛ ХЗ  [14], 

незважаючи на авіаудари та спецоперації коаліції [15,16], не тільки дозволяє 

терористам здійснювати у великій кількості атаки з хімічною зброєю [17], у 

тому разі у вигляді мін з хімічною начинкою [18,19], але й поставляти 

небезпечні хімічні речовини в невеликій кількості в Західну Європу з 

потоками біженців [20,21]. 

Тобто, неконтрольоване виробництво хімічної зброї представниками 

неурядових військових організацій в Азії та на Близькому Сході ставить під 

загрозу населення всього світу в результаті можливого застосування 

малогабаритних  вибухових пристроїв викиду небезпечних хімічних речовин, 

які уявляють собою як стандартні військові боєприпаси, що містять бойові 

отруйні речовини, так і спеціально виготовлені малорозмірні пристрої, що 

містять небезпечні хімічні речовини військового призначення. 

 

1.1.2. Проблемні питання попередження надзвичайних ситуацій 

терористичного характеру з малими викидами небезпечних хімічних 

речовин в Європі 

 

Поза бойових дій під час першої [22,23] та другої [24,25] світових війн, 

гражданської війни в Росії [26], а також подій 9 квітня 1989 року в Тбілісі 
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[27], в Європі було відносно небагато випадків застосування (як правило, під 

час здійснення терористичних актів) [28,29] небезпечних хімічних речовин 

(НХР). Проте, в [30] відмічено, що спеціалізовані  державні структури 

повинні бути готові до попередження надзвичайних ситуацій з 

різноманітними небезпечними хімічними речовинами, з яких не всі можуть 

бути зброєю «масового знищення». Практично всі європейські країни 

вважають [31,32], що використання хімічної зброї з гігантським ефектом є 

можливим, але малоймовірним. Тим більше, що використання звичайних 

вибухових речовин під час терористичних атак на транспортні системи в 

2004 році в Мадриді [33] та в 2005 році в Лондоні [34]  дало зловмисникам 

більш вражаючі результати. 

Це підтверджують результати інтерв’ю з тридцяттю експертами 

Об’єднаного Королівства та Данії, які відзначили зростаючу занепокоєність 

кількістю мілких терористичних атак з незначною кількістю хімічних або 

біологічних небезпечних речовин [35]. А в Австралії, яка є ментально 

близькою до Великобританії, офіцер розвідки, який працював під 

прикриттям, відзначив [36], що широкий спектр діяльності та поведінки 

терористів має тенденцію до самозбереження. Цьому сприяє і те [37,38], що в 

світі є багато літератури, яка розглядає комплексний характер використання 

можливих технічних засобів, у тому разі таких, які поєднують можливості 

вибухів та дії НХР. В результаті, змінюються характер, загрози та оперативні 

особливості проведення терористичних актів, про що відмічено в [39] на 

прикладі Греції або [40] на прикладі Фінляндії, яка взагалі-то вважається 

країною з низьким рівнем загрози.  

Все це усугубляється тим, що [41,42] в Європейській Співдружності 

має місце збільшення кількості громадян, які є «іноземними бойовиками» і 

повернулись із зон конфліктів, наприклад в Сирії, де мало місце застосування 

хімічної зброї, може призвести до її «імпорту». При цьому, з урахуванням 

вже європейських традицій, терористи починають дбати і про свою безпеку, 
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використовуючи малогабаритні вибухові пристрої для того, щоб дистанційно 

ініціювати небезпечні хімічні речовини. 

Так, якщо ще в 2002 році хімічні речовини розглядались [43,44] у 

якості первинної вибухової речовини відносно більш стабільних 

енергетичних матеріалів, таких, наприклад, як треніттротолуол, то вже в 2015 

році у Великобританії [45]  відмічають, що сотні британських джихадистів 

навчені поводитись з малогабаритними вибуховими пристроями з домішками 

хлору. Враховуючи незначну кількість НХР та малогабаритні розміри 

вибухового пристрою, дистанційне задіяння останніх, з одного боку 

забезпечує безпеку терористів, з іншого – терористичний ефект в будівлях з 

масовим перебуванням людей (наприклад, метрополітені), потягах та на 

футбольних матчах [46]. В результаті в провідних європейських країнах 

вважають за необхідне навчання фахівців, які готові до використання 

терористами неякісної хімічної зброї низького рівня з малою кількістю НХР 

[47,48]. 

Тобто, в країнах Європи має місце проблема попередження 

надзвичайних ситуацій терористичного характеру, пов’язаних з невеликою 

кількістю небезпечних хімічних речовин, у разі коли вони можуть бути 

ініційованими за допомогою малогабаритних вибухових пристроїв. В 

результаті така надзвичайна ситуація  характеризується малооб’ємним 

вибухом небезпечних хімічних речовин, а попередити її поширення здатні 

спеціально підготовлені фахівці аварійно-рятувальних служб. 

 

1.1.3. Особливості попередження надзвичайних ситуацій 

терористичного характеру, які викликані малооб’ємними вибухами 

небезпечних хімічних речовин, та заходи по їх попередженню в 

Сполучених Штатах Америки 

 

В США, як і в у всіх розвинутих та більшості інших держав [49] для 

розв’язання задач попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій в 1979 
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році створена спеціалізована державна структура – Федеральне агентство по 

управлінню в НС (FEMA) [50]. Воно створило Систему по єдиному 

управлінню в надзвичайних ситуаціях (IEMS), яка повинна була діяти у 

випадку любої події [51]. І якщо спочатку основна увага FEMA була 

приділена надзвичайним задачам (1979 р. – дезактивація гігантського 

звалища в м. Нью-Йорк [52], евакуації населення під час аварії на АЕС Три-

Майл-Айленд [53], 1980 р. – створення центрів для прийому біженців з Куби 

[54], 1992 р. – ліквідація наслідків урагану «Ендрю» [55]), то 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 [56,57], заставив FEMA згадати питання попередження 

надзвичайних ситуацій з викидами небезпечних хімічних речовин силами 

оперативних рятувальних підрозділів. Це було викликано тим, що до цього 

основна увага приділялась запобіганню доступу терористів до найбільш 

вірогідних хімічних реагентів [58] та розробці більш ефективних методів їх 

раннього виявлення [59,60]. Проте, в [61] відмічено, що на ранніх стадіях 

більшості надзвичайних ситуацій, пов’язаних з хімічним тероризмом, перші 

респонденти діють «в сліпу». 

У зв’язку з цим в 1995 року в метро м. Нью-Йорк була проведена 

імітація газової атаки по типу інциденту в Токіо, яка показала що державні 

служби практично не готові до екстреного реагування на існуючу загрозу 

[62]. Теракт 11 вересня 2001 року в м. Нью-Йорк [63] підтвердив це. Крім 

того, під час його розслідування було виявлено [64] в шафці, яку 

використовували терористи Всесвітнього торгового центру, 500 г ціаніду 

натрію (хімічна речовина під час атаки не використовувалась). За 

результатами аналізу подій 11.09.2001 року з точки зору природи тероризму 

ще в 2004 році [65,66] було визначено, що однією із тенденцій тероризму 

стане їх комбінований характер, у тому разі поєднання вибухів та отруєнь 
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[67,68]. І саме такий характер повинні носити різноманітні тренування щодо 

попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій [69-71]. 

Уразливість цивільного населення США перед навмисним 

використанням біологічних і хімічних речовин підкреслена [72] признанням 

значних програм та арсеналів по розробці небезпечних речовин, а також 

гучних терористичних атак [73,74] та включенням [75] хімічної 

промисловості до визначення «критичної інфраструктури». Також в Законі 

США о хімічній безпеці [76] підкреслено, що особливу увагу потребують 

хімічні речовини, які є небезпечними з точки зору летальності та простоти 

використання, але за стандартних температури і тиску є газами. Крім того, 

уряд США має занепокоєність [77], оскільки розповсюдження хімічної зброї 

складає серйозні проблеми не тільки для дій збройних сил США, але й для 

національної безпеки, у тому разі боротьби з тероризмом. 

Дослідження типології терористичних подій в США [78] показало, що 

вони вкладаються у сім архитипичних подій, серед яких останнім часом 

окремо виділяються теракти з використанням вибухів та/або небезпечних 

хімічних речовин. При цьому терористи розглядають свою безпеку на 

раціональній основі, що призводить до тактичного вдосконалення 

терористичного злочину [79]. А зв’язок потенційного терориста з 

онлайновими та офлайновими терористичними кругами призводить до того, 

що типологія «одинокий вовк» в корні переглядається [80], оскільки 

терористичний акт в більшості випадків буде виконувати людина, яка буде 

піклуватись про свою безпеку. Тим більше, що релігійна ідеологія не впливає 

[81] на вибір засобів для здійснення терористичного акту. 

Враховуючи те, що першими до місця НС, у тому разі пов’язаних з 

НХР, прибувають місцеві поліцейські та пожежні [82], в [83] було визначено, 

що одним з головних обов’язків FEMA є координування всіх державних 

служб та підготовка пожежно-рятувальних підрозділів до дій щодо 

локалізації та ліквідації різноманітних НС. Це підкреслено в стандарті NFPA 

1500-2002 [84,85]. А з урахуванням вимог Кодексу поведінки пожежних [86], 
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Стандарти OSHA 1910.120 [87] та OSHA 1910.156 [88] уточнюють, що 

професійні пожежні станції оснащаються аварійно-рятувальним обладнанням 

та комплектуються спеціально підготовленим персоналом [89]. 

Стандарти NFPA 1001 [90] та WAC 296-305-05109 [91] обґрунтовують 

мінімальні вимоги до професійних пожежних та пожежних-добровольців, у 

тому разі до роботи в засобах індивідуального захисту, специфічних для 

можливих умов надзвичайної ситуації, у тому разі з викидом НХР. При 

цьому співробітники повинні бути навченими питанням щодо роботи в них, 

уходу, експлуатації та технічного обслуговування, а також знати обмеження 

в питаннях застосування засобів як індивідуального, так і колективного 

захисту [92-95]. 

Аналогічна ситуація має місце і в Канаді. При цьому в [96] відмічено 

зростання технічного рівня терористів, а також їх прагнення контролювати  

подію шляхом відстроченої за часом дії небезпечної хімічної речовини.  

Тобто, в Сполучених Штатах Америки має місце відпрацьована 

система протидії надзвичайним ситуаціям, яка стосовно терористичних актів 

з викидами небезпечних хімічних речовин орієнтується на те, що 

відбувається тактичне вдосконалення терористичних злочинів, у тому разі, 

оскільки у терористів має місце тенденція розглядати свою безпеку на 

раціональній основі, використання малооб’ємних вибухів небезпечних 

хімічних речовин. Протидіяти таким надзвичайним ситуаціям здатні фахівці, 

що готові до дій в специфічних умовах.  

Таким чином, 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. Тому в провідних країнах світу відбувається 

підготовка вузькоспеціалізованих фахівців до попередження надзвичайних 

ситуацій терористичного характеру, які викликані малооб’ємним вибухом 

небезпечних хімічних речовин. 
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1.2. Особливості попередження надзвичайних ситуацій характеру, 

пов’язаних із малооб’ємним вибухом небезпечних хімічних речовин, в 

Україні 

 

Щорічно в Україні, як і в інших пострадянських країнах, має місце 

велика кількість надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, 

соціального та природного характеру [97-99]. У всіх цих країнах законодавчо 

визначено, що держава забезпечує захист населення та національного 

надбання від аварій, техногенних катастроф, стихійних лих, їх наслідків, а 

також терористичних актів [100-102]. Так, в Україні за це відповідає 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України), одним з 

основних завдань Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту якої є 

порятунок людей і ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій [103,104].  

При цьому питаннями попередження надзвичайних ситуацій 

займається Департамент запобігання НС, основу діяльності якого складає 

державний нагляд (контроль) у сфері цивільного захисту,  а питаннями 

ліквідації наслідків НС та організацією діяльності аварійно-рятувальних сил 

– Департамент реагування на надзвичайні ситуації [105]. І для можливих 

масштабних НС з викидами НХР, які можна розглядати як НС з постійно 

діючим джерелом викиду НХР [106], це є доцільним, оскільки Департамент 

запобігання НС займається профілактикою, а Департамент реагування на НС 

– аварійно-рятувальними роботами. В результаті загальноприйняті 

оперативно-тактичні заходи спираються на зонування місцевості в районі 

викиду НХР за критерієм безпеки рятувальників та цивільних осіб, який 

залежить від коефіцієнту токсичної небезпеки середовища [107]. 

В той же час, у разі НС терористичного характеру з малооб’ємним 

вибухом небезпечних хімічних речовин (НСТХМВНХР) оперативно-

рятувальні підрозділи (ОРП) у відповідності до [103] повинні займатись 

питаннями зменшення наслідків від виникнення НС, а питання попередження 

НС у разі знаходження можливого малогабаритного пристрою 
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малооб’ємного вибуху небезпечних хімічних речовин (МПМВНХР), яке ще 

не було задіяним, остались поза увагою. Хоча, як було відмічено в параграфі 

1.1, в провідних країнах світу має місце тенденція до підготовки 

вузькокваліфікованих фахівців до попередження НС терористичного 

характеру, які викликані малооб’ємними вибухами небезпечних хімічних 

речовин. 

Аналіз НС, які мали в Україні, показує, що активна участь в їх 

ліквідації  ОРП призводить до різкого зменшення можливих негативних 

наслідків. Прикладом цього можуть бути роботи рятувальників 16.07.2007 р. 

на перегоні Красне-Ожидів у Львівській області, коли перевернулись 15 

цистерн з жовтим фосфором, з яких 6 загоріли. Не дивлячись на те, що в зону 

можливого зараження попадало 14 населених пунктів, в результаті активної 

роботи рятувальників ні один чоловік з місцевого населення не постраждав 

[108]. Також свідченням ефективності бойової роботи є і те, що виїзди 

оперативно-рятувальних підрозділів на НС призводять до того, що в 

результаті відбуваються лише 2-3% безпосередньо НС з тих, які могли мати 

місце [109].  

ОРП залучаються до ліквідації практично всіх НС, які відбуваються в 

Україні, але згідно до Типового розкладу виїздів вони виїжджають за 

викликом і самостійно у разі виникнення не тільки пожежі, але й на НС 

техногенного та соціального (у тому разі терористичного) характеру [110]. Їх 

аналіз [111] показує, що НС, до яких ОРП залучаються самостійно, 

складають практично половину таких НС та характеризуються об’єктовим 

рівнем [112]. У випадку більш високого ступеня НС (у тому разі НС в 

метрополітені та з викидами НХР) ОРП самостійно здійснюють 

першочергові дії до розгортання штабу ліквідації НС, який їх та їх результати 

враховує під час планування подальших дій [113]. Тобто, на початковому 

етапі розвиту НС працюють фахівці-рятувальники широкого профілю, серед 

яких виділяються піротехніки, які також виконують свою роботу у широкому 

спектрі можливих рятувальних дій [114]. 
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Ефективні дії ОРП на початковому етапі проведення АРР сприяють 

тому, що НС не набувають катастрофічних наслідків. Характерним 

прикладом цього є результати проведення АРР під час НС з 

вибухонебезпечними предметами [115]. Аналогічна ситуація має місце і при 

виникненні НС в метрополітені [116-118] або місцях з масовим перебуванням 

людей [119], хоча саме там мали місце катастрофічні наслідки у разі 

збільшення масштабів НС внаслідок відсутності спеціалізованого аварійно-

рятувального обладнання [120]. При цьому практично у всіх випадках 

використовують пожежно-технічне озброєння, яке було створеним для 

гасіння пожеж [121,122]. Виключення складає аварійно-рятувальний 

інструмент (гідравлічні ножиці та підйомники, електричний  інструмент 

тощо), який оперативно-рятувальні частини придбали для підвищення 

ефективності ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод [123-125] і 

для якого вже розроблені відповідні  способи ефективного застосування 

[126,127], а також обладнання піротехнічних підрозділів ДСНС України 

[128].  

Таким чином, в Україні попередження надзвичайних ситуацій 

терористичного характеру, які викликані малооб’ємним вибухом 

небезпечних хімічних речовин в місцях з масовим перебуванням людей, 

покладено на оперативно-рятувальні підрозділи Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій, які для виконання необхідних заходів не мають 

відповідного обладнання, техніки та методичного забезпечення.  

 

1.3. Постановка задачі наукового дослідження 

 

Обґрунтування пропозицій щодо підвищення ефективності проведення 

аварійно-рятувальних робіт під час надзвичайних ситуацій з викидами 

небезпечних хімічних речовин на сьогоднішній час розглядають або з точки 

зору аналізу алгоритмів бойової роботи особового складу ОРП [129,130], або 

з токи зору ураження рятувальників, коли вони застосовують засоби 
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індивідуального захисту [131,132]. При цьому враховують, що під час 

ліквідації НС НХР здійснюються різноманітні аварійно-рятувальні та 

невідкладні роботи (починаючи від виявлення НС і виводу з аварійної зони 

потерпілих та закінчуючи санітарною обробкою людей, дегазацією 

транспорту,споруд та місцевості), проте першочерговими для особового 

складу ОРП після рятування людей є роботи, що пов`язані з обмеженням 

розповсюдження рідкої фази НХР та зниженням швидкості її випаровування 

[133]. В [134] відмічено, що для обмеження виходу рідкої фази з ємності або 

магістралі, якщо це є можливим, приймаються заходи щодо ліквідації 

пробоїни (витоку) або перекачці НХР з аварійної ємності в запасну. В 

окремих випадках рідка фаза збирається в спеціальну ємність для наступної 

нейтралізації. Все це вказує на те, що існуючий підхід відноситься тільки для 

НС з постійно діючим джерелом викиду НХР. 

Як і у випадку з НС, пов`язаними з малогабаритними 

вибухонебезпечними предметами (за виключенням [135]) [136], питання 

оперативної діяльності із використанням групових захисних пристроїв не 

розглядаються, оскільки ліквідація НС з постійно діючим джерелом викиду 

НХР вимагає таким чином забезпечити безпеку рятувальника, щоб це не 

заважало його бойовій роботі [137]. В той же час, у випадку НСТХМВНХР за 

результатами параграфів 1.1.2 та 1.1.3 можна очікувати, що найбільші 

трудності виникнуть під час виявлення та нейтралізації МПМВНХР 

При цьому визначення оперативно-технічних рекомендацій вимагає 

дослідження як безпосередньо процесу малооб’ємного вибуху НХР 

(МВНХР), так і вивчення способів запобігання або пом`якшення шкоди від 

застосування МПМВНХР як це було зроблено в [138]. По аналогії з 

малогабаритними вибухонебезпечними предметами [115], враховуючи, що 

саме вони будуть ініціювати МПМВНХР, теоретичні дослідження вимагають 

як визначення того, яким чином будуть мінятись від можливого впливу на 

них небезпечні чинники НХР з урахуванням середовища, що може мати 

різний фізичний склад [139,140] та різноманітні геометричні форми 
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[141,142], так і вивчення пом'якшуючих механізмів для мінімізації збитку в 

процесі як попередження, так і ліквідації НСТХМВНХР. 

Більшість існуючих математичних моделей [143,144], які можна було б 

застосувати для обґрунтування конкретних оперативних рекомендацій за 

результатами математичного моделювання дії МПМВНХР, засновані на 

вирішенні рівняння збереження Ейлера для маси, енергії та імпульсу. Це 

вимагає [145,146] кожен раз (в залежності від НХР та можливого способу 

попередження НС) створення нового пакету прикладних програм. При 

цьому, якщо у випадку використання тільки вибухових речовин особливості 

попередження та ліквідації відповідних НС можуть бути враховані шляхом  

реалізації Міжнародних стандартів протимінної діяльності [147], то у 

випадку попередження НСТХМВНХР, треба враховувати як ризики, 

пов`язані з небезпекою рятувальників та цивільних осіб, так і ризики щодо 

підтримання життєдіяльності [148] об’єктів, особливо у випадках 

застосування МПМВНХР на об’єктах з масовим перебуванням людей. 

Тобто, сучасні підходи до формування оперативно-технічних заходів з 

попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних з малооб’ємними 

вибухами небезпечних хімічних речовин, вимагають комплексного 

врахування як чинників негативного впливу на безпеку рятувальників та 

цивільних осіб, так і відповідних чинників порушення умов життєдіяльності 

об’єкту, на якому має місце застосування пристрою імпульсного ураження 

малооб’ємними  небезпечними хімічними речовинами. 

У відповідності до [149,150] НСТХМВНХР, це перебіг домінуючих 

наслідків надзвичайної події, яка виникає в цьому випадку, та можливостей 

оперативно-рятувального підрозділу ДСНС України, який приймає участь в її 

попередженні, локалізації та/або ліквідації. Домінуючими ознаками, 

виходячи з аналізу ступеня небезпеки в результаті МВНХР [151], наслідків 

першої групи пріоритетності будуть кількість жертв та кількість 

постраждалих, наслідків другої групи пріоритетності – кількість осіб з 

порушенням умов життєдіяльності та розмір заподіяної шкоди, наслідків 
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третьої групи – площа поширення небезпеки надзвичайної ситуації та затрати 

на ліквідацію. 

Для того, щоб надзвичайна подія, яка розглядається, переросла в 

надзвичайну ситуацію необхідно виконання двох умов, що настають 

послідовно. Умова першого рівня небезпеки настає у разі несанкціонованого 

імпульсного викиду небезпечної хімічної речовини. В цьому випадку можуть 

бути ураженими як рятувальники, так і цивільні особи, що знаходяться або 

евакуюються з приміщення, де знаходиться малогабаритне джерело 

імпульсного викиду небезпечної хімічної речовини. Умова другого рівня – це 

ураження небезпечними хімічними речовинами рятувальників у разі 

санкціонованого знищення джерела імпульсного викиду.  

Принципи забезпечення безпеки рятувальників та цивільних осіб є 

однаковими, оскільки основною різницею умов першого та другого рівнів 

небезпеки є особливості ініціалізації та протікання надзвичайної події, яка 

пов’язана із загрозою МВНХР. Виходячи з цього, методика попередження 

НСТХМВНХ на об’єктах з масовим перебуванням людей повинна 

забезпечити, як у разі спрацювання МПМВНХР, так і у разі його 

санкціонованого знищення на місці знаходження, неперорастання 

надзвичайної події за межі, які визначають настання надзвичайної ситуації, 

та, виходячи із пріоритетності наслідків, забезпечити відсутність ураження як 

цивільних осіб, так і особового складу оперативно-рятувальних підрозділів.  

При наявності МПМВНХР, яке вимагає свого знешкодження на місці 

виявлення, це можна досягнути за допомогою дворівневого захисного 

пристрою куполоподібної форми [152] шляхом примусової деструкції 

МПМВНХР. Крім цього, застосування такого пристрою буде сприяти 

зменшенню наслідків другої та третьої груп пріоритетності, у тому разі коли 

необхідно проводити аварійно-рятувальні роботи, пов’язані з локалізацією 

небезпечних хімічних речовин. 

Таким чином, задачею наукового дослідження є розробка методики 

попередження надзвичайних ситуацій терористичного характеру, пов’язаних 
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з малооб’ємним вибухом небезпечних хімічних речовин в місцях з масовим 

перебуванням людей. 

 

 

Висновки за першим розділом 

 

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. Тому в провідних країнах світу відбувається 

підготовка вузькоспеціалізованих фахівців до попередження надзвичайних 

ситуацій терористичного характеру, які пов'язані з малооб’ємним вибухом 

небезпечних хімічних речовин. 

2. В Україні попередження надзвичайних ситуацій терористичного 

характеру, які пов'язані з малооб’ємним вибухом небезпечних хімічних 

речовин в місцях з масовим перебуванням людей, покладено на оперативно-

рятувальні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 

які для виконання необхідних заходів не мають відповідного обладнання, 

техніки та методичного забезпечення. 

3. Задачею наукового дослідження є розробка методики 

попередження надзвичайних ситуацій терористичного характеру, пов'язаних 

з малооб’ємним вибухом небезпечних хімічних речовин в місцях з масовим 

перебуванням людей. 
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РОЗДІЛ 2 

 

 

РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕРОРИСТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ, 

ПОВ'ЯЗАНИХ З МАЛООБ’ЄМНИМ ВИБУХОМ НЕБЕЗПЕЧНИХ 

ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН В МІСЦЯХ З МАСОВИМ ПЕРЕБУВАННЯМ 

ЛЮДЕЙ, І МЕТОДИКИ НА ЇЇ ОСНОВІ 

 

 

Другу задачу наукового дослідження будемо виконувати наступним 

чином. Насамперед розробимо математичну модель попередження 

надзвичайних ситуацій терористичного характеру, пов'язаних з 

малооб’ємним вибухом небезпечних хімічних речовин в місцях з масовим 

перебуванням людей. Потім на її основі розробимо методику попередження 

надзвичайної ситуації терористичного характеру, пов'язаної з малооб’ємним 

вибухом небезпечних хімічних речовин в місцях з масовим перебуванням 

людей. 

 

 

2.1. Математична модель попередження надзвичайних ситуацій 

терористичного характеру, пов'язаних з малооб’ємним вибухом 

небезпечних хімічних речовин в місцях з масовим перебуванням людей 

 

Розробку математичної моделі будемо виконувати наступним чином. 

По-перше, проаналізуємо 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, знайдемо рішення окремої задачі із 

забезпечення термічної деструкції МПМВНХР. По-третє, знайдемо рішення 
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окремої задачі із забезпечення герметичності у разі виникнення процесу 

деструкції МПМВНХР. В четверте, вирішимо окрему задачу з визначення 

параметрів системи примусової вентиляції та локалізації газоподібних 

продуктів процесу деструкції МПМВНХР. І на завершення опишемо 

розроблену математичну модель. 

 

2.1.1. Фізичні умови локалізації надзвичайної ситуації за 

допомогою дворівневого захисного пристрою куполоподібної форми у 

разі примусової деструкції малогабаритного пристрою малооб’ємного 

вибуху небезпечних хімічних речовин 

 

Виходячи з гіпотези, що за допомогою дворівневого захисного 

пристрою куполоподібної форми з системою забезпечення примусової 

термічної деструкції МПМВНХР, яка здатна циклічно провести попередню 

дегазацію небезпечного об’єму НХР, можна попередити надзвичайну 

ситуацію терористичного характеру, пов’язану з малооб’ємним вибухом 

небезпечних хімічних речовин (НСТХМВНХР) на об’єкті з масовим 

перебуванням людей, схема фізичної моделі локалізації наслідків 

спрацювання (або деструкції) МПМВНХР має вигляд, який наведено на 

рис.2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Структурна схема фізичної моделі локалізації наслідків 

термічної деструкції МПМВНХР за допомогою дворівневого захисного 

пристрою. 
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На рис. 2.1. маємо наступні визначення:  

N  – зона  розміщення МПМВНХР об’ємні характеристики якої 

визначаються виходячи з маси хнрm  та інтегрального коефіцієнту та  

коефіцієнту ураження хнрæ
 
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 висоту 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 ;  
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Е – зона розміщення системи примусової вентиляції у складі: 1E – 

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

герметичних резервуарів загальним об’ємом 


m

1j

j
десстV , який визначається як 

 

 нхрнхр

æ

дест

m

1j

j
дест æ;mVV хнр



,                               (2.1) 

 

де  хнрхнр

æ

дест æ;mV хнр

 
– об’єм прогнозованої кількості продуктів 

деструкції небезпечної хімічної речовини масою хнрm  та інтегральним 

коефіцієнтом ураження хнрæ ;  

1h  (висота) та 1r  (радіус) – геометричні розміри куполоподібного 

захисного пристрою 1 рівня;  

2r  – геометричний розмір (радіус)  площі локалізації продуктів 

деструкції МПМВНХР. 

Взаємодія відповідних зон формування фізичної моделі локалізації 

наслідків термічної деструкції МПМВНХР в рамках () зв’язків 

технологічного процесу попередження надзвичайної ситуацій визначає   

наявні вузли концентрації небезпеки (  ). Контроль та локалізація останніх 

в межах зазначених зон досягається: 

- для вузлів І рівня концентрації небезпеки  за рахунок 

температури, часу та режиму деструкції; 

- для вузлів ІІ рівня концентрації небезпеки   за рахунок об’єму 

вільної зони (F) та фізико-термічних параметрів герметичного покриття; 

- для вузлів ІІІ рівня концентрації небезпеки  за рахунок 

інноваційних інженерно-технічних рішень. 



57 

 

 

Відповідно, умовою ефективності застосування захисного пристрою є 

одночасне виконання рівнянь системи  

 

 
 








0K,t,T,q

;0K,t,T,q

герлдестр2

герлдестр1

    

(2.2) 

 

за граничних умов 

 

   

   









,tqrK,t,T,q

;tqK,t,T,q

л
р.об

4
2
2герлдестр4

л
р.об

3герлдестр3

  

(2.3) 

 

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
 
– 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 за час лt  ліквідації НС, який 

визначається за рівнянням  

 

//
експертдестрозгорт

/
експертприбутсповл ttttttt  ,                      (2.4) 
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де сповt  –  час, що минув з моменту виявлення до моменту прийняття 

виклику аварійно-рятувальною службою; 

прибутt  – час прибуття спеціалізованого підрозділу аварійно-рятувальної 

служби; 

/
експертt

 
– час експертної оцінки визначення складу МПМВНХР та 

орієнтовних параметрів  хнрхнр æ;m
 
НХР;  

розгортt
 
– час розгортання у бойове положення дворівневого 

куполоподібного захисного пристрою за типовою схемою, яка наведена на 

рис 2.1 (початок розгортання можливо проводити в межах проведення 

експертної оцінки);  

дестt
 
– час деструкції НХР в складі МПМВНХР; 

//
експертt

 
– час проведення експертизи на наявність у повітрі НХР з 

причин розгерметизації захисного пристрою під час процесу деструкції;  

 л
р.об

4 tq  – кількісна характеристика показників q4, а саме, максимально 

допустима площа поширення НС даного характеру у межах об’єкту з 

масовим перебуванням людей. 

Діапазони варіації вхідних параметрів, а саме  герлдестр K,t,T , залежать 

від умов (табл. 2.1) як оперативного, так і технічного характеру. Аналіз 

табл. 2.1 показує, що попередження НСТХМВНХР вимагає розробки 

відповідної оперативно-технічної методики, реалізація якої повинна 

забезпечити недопущення розвитку надзвичайної події до рівня НС за 

наслідками, як-то кількість жертв та кількість постраждалих (2.2) за 

граничних умов локалізації НС (2.3). 

Визначення рекомендацій щодо скорочення часу локалізації наслідків 

НС, пов’язаних із загрозою імпульсного викиду небезпечних хімічних 

речовин за допомогою дворівневого захисного пристрою, вимагає отримання 
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математичної моделі попередження НСТХМВНХР з урахуванням 

припущення, що вся маса оперативно-технічних засобів повинна бути 

доставлена до осередку можливої НС в засобах індивідуального захисту. 

 

Таблиця 2.1 – Вплив умов на ефективність локалізації надзвичайної 

ситуації пов’язаної із загрозою імпульсного викиду небезпечних хімічних 

речовин. 

Вид впливу 
Параметр 

дестрT  лt  герK  

Технічні 

умови 

Маса 

МПМВНХР (mНХР), 

інтегрований 

коефіцієнт 

ураження æНХР; 

термохімічні 

властивості 

деструктора та 

окиснювача 

дестt (2.4); 
/
експертt (2.4); 
//
експертt (2.4); 

Співвідношення 

теплового 

балансу в 

об’єктах першого 

та другого рівнів 

захисного 

пристрою 

Оперативні 

умови 

Якість проведення 

експертизи з 

визначення 

мінімальної 

необхідної кількості 

деструктора, 

окиснювача 

прибутt (2.4) ; 

стан фізичної 

готовності 

особового складу до 

робіт в захисному 

обладнані з 

виконання 

розгортt  (2.4), 

дестt  (2.4), 
/
експертt (2.4), 
//
експертt  (2.4) 

Кількість 

особового складу 

та нормативне 

додаткове 

навантаження в 

умовах захисного 

обладнання 
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Комплектація засобів індивідуального захисту визначається виходячи з 

висновків попередньої експертизи  

 

окислдестохолгерзах mmmmmm  ,        (2.5) 

 

де захm  є двокомпонентним складником, а саме сумою I
захm  (маси 

металевого куполу А термічної деструкції МПМВНХР) та II
захm  (маси IIj

захm  

jшарів герметичної полімерної тканини Fта маси венm  елементів 

вентиляції 321 Е,Е,Е ), і має вигляд 

 

вен

1

1i

1
зах

1
захзах mmmm  



.         (2.6) 

 

Маса венm  елементів додаткового навантаження (К) забезпечує 

виконання граничних умов деструкцій НХР та є відображенням властивостей 

 дестрокхнр ,,æ 
 
та маси хнрm експертної оцінки НХР 

 

 

 











.m,,,æfm

;m,,,æfm

нхрдестрокхнрхнр
дрозр

дестр

нхрдестрокхнрхнр
орозр

окисл

   

(2.7) 

 

В той же час, фактичні маси факт
окисm  та факт

дестрm  є величинами 

детермінованими та обмеженими об’ємом контейнерів у відповідності до 

 к
окис.конm  та  к

дестр.конm .  

Відтак маємо умову 
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1К

к
дестр.кон

факт
дестр

розр
окисл

1К

к
окис.кон

фак
окисл

2

1

 (2.8) 

 

де 1  – кількість контейнерів [1…3]; 

2  – кількість контейнерів деструктора [1…5];  

охолодm
 
– маса охолоджувача, яка розраховується з умови збереження 

теплового балансу в межах об’єму I та II рівнів захисного пристрою в межах 

непорушення герметичності першим шаром полімерної тканини у разі 

теплового навантаження під час деструкції МПМВНХР 

 

T
гар

T

дестр

II

KK
T

T
 , (2.9) 

 

де IIТ  – середня температура в об’ємі II рівня захисного пристрою; 

TK  – коефіцієнт температурного відношення I та II рівнів; 

T
герK

 
– мінімальний коефіцієнт температурного відношення щодо 

порушення умов герметичності першого шару покриття. 

Відтак з урахуванням (2.9) розрахункова маса охолоджувача розр
охолm  

визначається як відповідне відображення за виразом 

 

 охол
T

хнр
розр
охол ,Kfm  . (2.10) 

 

Фактична необхідна маса факт
охолm  є також величиною детермінованою та 

обмежується об’ємом відповідного контейнеру к
охол.потm , тобто маємо умову 
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, (2.11) 

 

де – кількість контейнерів охолоджувача [1…3]. 

Інші технічні умови та умови оперативного характеру є умовами 

граничного типу, що доповнюють граничні умови (2.3) та визначають 

діапазон існування кінцевого рішення математичної моделі, яка формується у 

вигляді сукупності рішень окремих задач відповідно до кожного 

варіативного компоненту (2.2) 

 

2.1.2. Формування параметрів та рішення окремої задачі з 

деструкції небезпечної хімічної речовини пристрою імпульсного 

ураження 

 

Рішення окремої задачі  t,T  
формування температурних та часових 

параметрів деструкції розпочнемо з аналізу виразу (2.2), виходячи з якого 

вхідними змінними шуканої математичної моделі попередження НС, 

пов’язаних з імпульсним викидом НХР є гердестрдестр K,t,Т . Варіація 

перших двох цілком залежить від варіанту рішення задачі щодо вибору 

параметрів процесу деструкції НХР, який в свою чергу визначається на 

підставі розрахунку за параметрами  дестрдестрокислокис m,,m, 
 
на підставі 

експертних оцінок показників  хнрхнр m,æ . Відтак можна стверджувати, що 

змінні дестрТ  та дестрt  є вихідними змінними окремої задачі процесу 

деструкції НХР та поєднані з вхідними параметрами, а саме 

 ,m,æ,m,,m, хнрхнрокислокисдестрдестр 
 
відображенням 
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,m,æ,m,,m,ft

;m,æ,m,,m,fТ

хнрхнрокислокисдестрдестр
II
дестрдестр

хнрхнрокислокисдестрдестр
I
дестрдестр  (2.12) 

 

яке, у свою чергу, обумовлено граничними умовами процесу деструкції 

НХР 

 
 






















n

1i

i
хнрхнр

хнрnдестр

хнрдестр

,ææ

;ætt

;æTT

 (2.13) 

 

де  хнрæT
 
– мінімальна температура, що забезпечує нестійкість 

хімічного з’єднання НХР; 

 хнрæt
 
– мінімальний час, який є необхідним для повної деструкції 

НХР та її розпаду на менші небезпечні хімічні речовини або продукти 

термічної деструкції i
хрæ , кількість (n) та якісний склад яких визначається з 

еквівалентної формули у зазначеному процесі деструкції елементарних 

речовин (масовий %), як-то вуглецю, водню, кисню, сірки, азоту тощо 

 

         
 
 

%100
%

%
%%%%%

а

w
nsoнс 









 . (2.14) 

 

Крім того, якщо в результаті деструкції мають місце компоненти 

вологості W (води) та золи А (негорючі компоненти), то вираз (2.14) вміщує 

відповідні відсоткові складники  % . Процеси деструкції (горіння) окремих 

складників виразу (2.14) є загальновідомими, що дає змогу в якості 

розрахункового блоку використати апробований програмний комплекс 

хімічного моделювання та аналізу «Firefly@» [153] – пакет розрахункової 

хімії для визначення будови окремих молекул, молекулярних асоціативів, 
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опису механізмів хімічних реакцій на молекулярному рівні. Останній 

реалізує методи теорії функціоналу щільності (DFT), метод Хартри-Фока, 

узагальнений метод валентних зв’язків (GVB), багато конфігураційне 

самоузгодження полів (MCSCF). 

Наступним кроком є визначення вихідних параметрів експертного 

аналізу, а саме значень хнрæ
 
та хнрm . 

Виходячи із умов задачі, найбільш значущими складниками 

показнику хнрæ  є температура деструкції НХР  хнрæT  та наявність серед 

i
хнрæ  продуктів деструкції речовини, яка за своїм характером впливу на 

людину потребує додаткової деструкції при температурах, вищих за 

зазначений рівень  хнрæT , або має надвисокий рівень, більший за 








герК
1 , 

проникнення, що унеможливлює процеси деструкції із застосуванням 

дворівневого захисного пристрою. 

Так, за наведеними показниками небезпеки відомі на сьогодні НХР, що 

потенційно можуть знаходитися у складі МПМВНХР, можна, 

систематизувати у вигляді, приведеному на рис 2.2. та в табл. 2.2. 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Класифікація НХР, що потенційно входить до складу 

МПМВНХР, за фізіологічною дією на організм людини. 



65 

 

 

На рис.2.2 використані наступні позначення:  

ХСНПД – хімічні сполуки нервово-паралітичної дії;  

ХСШНД – хімічні сполуки шкірно-наривної дії;  

ХСЗТД – хімічні сполуки загально-токсичної дії;  

ХСЗД – хімічні сполуки задушливої дії;  

ХСПД – хімічні сполуки подразнюючої дії;  

ХСПТД – хімічні сполуки психологічної дії. 

 

Таблиця 2.2 – Температура деструкції хімічних сполук (ХС). 

Хімічні 

сполуки 
НПД ШНД ЗТД ЗД ПД ПТД 

пер
дестрT  85-150С 190-220С 10-65С 10-130С 60-200С 80-300С 

 

В таблиці 2.2 під пер
дестрT  маємо температуру первинної деструкції НХР 

зі складу МПМВНХР. За існуючими на сьогодні даними [154-155] всі 

синтетичні отрути, до яких відносяться НХР у складі МПМВНХР, це складні 

органічні сполуки, що містять у своєму складі горючі компоненти [156-157].  

З таблиці 2.2 видно, що термічна стійкість НХР зі складу МПМВНХР 

може суттєво відрізнятись, що обумовлено природою хімічних зв’язків та 

структурою окремої молекули, яка визначається співвідношенню атомів 

вуглецю, водню та гетероатомів відповідно до (2.14) 

Слід зазначити, що на відміну від необмеженого у часі процесу 

промислового знищення НХР в процесі попередження НС, пов’язаних із 

загрозою імпульсного викиду НХР, в межах дворівневого захисного 

пристрою можливо забезпечити кінцевий у часі процес детермінованого 
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знищення, який визначається кількістю залученого до процесу деструктору 

та окиснювачу. Відповідно для різних груп НХР будемо мати різні фази 

деструкції, які характеризуються різним складом формуємих речовин та 

різним рівнем небезпеки процесу. Схема процесу деструкції наведено на 

рис.2.3. 

На рис.2.3 використані наступні визначення IVI XP...XP – хімічні 

речовини, що формуються на різних стадіях деструкції МПМВНХР; 
ICB  

та
IICB – варіанти включення системи видалення хімічної речовини процесу 

деструкції. 

 

 

Рисунок 2.3 – Схема процесу деструкції НХР у складі МПМВНХР за 

умов використання дворівневого захисного пристрою. 

 

Відтак технічно можливо забезпечити наступну умову деструкції НХР, 

яка забезпечується за рахунок першого варіанту 
ICB  включення системи 

видалення  
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;VVХРVV

III
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i
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III
дестр

II
дестр

I
дестр

i
дестр

окдестр
i

3

1i

дестр
i
дестр

 (2.15) 

 

де i
дестрV  – об’єм ХР, який потребує видалення з робочого об’єму 

захисного пристрою та складається з суми об’ємів хімічних речовин iХР , що 

формуються на різних етапів деструкції;  

дестрV
 
– об’єм використаного деструктора;  

окV  – об’єм використаного окиснювача; 

i
дестрТ

 
– температура продуктів деструкції, яка визначається, як 

максимальна температура з температур, що забезпечується в рамках окремих 

етапів;  

i
дестрt

 
– час процесу загальної деструкції НХР до виникнення продуктів 

IVХР , що дорівнює часу дожигу IIХР  в основному факелі, та 

формуванню IIIХР , які з’являються  на ІІІ етапі деструкції. 

Видно, що умова (2.15) є умовою ідеального процесу деструкції, яка 

фактично досягається в умовах промислового знешкодження НХР. В 

оперативних умовах застосування захисного пристрою рівняння, яке 

визначає час процесу загальної деструкції i
дестрt , є фактично константою, 

значення якої визначається кількістю задіяних в процесі деструкції 
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контейнерів з деструктором та, відповідно, окиснювачем, що фактично буде 

відповідати умові (а) або (б) нерівності  

 

 

 .ХРtt)b

;ХРtt)a

III
дестр

i
дестр

III
дестр

i
дестр





 (2.16) 

 

Відповідно рівняння (2.15) для умови (2.16(а)) матиме наступний 

вигляд  
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 (2.17) 

 

де 
j
дt

 
– час горіння речовин деструктора j-го контейнеру; 

К – кількість задіяних контейнерів деструктора в технологічному 

діапазоні [1...5]. 

Умовою вибору кількості задіяних контейнерів деструктора є 

максимальне наближення до часу  III
дестр ХРt , а саме зменшення величини 

часової неузгодженості 
I  відповідно до 

 

  0ХРtt III
дестр

J
дестр

I  . (2.18) 

 

Відповідно до умови (2.16(б)) рівняння (2.15) матиме вигляд 
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де  J
дестр

IV
д tХРV  – об’єм ХР четвертого етапу деструкції НХР, який 

залежить від часу загального процесу деструкції. 

Умовою вибору кількості задіяних контейнерів деструктора є 

максимальне наближення до часу  IV
дестр ХРt , а саме зменшення величин 

часової узгодженості II
 
відповідно до  

 

  0ХРtt IV
дестр

J
дестр

II  . (2.20) 

 

Вибір умови (а) або (б) застосування виразу (2.16) визначається в 

залежності від вражаючих особливостей НХР та хімічних речовин різних 

етапів деструкції за шкалою токсичності, яка наведена на рис.2.4.  

 

 

Рисунок 2.4 – Умовна шкала токсичності  процесу деструкції 

МПМВНХР. 



70 

 

 

 

На рис. 2.4 маємо наступні визначення: – приведений показник 

токсичності хімічних речовин, які виникають в процесі деструкції НХР у 

складі МПМВНХР; TH
æ , TM

æ , TC
æ , TB

æ  – діапазони токсичності 

продуктів деструкції відповідно до умовної шкали 
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ХРH

T

T

T
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 (2.21) 

 

Вираз (2.21) є підґрунтям для проведення попередньої експертної 

оцінки та визначення необхідного та фактичного часу деструкції НХР в 

умовах застосування дворівневого захисного пристрою. 

Розглянемо процеси деструкції окремих НХР. 

Так, для іприту у відповідності до схеми, яка наведена на рис.2.3, 

маємо наступний склад XP  на різних етапах деструкції (табл. 2.3). 

Якщо висунути припущення, що процеси деструкції в різних фазах 

(і=1…4) проходять відносно послідовно та регламентуються фактичною 

температурою деструкції, якісну картину процесу можна представити у 

вигляді, який наведено на рис.2.5. 

На рис 2.5 маємо наступні визначення 
I
дt , 

II
дt , 

III
дt , 

IV
дt

 
– умовні 

проміжки часу, в якому переважають реакції деструкцій відповідно до етапів, 

наведених на схемі рис. 2.5. 
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Таблиця 2.3 – Склад та характеристики токсичності продуктів 

деструкції іприту. 

IXP  
ХРIæ
 

IIXP  
ХРIIæ
 

IIIXP  
ХРIIIæ
 

IVXP  
ХРIVæ

 

- дихло-

ридетил-

сульфоксид; 

- пари 

іприту; 

- дітіон; 

- хлористий 

водень 

≤ 1 

 

 

≤ 3 

 

≤ 2 

≤ 3 

 

-хлорис-

тий 

водень; 

- вода; 

-діоксид 

вуглецю; 

-дихлор-

диетил-

сульфон 

≤ 3 

 

 

= 0 

= 0 

 

≤ 3 

 

- пари 

сірчаної 

кислоти; 

- вода; 

-діоксид 

вуглецю; 

-діоксид 

сірки; 

- триоксид 

сірки 

≤ 3 

 

 

= 0 

= 0 

 

≤ 2 

 

≤ 2 

- діоксид 

сірки; 

- триоксид 

сірки; 

-хлорис-

тий 

водень; 

- діоксид 

вуглецю; 

- оксид 

вуглецю 

≤ 2 

 

≤ 2 

 

≤ 3 

 

 

= 0 

 

≤ 1 

iIæ  9  iIIæ  6  iIIIæ  7  iIVæ  8  

 

 

Рисунок 2.5 – Зміни показника інтегральної токсичності хімічних 

речовин у процесі деструкції іприту за умов використання захисного 

пристрою. 
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Відповідно зона найменшої токсичності продуктів деструкції 
æ  буде 

досягнута за умов: 

1) Забезпечення режиму (а) виразу 2.16, що відповідає неповному 

дожигу продуктів деструкції; 

2) Забезпечення надлишковості окиснювача у робочій зоні 

захисного пристрою (А) (рис. 2.1); 

3) Застосування системи видалення продуктів деструкції за 

варіантом ICB  (рис. 2.5); 

4) Забезпечення температурного режиму, що відповідає II етапу 

деструкції НХР. 

З метою виявлення закономірності (наявність або відсутність) 

деструкції НХР однієї і тієї ж групи (рис 2.2), в табл. 2.4 розглянуто ХР 

деструкції люїзиту. 

 

Таблиця 2.4 – Склад та характеристики токсичності продуктів 

деструкції люїзиту. 

IXP

 

ХРIæ

 

IIXP  

ХРIIæ

 

IIIXP  

ХРIIIæ

 

IVXP  
ХРIVæ  

Д
ан

і 
в
ід

су
тн

і  

- трихлор-

винилар-

сонова 

кислота; 

- вінілові 

похідні; 

- оксиди 

миш’яку; 

- хлористий 

водень 

≤ 3 

 

 

 

≤ 3 

 

≤ 3 

 

≤ 3 

 

- вінілові 

похідні; 

- оксиди 

миш’яку; 

- хлористий 

водень 

≤ 3 

 

≤ 3 

 

≤ 3 

 

- вінілові 

похідні; 

- оксиди 

миш’яку; 

- хлористий 

водень; 

-парилюїзит 

≤ 3 

 

≤ 3 

 

≤ 3 

 

≤ 3 

 

iIæ  

XHPæ

 

iIIæ  12  
iIIIæ  9  

iIVæ  12  
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З таблиці 2.4 та рис 2.6 видно, що процеси деструкції люїзиту вивчені 

досить поверхнево, але має місце загальна тенденція, яка обумовлена 

загальним зменшенням токсичності продуктів деструкції для НХР шкіряно-

наривної дії на стадії неповного дожигу з надлишковим окиснювачем. 

 

 

Рисунок 2.6 – Зміни показника інтегральної токсичності ХР у процесі 

деструкції люїзиту за умов використання захисного пристрою. 

 

НХР подразнюючої групи розглянемо на прикладі хлорпікрину та 

адамситу. Слід зазначити, що за своїм відкликом на процес термічної 

деструкції їх можливо поділити на дві протилежні групи. Умовно групу 

(АА), до якої відноситься хлорпікрин, та групу (ББ), до якої відноситься 

адамсит. Надійних заходів щодо поводження цих НХР під дією термічної 

деструкції немає.  

Існуючі відомості стосовно групи (АА) представлені в табл. 2.5 та на 

рис.2.7. 

Відповідно зона найменшої токсичності продуктів деструкції НХР 

подразнюючої групи (АА) æ буде досягнута за умов: 

1) забезпечення режиму (а) виразу 2.16; 

2) забезпечення збитковості окиснювача у робочій зоні захисного 

пристрою (А); 
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3) застосування системи видалення продуктів деструкції за 

варіантом
ICB  ; 

4) забезпечення температурного режиму, що відповідає I етапу деструкції 

НХР. 

 

Таблиця 2.5 – Склад та характеристики токсичності продуктів 

деструкції НХР подразнюючої групи (АА). 

IXP  ХРIæ  IIXP  ХРIIæ  IIIXP  
ХРIIIæ
 

IVXP  ХРIVæ  

- хлор 

молеку-

лярний 

≤ 2 

 

- фосген; 

- хлор 

молеку-

лярний 

 

≤ 3 

≤ 2 

 

 

- фосген; 

- хлор 

молеку-

лярний; 

-нитро-

зил 

хлорид 

≤ 3 

≤ 2 

 

 

≤ 2 

 

- фосген; 

- хлор 

молеку-

лярний; 

-нитрозил 

хлорид 

≤ 3 

≤ 2 

 

 

≤ 2 

 

iIæ  2  iIIæ  5  iIIIæ  7  iIVæ  7  

 

 

Рисунок 2.7 – Зміни показника інтегральної токсичності ХР у процесі 

деструкції НХР подразнюючої групи (АА). 
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НХР подразнюючої групи (ББ) характеризуються високою термічною 

стійкістю, а відтак безпосередня деструкція буде здійснюватися в зоні III з 

формуванням продуктів деструкції в зоні IV, що відображено в таблиці 2.6 та 

на рис. 2.8. 

 

Таблиця 2.6 – Склад та характеристики токсичності продуктів 

деструкції НХР подразнюючої групи (ББ). 

IXP  ХРIæ  IIXP  
ХРIIæ
 

IIIXP  ХРIIIæ  IVXP  ХРIVæ  

- адам-

сит 
ХHРæ  

- адам-

сит 

ХHРæ
 

- фенар-

сазинова 

кислота; 

- хлорис-

тий 

водень 

≤ 3 

 

 

≤ 3 

 

- фенар-

сазинова 

кислота; 

- хлористий 

водень 

≤ 3 

 

 

≤ 3 

 

iIæ  
ХHРæ  

iIIæ  
ХHРæ
 

iIIIæ  6  iIVæ  6  

 

 

Рисунок 2.8 – Зміни показника інтегральної токсичності ХР у процесі 

деструкції НХР подразнюючої групи (ББ). 
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Відповідно  зона найменшої токсичності продуктів деструкції НХР 

подразнюючої групи (ББ) æ  буде досягнуто за умов: 

1) забезпечення режиму (б) виразу 2.16; 

2) забезпечення надлишковості окиснювача у робочій зоні захисного 

пристрою; 

3) застосування системи видалення продуктів деструкції за 

варіантом
IICB ; 

4) забезпечення температурного режиму, що відповідає IIIетапу 

деструкції НХР. 

НХР нервово-паралітичної групи слід вважати температурно-стійкими 

у діапазоні від 100°С (зарін), до 200°С (V-гази). Відповідно процес їх 

деструкції прогнозуємо відбувається за схемою, яка наведена на рис. 2.8. 

Наступним кроком є розгляд теплових характеристик газового полум’я 

речовини деструктора. З цією метою розглянемо наступну схему процесу 

деструкції НХР, яка наведена на рис. 2.9. 

 

 

Рисунок 2.9 – Схема визначення термічного впливу на елементи 

конструкції 1-го рівня захисного пристрою в процесі термічної деструкції 

МПМВНХР. 

На рис. 2.9 маємо наступні визначення:  

1 – МПМВНХР;  

2 – контейнер речовинного деструктора; 
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А – поверхні захисного пристрою, які не підвернені термічному 

навантаженню; 

Б – поверхні захисного пристрою, які підвернені термічному 

навантаженню; 

зона I прямого впливу газового полум’я; 

зона II вторинного впливу газового полум’я. 

Внаслідок обмежених просторових розмірів захисного пристрою, 

висунуто наступні припущення: 

 у разі застосування двох та більше контейнерів з речовиною 

деструктору зона I співпадає з зоною II та вважається зоною прямого 

термічного впливу; 

 термічний вплив на поверхню Б можна вважати рівномірним по всій 

поверхні, що дає змогу знехтувати кутом нахилу поверхні Б
нах ; 

 газове полум’я, попре деструкцію МПМВНХР, нагріває поверхню 

захисного пристрою (Б) внаслідок процесів теплообміну: примусової 

конвекції та випромінювання, інтенсивність котрих зростає зі збільшенням 

перепаду температур полум’я та поверхні (Б). 

В якості речовини деструктору доцільно застосовувати для різних НХР 

ацетилен або метан. Рекомендації щодо їх застосування та відповідна 

температура газового полум’я наведені у таблиці 2.7. 

 

Таблиця 2.7 – Застосування речовини деструктора у відповідності до 

вмісту МПМВНХР. 

Речовина 

деструктора 

Температура 

газового 

полум’я (°С) 

Прогнозуємий склад МПМВНХР 

ШНД ПД(А) ПД(Б) НПД 

Ацетилен 3100÷3150   х х 

Метан 2100÷2200 х х   

Окиснювач 2,3 2 
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Аналіз таблиці 2.7 показує, що використання в якості речовини 

деструктору ацетилену або метану у повній мірі забезпечить необхідні 

режими процесу деструкції, які наведено на рис. рис. 2.6÷2.8. При цьому слід 

очікувати нагріву поверхні «Б» захисного пристрою до температури, яка 

може спричинити розгерметизацію другого рівня відповідного процесу.  

Оцінимо ефективний коефіцієнт корисної дії процесу нагріву поверхні 

«Б» за виразом 

 

,
V5,3

q

22HC

Б   (2.22) 

 

де q  – ефективна потужність полум’я. 

В знаменнику маємо вираз для повної теплової потужності полум’я, яка 

відповідає нижчій теплотворній можливості ацетилену 14600 кал/ч (при 20°С 

та 760 мм рт.ст.). 

Слід зазначити, що найбільша ефективність потужності полум’я 

відповідає співвідношенням окиснювача і деструктора у пропорціях (див. 

табл. 2.7) для ацетилену – 2,3, для метану – 2,0. 

З урахуванням товщини 1-го рівня захисного пристрою, яка не 

перевищує в зоні поверхні «Б» 10 мм, маємо процес нагріву тонкого 

металевого листа з повним рівнянням температури по товщині плазмового 

струменя та полум’ям звичайного пальника з віссю, яка знаходиться 

перпендикулярно до поверхні листа нерухомо. Зазначений процес описується 

схемою нормально-кругового джерела теплоти у тонкій пластині з 

розподілом температури відповідно до 

 

       ,,,Kt6
2

vx
exp

2

q
T o22oo22oo)t,y,x( 














  (2.23) 
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де o2
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2

2

2

2 t
a4
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a4

v
;

a4

v
r 


























 – безрозмірні 

критерії відстані та часу. 

Коефіцієнт теплообміну обирається як середнє значення коефіцієнтів 

теплообміну   між полум’ям та внутрішньою стороною поверхні (Б) та 

повітрям, що знаходиться в просторі 2-го рівня захисту за виразом 

 






c

2
, (2.24) 

 

де    С.ссм/кал015,0001,0 2  . 

З наближенням до гранично встановленого стану процесу перший 

складник у квадратних душках виразу (2.23) наближається до 1. 

Це дозволяє, у подальшому з урахуванням математичної моделі 

захисного пристрою куполоподібної форми [135,157] оцінити тепловий 

вплив деструктору на поверхню захисного пристрою з конкретними масо-

габаритними параметрами за допомогою стандартного програмного 

комплексу розв’язання задач газо-гідродінамики та теплообміну Flow Vision 

[159]. 

 

2.1.3 Формування параметрів та рішення окремої задачі із 

забезпечення герметичності другого рівня захисного пристрою в процесі 

деструкції малогабаритного пристрою малооб’ємного вибуху 

небезпечних хімічних речовин 

 

Базуючись на рішенні окремої задачі деструкції МПМВНХР  t,T  

сформуємо умови функціонування  Q,К  другого рівня захисного пристрою. 
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Слід зазначити, що у разі використання у якості деструктора 

контейнера, який вмішує ацетилен або метан, можливо висловити наступні 

припущення: 

– є певний час деструкції k , який характеризується k
дестрt , коли у 

просторі 2-го рівня захисного пристрою має місце лише конвективний 

теплообмін; 

– є певний час деструкції kk , яким характеризується лiкв
дестрt , коли у 

просторі 2-го рівня захисного пристрою має місце як конвективний, так і 

променевий теплообмін. Останній переважає за температурним показником 

та визначає умови небезпеки порушення герметичності функціонування 2-го 

рівня захисного пристрою. 

Розглянемо температурні умови функціонування міжрівневого 

простору захисного пристрою [160]. 

Так, в часовому інтервалі  k
дестрt0   маємо умови 

k , які визначаються 

наступним основними рівняннями: 

 рівняння теплопередачі  

 

p
t

B

tHK
Q


 , (2.25) 

  

 рівняння теплового балансу по зовнішньому боку по поверхні  Б  

 

 пр
''
r

'
r

З
Б HHHQ  , 

(2.26) 

  

 рівняння теплосприйняття внутрішнього боку поверхні  Б  
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 'h''h
B

D
Q

p

B
Б  . (2.27) 

 

При цьому повинна виконуватися умова  

 

B
Б

З
Бt QQQ  . (2.28) 

 

В рівняннях (2.25÷2.28) використані наступні визначення: 

H  – площа поверхні нагріву  Б ;  

K  – коефіцієнт теплопередачі;  

t  – розрахунковий температурний напір;  

pB
 
– розрахункова витрата деструктора в об’ємі 1-го рівня захисного 

пристрою;  

D  – об’єм продуктів згоряння в об’ємі 1-го рівня захисного пристрою, 

що формується в процесі деструкції МПМВНХР; 

'H  та ''H  – ентальпія продуктів згоряння на зовнішньому та 

внутрішньому боці поверхні  Б ; 

прH
 
– ентальпія повітря в об’ємі 2-го рівня захисного пристрою; 

  – відносний приріст повітря або суміші охолодження в об’ємі 2-го 

рівня захисного пристрою;  

'h та ''h  – ентальпія робочого середовища ззовні та з внутрішнього 

боку поверхні  Б  

Тоді, згідно до [161], теплосприйняття повітря підігріву по робочому 

середовищу – повітрю об’єму другого рівня захисту визначається за виразом 

 

  пов.холпов.гпов
пов
Б HH5,0Q  , (2.29) 
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де пов  – відносний надлишок повітря в об’ємі другого рівня захисного 

пристрою;  

пов.гH , пов.холH  – відповідно ентальпія теоретичного об’єму  повітря, 

яка визначається при температурі гарячого та холодного повітря. 

З метою оцінки величини поверхні нагріву визначаємо коефіцієнт 

теплопередачі та середній температурний напір, який залежить від 

взаємопотоку продуктів деструкції МПМВНХР та повітря в об’ємі другого 

рівня захисного пристрою. У разі використання примусової вентиляції та 

відбору продуктів деструкції в об’ємі захисного пристрою забезпечується 

противоточні потоки газових сумішей. Відповідно температурний напір 

розраховується [161] як середня логарифмічна різність температур горючої 

поверхні та нагріваємого середовища  

 

м

м

t

t
lg3,2

tt
t











 , 
(2.30) 

 

де t  – різність температур середовища з боку більшого градієнту 

температур,  

мt  – різність температур середовища з боку меншого градієнту 

температур. 

В часовому інтервалі  л
дестр

k
дестр tt   маємо умову теплообміну 

середовища другого рівня захисного пристрою, яка визначає теплоту, що 

отримана поверхнею (Б) в результаті променевого нагріву,  

 

 

р

Б.п.т
.нагр.л

В

1XpFq
Q


 , (2.31) 

 

де .п.тq  – тепловий потік по поверхні (Б); 
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БF  – площа лучистого випромінювання;  

Xp
 – сума кутових коефіцієнтів;  

  – ступінь чорноти;  

рВ
 
– розрахункова витрата деструктору. 

Відтак, коефіцієнт теплопередачі визначається як 

 

2
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Q

Q
11

K

2

.нагр.л
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 , 

(2.32) 

 

де   – коефіцієнт забруднення. 

Коефіцієнт тепловіддачі від газів горіння деструктору 4 до поверхні (Б)  

визначається за виразом 

 














 л

2
x1

x2
, (2.33) 

 

де x  – коефіцієнт тепловіддачі конвекції, віднесеної до поверхні  Б . 

Зазначимо, що коефіцієнт використання поверхні нагріву у процесі 

теплообміну дорівнює 0,8. 

Променевий тепловий потік, який сприймається одиницею поверхні  Б  

визначається за виразом  

 

 ллл TTq  , (2.34) 

 

Коефіцієнт теплового випромінювання визначається як 
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де 8,03   – ступінь чорноти поверхні  Б ; 

3T  – температура слою поверхні  Б ;  

T – середня температура газів;  

  – ступінь чорноти потоків газів при температурі T , що визначається 

як 

 

)SKexp(1  , (2.36) 

 

де К – тиск газів в об’ємі між 1 та 2 рівнем захисного пристрою.  

Коефіцієнти S  та K  визначаються відповідно до  
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(2.37) 

 

З урахуванням цього температура зовнішнього слою поверхні  Б  

визначається як 

 

 
27310

H

QQB1
1T 3лp

2














 , (2.38) 
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де 2  – коефіцієнт тепловіддачі від поверхні до газової суміші, що 

знаходиться в обємі між 1-м та 2-м рівнем захисного пристрою; 

лQ ,Q  – відповідно кількість теплоти, що отримується за рахунок 

прямого випромінювання від поверхні  Б  та по балансу.  

На інших поверхнях захисного пристрою, які розміщуються в зоні 

більш низких температур газів та теплових потоків, маємо температурний 

показник, розрахований як 

 

273ttT 3  , (2.39) 

 

де 3t  визначається нормами розрахунку для різних видів поверхні 

нагріву та температурних зон. 

Отримані рівняння слід доповнити умовою непорушення герметичності 

2-го рівня захисного пристрою [152], що визначається термостійкими 

властивостями захисного покриття за виразом 

 

     TPKTP T
гер ; (2.40) 

 

де  TP  та  TP  – термостійкість покриття 2-го рівня захисного 

пристрою з урахуванням температурного мінімального та максимального 

режимів, що має місце в умовах деструкції МПМВНХР; 

T
герK

 
– теоретичний коеіфцієнт герметичності 2-го рівня захисного 

пристрою. 

Аналіз наведеного рівня дозволив визначити (табл. 2.8) наступні межі 

термічного застосування різних поверхонь матеріалу 2-го рівня захисного 

пристрою. 
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Таблиця 2.8 – Температурний діапазон застосування покриття 2-го 

рівня захисного пристрою. 

№ Назва покриття поверхні 

Температурний 

діапазон °С 

 TP   TP  

1 2 3 4 

1 Бутадієновий каучук IIR -55 +100 

2 Карбоксилирований нитрил XNBP -20 +100 

3 Хлоропиреновий каучук CR -40 +100 

4 Спихлоргидрідний каучук CO, ECO,CECO -40 +125 

5 Етіленпропіленовий каучук EPDM, EPR -55 +125 

6 Етіленакриловий каучук VAMAC, AEM -30 +150 

7 Фторкаучук FPM, FKM, VITON -40 +232 

8 Фторсиліконовий каучук FVMQ -60 +177 

9 
Гідрірований бутадиєн-нитрильний еластомер 

HNBR 
-40 +150 

10 Натуральний каучук NBR -50 +70 

11 Бутадієн нітрільний каучук NBP -40 +100 

12 Полакріловий каучук ACM, PA -15 +150 

13 Поліуретан PU, AU, EU -40 +80 

14 Силіконовий каучук VMQ, MQ, PVMQ -60 +225 

15 Бутадієн-стірольний каучук SBR -55 +100 

 

Наведені в табл.2.9 характеристики дозволяють визначити допустимий 

температурний діапазон проведення процесу деструкції 

 

     TPnKTPn з
пр
герз , (2.41) 
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де пр
герK  – фактичний коефіцієнт герметичності 2-го рівня захисного 

пристрою;  


зn  та 

зn  – коефіцієнти запасу герметичності по низьким    та 

високим    температурам. 

Результати, які наведені в табл. 2.8, з урахуванням розрахунків 

температури зовнішньої поверхні першого рівня захисного пристрою 

куполоподібної форми у відповідності до 2.1.2 за допомогою програмного 

комплексу FlowVision [159], дозволяють вибрати матеріал покриття другого 

рівня захисного пристрою. 

 

2.1.4. Формування параметрів дінамічної герметичності та рішення 

окремої задачі із забезпечення процесу видалення продуктів деструкції з 

об’єму захисного пристрою 

 

Наступним кроком формування математичної моделі є вирішення 

окремої задачі ( P,K ) з визначення параметрів мобільної системи відведення 

та подальшого транспортування продуктів деструкції МПМВНХР. 

Розгляд рішення наведеної окремої задачі математичної моделі 

розпочнемо з визначення наступного припущення:внаслідок малого 

фактичного об’єму НХР у складі МПМВНХР продукти деструкції 

безпосередньо небезпечної хімічної речовини підпорядковуються 

наступному виразу 

 

q
згор

q
нхр VV  , (2.42) 

 

де q
нхрV

 
– об’єм безпосередньо продуктів деструкції МПМВНХР 

отриманий на одній з 4-х стадій процесу деструкції (розглянуті у 

параграфі 2.1.2);  
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q
згорV

 
– об’єм продуктів згоряння газоподібного деструктора в різних 

режимах надходження окиснювача. 

Виконання умови (2.42) дозволяє у подальших розрахунках параметрів 

мобільної системи відведення та подальшого транспортування продуктів 

деструкції МПМВНХР знехтувати розрахункам абсолютної величини q
нхрV . 

Наведений об’єм можна врахувати [162] шляхом введення уточнюючою 

коефіцієнту 
q
Vнхр

K , який знаходиться у діапазоні  10,102,1   в залежності від 

співвідношення маси НХР у складі МПМВНХР та кількості елементів 

деструктору, що визначається експертним шляхом. У разі класифікації 

МПМВНХР за масою НХР з наступним віднесенням останнього до групи 

середньої місткості зазначений підхід оперативної термічної деструкції не 

застосовується. 

Виходячи з наведених умов до формування параметрів мобільної 

системи відведення продуктів деструкції МПМВНХР теоретичний об’єм 

продуктів згоряння визначається за виразом 

 

T
OH

T
N

T
RO

T
згор

222
VVVV  , (2.43) 

 

де T
RO2

V – теоретичний об’єм трьохатомних газів; 

T
N2

V – теоретичний об’єм азоту у продуктах згоряння; 

T
OH2

V
 
– теоретичний об’єм водяних парів.  

З урахуванням природи деструктору як газоподібної суміші відповідні 

теоретичні об’єми визначаються у відповідності до положень [163] за 

виразами  

 

2g
T
N

N01,0V79,0V
2

 ; (2.44) 
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m nm22

T
RO HCSHCOCO01,0V

2
; 

 

(2.45) 

 

,V0161,0d124,0HC
2

n
HSH01,0V gволnm22

T
OH2









   

 

(2.46) 

 

де волd  – вологовміст газового деструктору, віднесеного до 1 м
3 

сухого 

газу деструктору. 

Маса продуктів згоряння згорG  визначається як 

 

g
вол

дестзгор 306,1
1000

d
G  , (2.47) 

 

де дест  – щільність сухого газу деструктору. 

Слід зазначити, що фактичний об’єм продуктів згоряння у процесі 

деструкції МПМВНХР буде визначатися коефіцієнтом надлишку повітря, 

який  відповідно до [164] визначається за виразом 

 

T
0

Д
0

V

V
d  , (2.48) 

 

де Д
0V

 
– дійсний об’єм окиснювача; 

T
0V  – теоретично-необхідний об’єм окиснювача. 

Внаслідок того, що процес горючих з’єднань деструктору буде 

завершено в межах об’єму 1-го рівня захисного пристрою, дійсний об’єм 

трьохатомних газів 
g

RO2
V

 
буде відрізнятися несуттєво від теоретичного. 
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 Надлишок окиснювача призведе до збільшення дійсного об’єму 

азоту
g

N2
V , відповідно до  

 

  g
0

T
N

g
N

V179,0VV
22

 , (2.49) 

 

та водяних парів 
g

OH2
V , у відповідності до залежності 

 

OH
T

OH
g

OH 222
VVV  , (2.50) 

 

де   g
0OH

V10161,0V
2

 . 

Крім того, у продуктах згоряння буде присутній надлишок окиснювача, 

об’єм якого 
2OV визначається за виразом 

 

  g
0O V121,0V

2
 . (2.51) 

 

Відповідно, дійсний об’єм продуктів згоряння у процесі деструкції 

МПМВНХР визначається як 

 

  g
0

T
згор

g
згор V10161,1VV  . (2.52) 

 

Рівняння (2.52) враховує загальні умови деструкцій МПМВНХР, що 

відповідають найбільш поширеній схемі деструкції із використанням у якості 

деструктору газів високого температурного горіння, як-то, наприклад, 

ацетилену, та примусово забезпеченого надлишку окиснювача. Також за 

умов швидкоплинності процесу деструкції, на етапі експертної оцінки 

кількості продуктів згоряння, можливо знехтувати результатами розрахунку 
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ентальпії продуктів згоряння та врахувати її вплив у вигляді 

складників повітV  та холодV , що трансформує вираз (2.52) у  

 

холодповіт
g
згордест VVVV  , (2.53) 

 

де дестV  – об’єм газів, отриманих в процесі деструкції МПМВНХР, 

який необхідно відвести та транспортувати;  

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

пристрою;  

холодV
 
– об’єм продуктів охолоджувача у разі їх застосування. 

Теоретично у подальшому за розрахункову формулу повітрообміну 

слід приймати вираз, який у підсумку дає найбільший за величиною показник 

відповідно по надлишку теплоти, вологості або НХР продуктів деструкції. 

Втім урахування наведених на початку параграфу припущень дозволяє 

скористатися, у вигляді розрахункового, виразом щодо визначення 

необхідної витрати повітря L  в об’ємі 2-го рівня захисного пристрою по 

надлишку теплоти, як домінуючого параметру у забезпеченні герметичності 

покриття 2-го рівня захисного пристрою, який визначається як 

 

 охолпр

над

TTC

Q6,3
L







, (2.54) 

 

де  надQ – надлишок теплоти в об’ємі 2-го рівня захисного пристрою; 

С  – тепловміст повітря; 

  – щільність повітря; 

T  – температура повітря, яка видаляється з об’єму 2-го рівня захисного 

пристрою; 
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охолT  – середня температура окиснювача та охолоджувача, що 

застосовується в процесі деструкції. 

Остаточно рішення щодо в.сV  параметрів мобільної системи відведення 

продуктів деструкції МПМВНХР приймається в ході експертної оцінки з 

аналізу виразу 

 

 L;VmaxV дест.в.с  , (2.55) 

 

де .в.сV  – об’єм газоподібних продуктів, які повинні бути видалені та 

герметично транспортовані. 

Виходячи з отриманого показника об’єму газоподібних продуктів, які 

повинні бути видалені та герметично транспортовані, розраховуються 

параметри системи видалення, як-то: потужність, час роботи, необхідна 

кількість ємностей утилізації, робочий діаметр газоводів тощо, що у підсумку 

є інженерним завданням, та реалізується комплексом відповідних заходів. 

Практична реалізація запропонованого підходу передбачає розробку та 

проведення низки оперативних заходів у вигляді відповідної методики.  

 

2.1.5 Опис математичної моделі попередження надзвичайних 

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

небезпечних хімічних речовин в місцях з масовим перебуванням людей 

 

Враховуючи отримані рішення окремих задач, систему рівнянь (2.2): 

 

 

 











0K,t,T,q

;0K,t,T,q

герлдестр2

герлдестр1

,  
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слід доповнити рівнянням варіативного вибору з поміж отриманих рішень 

окремих задач, а саме виразом: 

 

   P,KQ,Kt,Tqq ;;fz
21

 , (2.56) 

 

де  гердестрдестр K,t,T
 
– варіаційний набір параметрів процесу оперативної 

деструкції з урахуванням рішення окремих задач:  

t,T  
– формування температурних та часових параметрів процесу 

деструкції;  

Q,K  
– формування параметрів статичної герметичності захисного 

пристрою;  

P,K  
– формування параметрів динамічної герметичності захисного 

пристрою. 

Рішення наведеної системи рівнянь (2.2) та (2.56) забезпечується в 

межах граничних умов за недомінуючою групою наслідків НС, а саме (2.3) 

 

   

   











,tqK,t,Tq

;tqK,t,Tq

л
р.об

4гердестрдестр4

л
р.об

3гердестрдестр3

  

 

які слід доповнити граничними умовами процесу деструкції 

МПМВНХР (2.13) 

 

 
























n

1i

i
хнрхнр

хнрnдестр

хнрдестр

.ææ

;ætt
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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 (2.57): 

 

 

 

   




















P,KQ,Kt,Tqqгердестрдестр

гердестрдестр2

гердестрдестр1

;;fK,t,T

;0K,t,Tq

;0K,t,Tq

21

 (2.57) 

 

та граничних умов існування рішення останньої (2.58): 

 

   

   

 

 


































n

1i

i
хнрхнр

хнрnдестр

хнрдестр

л
р.об

4гердестрдестр4

л
р.об

3гердестрдестр3

.ææ

;ætt

;æTT

;tqK,t,Tq

;tqK,t,Tq

. (2.58) 

 

Таким чином, математична модель попередження надзвичайних 

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

небезпечних хімічних речовин в місцях з масовим перебуванням людей, 

складається з трьох аналітичних залежностей. Перша описує залежність 

кількості жертв від параметрів процесу деструкції, а саме температури, часу 

та коефіцієнту герметичності. Друга описує залежність кількості 
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постраждалих від 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. 

 

2.2. Методика попередження надзвичайних ситуацій 

терористичного характеру, пов’язаних з малооб’ємним вибухом 

небезпечних хімічних речовин в місцях з масовим перебуванням людей 

 

На базі отриманої математичної моделі (2.57) та (2.58) розглянемо 

керуючий алгоритм реалізації методики попередження надзвичайних 

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

небезпечних хімічних речовин в місцях з масовим перебуванням людей.  

На рис. 2.10 наведено відповідний керуючий алгоритм, який 

складається з 24 блоків, що розміщені на 5 рівнях.  

На першому рівні алгоритму відбувається експертна оцінка потужності 

та небезпеки НХР у складі МПМВНХР (зразки можливих МПМВНХР 

наведені на рис. 2.11), визначаються (розраховуються) основні параметри 

процесу деструкції відповідно до положень параграфу 2.1.2. 
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Рисунок 2.10 – Схема керуючого алгоритму методики попередження 

НСТХМВНХР в місцях з масовим перебуванням людей. 
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а) 

 

б) 

 

   в)       г) 

 Рисунок 2.11 – Зразки можливих малогабаритних пристроїв 

малооб’ємного вибуху небезпечних хімічних речовин: а-б) хімічні 

боєприпаси; в-г) саморобні пристрої. 
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На другому рівні проводяться оперативно-технічні заходи з 

розгортання 1-го рівня захисного пристрою, забезпечуються заходи 

індивідуального та колективного захисту особового складу та громадян в 

зоні можливої НС. Процедура та оцінка ефективності останніх наведена у 

наступних розділах дослідження. 

На третьому рівні визначаються геометрично-об’ємні параметри 

статичної та динамічної герметичності 2-го рівня захисного пристрою 

відповідно до положень параграфів 2.1.3, 2.1.4. Забезпечується розгортання 

2-го рівня захисного пристрою.  

На четвертому рівні забезпечується безпосередньо процес деструкції 

МПМВНХР, який також включає хімічний контроль повітря об’єму 2-го 

рівня захисного пристрою та формування об’ємів з продуктами деструкції. 

Процедура та оцінка ефективності останніх наведена у наступних розділах 

дослідження. 

На п’ятому рівні відбувається проміжний та остаточний контроль 

хімічно-небезпечного стану газоподібного середовища всередині захисного 

пристрою та повітря в зоні можливого ураження, приймається рішення про 

згортання захисного пристрою та транспортування продуктів деструкції з 

метою остаточного знищення. 

Для забезпечення повноти виконання процедур п'ятого етапу 

керуючого алгоритму  методики необхідно визначитися з апаратною базою 

проведення контролю хімічно-небезпечного стану газоподібного середовища 

як всередині, так і зовні захисного пристрою. Базуючись на аналізі 

вітчизняної апаратної бази з наведених питань [165,166] в досліджені 

запропоновано використання, в якості відповідної апаратної бази, наступного 

обладнання: 

 1) Переносний багатокомпонентний газоаналізатор ДОЗОР-С-М 

виробництва НПП «Оріон» (м. Харків) (рис. 2.12).  
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 Рисунок 2.12 – Газоаналізатор «ДОЗОР-С-М». 

  

 Переносний багатокомпонентний газоаналізатор-газосигналізатор 

ДОЗОР-С-М призначений для: 

  а) проведення періодичного контролю гранично-припустимих 

концентрацій у повітрі робочої зони шкідливих речовин (окис вуглецю CO, 

аміак NH3, оксид азоту NO, діоксин азотуNO2, хлор Cl2, сірководень H2S, 

кисень O2, діоксин вуглецю CO2, діоксин сірки SO2);  

 б) проведення періодичного контролю до вибухонебезпечних 

концентрацій горючих газів і пару в повітрі (водень, вуглеводні гази, пари 

спиртів, нафтопродуктів, розчинників та ін.);  

 в) видачі світлової звукової сигналізації при досягненні встановлених 

значень концентрації.  

2) Газоаналізатори-сигналізатори ЩИТ-3 виробництва ВАТ "РОСС" 

(Харків) (рис. 2.13).  

Останні представляють собою стаціонарні прилади, що складаються з 

вимірювальних перетворювачів (датчиків) і блоків живлення та сигналізації 

(БПС). Сигналізатори ЩИТ-3 можуть мати від одного до чотирьох каналів 

довільної конфігурації, комплектуються датчиками в довільному наборі в 

залежності від завдання. 
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 Рисунок 2.13 – Газоаналізатори-сигналізатори ЩИТ-3. 

 

Інформаційні канали довільно комбінуються з числа наступних:  

а) канал вимірювання до вибухонебезпечних концентрацій метану, 

сукупності горючих газів і парів;  

б) канал вимірювання до вибухонебезпечних концентрацій бутану і 

сукупності горючих газів і парів; 

в) канал вимірювання до вибухонебезпечних концентрацій водню; 

г) канал вимірювання до вибухонебезпечних концентрацій парів 

етилового спирту; 

д) канал вимірювання до вибухонебезпечних концентрацій гексану і 

сукупності горючих газів і парів; 

е) канал вимірювання об'ємної частки кисню; 

ж) канал вимірювання масової концентрації сірководню; 

з) канал вимірювання масової концентрації окису вуглецю; 

і) канал вимірювання об'ємної частки двоокису вуглецю;  

к) канал вимірювання масової концентрації аміаку. 

Порівняльний аналіз вищенаведених газоаналізаторів з імпортними 

зразками [167] дозволяє стверджувати, що в Україні є достатня приладова 

база вітчизняного виробництва, яка відповідає світовим стандартам. 

Таким чином, методика попередження надзвичайних ситуацій 

терористичного характеру, пов’язаних з малооб’ємним вибухом небезпечних 
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хімічних речовин в місцях з масовим перебуванням людей, передбачає 

послідовне виконання шести процедур, а саме: експертної оцінки потужності 

та небезпеки небезпечних хімічних речовин складі малогабаритного  

пристрою малооб’ємного вибуху 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 

малогабаритного  пристрою малооб’ємного вибуху 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. 

 

 

Висновки за другим розділом 

 

1. Математична модель попередження надзвичайних ситуацій 

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

хімічних речовин в місцях з масовим перебуванням людей, складається з 

трьох аналітичних залежностей. Перша описує залежність кількості жертв 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 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 
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ефективності процесу температурної деструкції небезпечної хімічної 

речовини в межах спеціалізованого захисного пристрою. 

2. Методика попередження надзвичайних ситуацій терористичного 

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

речовин в місцях з масовим перебуванням людей, передбачає послідовне 

виконання шести процедур, а саме: експертної оцінки потужності та 

небезпеки небезпечних хімічних речовин складі малогабаритного  пристрою 

малооб’ємного вибуху 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 малогабаритного  

пристрою малооб’ємного вибуху 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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РОЗДІЛ 3 

 

 

ПЕРЕВІРКА ДОСТОВІРНОСТІ 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  

 

 

Перевірку достовірності розробленої математичної моделі 

попередження надзвичайних ситуацій терористичного характеру, пов’язаних 

з малооб’ємним вибухом небезпечних хімічних речовин в місцях з масовим 

перебуванням людей, та створеної на її основі методики попередження 

надзвичайних ситуацій терористичного характеру, пов’язаних з 

малооб’ємним вибухом небезпечних хімічних речовин в місцях з масовим 

перебуванням людей, будемо виконувати наступним чином. По-перше, 

опишемо розроблену лабораторну установку. Після цього виконаємо на ній 

експерименти та оцінимо достовірність розробленої методики. 

 

3.1. Перевірка достовірності математичної моделі попередження 

надзвичайних ситуацій терористичного характеру, пов’язаних з 

малооб’ємним вибухом небезпечних хімічних речовин в місцях з 

масовим перебуванням людей 

 

3.1.1. Лабораторна установка  

 

При визначенні тактико-технічних вимог до лабораторної установки, 

яка повинна підтвердити працездатність методики попередження 
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надзвичайних ситуацій терористичного характеру, пов’язаних з 

малооб’ємним вибухом небезпечних хімічних речовин в місцях з масовим 

перебуванням людей, яка була створена на основі розробленої в параграфі 2.1 

математичної моделі попередження надзвичайних ситуацій терористичного 

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

речовин в місцях з масовим перебуванням людей, а також підтвердити 

достовірність цієї моделі було враховано, що на теперішній час 

використовується широкий спектр пристроїв, призначених для 

транспортування та знешкодження як вибухонебезпечних предметів, так і 

небезпечних хімічних речовин. Як правило, це, в першому випадку, вибухові 

камери, що забезпечують локалізацію осколково-фугасної дії можливого 

спрацювання вибухонебезпечного предмету [168-170], а в другому – 

різноманітні контейнери [171-173]. Загальним недоліком щодо їх 

використання в процесі попередження надзвичайної ситуації, пов’язаної із 

загрозою спрацювання МПМВНХР, є їх вузька спеціалізація, що вимагає в 

ситуації, яка розглядається, залучення великої кількості різноманітних 

фахівців зі своїм специфічним обладнанням. 

Виходячи з гіпотези, що за допомогою дворівневого захисного 

пристрою 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, можна попередити НСТХМВНХР, у якості 1-го рівня 

куполоподібного захисного пристрою (рис.2.1) було використано захисний 

пристрій для транспортування та знищення вибухонебезпечних предметів 

[174] масою 120 кг та діаметром  90 см. У якості 2-го рівня захисту 

використовувалось гумове покривало.  

В цьому випадку засіб локалізації МПМВНХР працює наступним 

чином. Спочатку особовий склад оперативно-рятувального підрозділу вручну 

встановлює захисний пристрій таким чином, що його корпус повністю ізолює 
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МПМВНХР від оточуючого середовища. Потім накриває його гумовим 

покривалом (засобом локалізації другого рівня), в якому є отвори для 

управління деструктором, який розміщається на корпусі засобу локалізації 

першого рівня, та отвори для контролю рівня небезпеки всередині захисного 

пристрою. Після цього включає деструктор НХР і за допомогою приладів 

контролюю концентрацію небезпечної хімічної речовини, а також продуктів 

її розпаду, визначає момент припинення деструкції (коли концентрація 

небезпечної хімічної речовини досягне рівня гранично допустимої). Якщо 

продукти розпаду також є небезпечними, вони видаляються в герметичний 

резервуар, який вже після усунення надзвичайної ситуації відвозиться у 

спеціально визначене місце для стаціонарного знищення.  

В результаті за умов використання у якості 2-го рівня захисту гумового 

покривала лабораторну установку можна представити у вигляді, який 

наведено на рис. 3.1.  

 

 

Рисунок 3.1 – Схема лабораторної установки для перевірки 

достовірності математичної моделі попередження НСТХМВНХР в місцях з 

масовим перебуванням людей. 
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На рис. 3.1 маємо наступні визначення: 

N  – МПМВНХР масою хнрm  та інтегральним коефіцієнтом 

ураження хнрæ ;  

А  – 1 рівень куполоподібного захисного пристрою товщинної d  та 

щільністю 1 ;  

F  – 2 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 пристрою масою герm ;  

S  – управляючий блок автоматичної системи деструкції МПМВНХР та 

система 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 рівня;  

2r  – геометричний розмір (радіус) площі локалізації продуктів 

деструкції МПМВНХР. 
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3.1.2. Перша серія експериментальних вогневих випробувань щодо 

дослідження температури зовнішньої стінки куполоподібного захисного 

пристрою у разі примусової деструкції за допомогою пропанового 

пальника  

 

На першому етапі імітувалась деструкція НХР за допомогою 

пропанового пальника (температура полум’я 1400С). Розглядався найгірший 

випадок, коли полум’я направлялось на одну з бокових стінок МПМВНХР 

під прямим кутом (рис. 3.2).  

 

     

Рисунок 3.2 – Вогневі випробування з використанням пропанового 

пальника. 

 

Далі з інтервалом у 30 с  вимірювалась температура зовнішньої стінки 

(рис. 3.3, рис. 3.4), на яку було направлено полум’я зсередини засобу 

локалізації елементів ураження.  

Це дозволило порівняти (табл.3.1) отримані експериментальні 

результати з тими, що були розраховані за допомогою стандартного 

програмного комплексу розв’язання задач теплообміну FlowVision [159] у 

відповідності до математичної моделі зовнішньої поверхні першого рівня 

захисного пристрою куполоподібної форми, який має відповідні геометричні 
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та масо-габаритні характеристики (діаметр 90 см, товщина стінок, 

виготовлених із сталі 20, 10 мм, маса 130 кг). 

 

                     

 а)        б) 

Рисунок 3.3 – Експериментальна оцінка температури стінки засобу 

локалізації елементів ураження (де: а) – зовні; б) – всередині пристрою). 

 

                       

  а)        б) 

Рисунок 3.4 – Теплограма засобу локалізації елементів ураження під 

час використання пропанового деструктора (де: а) час деструкції 3,5 хв.; б) 

час деструкції  4 хв.).  
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Під час порівняння враховувалось те, що оптичний пірометр ЕОП-51 

[175] має похибку вимірювання 2,5%, а нас цікавить попадання 

експериментальних результатів в діапазон 5% по відношенню до 

розрахованих за допомогою математичної моделі попередження 

надзвичайної ситуації терористичного характеру, пов'язаної з малооб’ємним 

вибухом небезпечних хімічних речовин в місцях з масовим перебуванням 

людей. 

 

Таблиця 3.1 – Температура зовнішньої поверхні першого рівня 

захисного пристрою куполоподібної форми при використанні деструктору у 

вигляді пропанового пальника. 

№ 

з/п 
t, c 

Тексп –

2,5%, 

К 

Тексп, К 

Тексп+ 

2,5%, 

К 

Трозр –

2,5%, 

К 

Трозр, К 

Трозр+ 

2,5%, 

К 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0 273,98 281 288,03 266,95 281 295,05 

2 30 282,75 290 297,25 271,7 286 300,3 

3 60 285,68 293 300,33 275,5 290 304,5 

4 90 288,6 296 303,4 287,85 303 318,15 

5 120 330,53 339 347,48 320,15 337 353,85 

6 150 344,18 353 361,83 334,4 352 369,6 

7 180 351 360 369 341,05 359 376,95 

8 210 351 360 369 345,8 364 382,2 

9 240 336,38 345 353,63 351,5 370 388,5 

10 270 340,28 349 357,73 354,35 373 391,65 

11 300 373,43 383 392,58 355,3 374 392,7 

12 330 344,18 353 361,83 329,65 347 364,35 

13 360 357,83 367 376,18 330,6 348 365,4 

14 390 334,43 343 351,58 332,5 350 367,5 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

15 420 342,23 351 359,78 335,35 353 370,65 

16 450 341,25 350 358,75 337,25 355 372,75 

17 480 341,25 350 358,75 339,15 357 374,85 

18 510 347,1 356 364,9 341,05 359 376,95 

19 540 364,65 374 383,35 342,95 361 379,05 

20 570 358,8 368 377,2 343,9 362 380,1 

21 600 346,13 355 363,88 344,85 363 381,15 

 

Порівняння результатів вогневих випробувань, наведених в стовбцях 3-

5 (див. табл. 3.1), з розрахунковими у відповідності до математичної моделі 

попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних із загрозою імпульсного 

викиду небезпечних хімічних речовин, наведеними в стовбцях 6-8, доводить 

(рис.3.5), що експериментальні результати укладаються в довірчий інтервал, 

розрахований з надійністю 0,95. 

Аналіз результатів, наведених в табл. 3.1 в стовбцях 5 та 8, з 

результатами, наведеними в параграфу 2.1.3 (табл. 2.8 ), показує, що у якості 

покриття другого рівня захисного пристрою для забезпечення його 

герметичності можна використовувати практично всі розглянуті в табл. 2.8 

матеріали. При цьому, у разі використання бутадієн нітрільного каучуку 

NBP, бутадієнового каучуку IIR, бутадієн-стірольного каучуку SBR, 

карбоксилированого нитрилу XNBP або хлоропиренового каучуку CR в 

процесі деструкції НХР на протязі більшому ніж 9 хвилин можуть виникнути 

проблеми з їх багаторазовим використанням, оскільки верхня межа 

допустимої температури використання цих матеріалів буде дещо нижчою від 

температури зовнішньої поверхні першого рівня захисного пристрою 

куполоподібної форми. 
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Рисунок 3.5 – Залежність температури зовнішньої поверхні першого 

рівня захисного пристрою куполоподібної форми від часу впливу 

деструктора у вигляді пропанового пальника (де ––– – розрахункова 

залежність;  – результати вогневих випробувань; ---- –  2,5% границя 

експериментальних результатів;  – - – - –  5% границя розрахункових 

результатів). 

 

Покриття другого рівня захисного пристрою за допомогою 

натурального каучуку NBR та поліуретану PU, AU, EU при використанні у 

якості деструктора пропану є недоцільним. 

 

3.1.3. Друга серія експериментальних вогневих випробувань щодо 

дослідження температури зовнішньої стінки куполоподібного захисного 

пристрою у разі примусової деструкції за допомогою ацетиленового 

пальника 

 

Аналогічним чином була проведена друга серія експериментальних 

вогневих випробувань. На цьому етапі імітувалась деструкція НХР за 

допомогою ацетиленового пальника (температура  полум’я 1800С) .  
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В цьому випадку полум’я направлялось зсередини засобу локалізації 

елементів ураження на одну з бокових стінок МПМВНХР під прямим кутом, 

а температура зовнішньої стінки першого рівня захисного пристрою 

вимірювалась (рис. 3.6) з інтервалом в 30 с на протязі 10 хвилин. 

 

         

  а)        б) 

Рисунок 3.6 – Теплограма засобу локалізації елементів ураження під 

час використання ацетиленового деструктора ( де: а) час деструкції 3,5 хв.; б) 

час деструкції  4 хв.). 

 

Отримані результати наведені в табл.3.2, де також наведені як границі 

можливих експериментальних результатів у відповідності до похибки 

оптичного пірометру, так і розрахована у відповідності до розробленої 

математичної моделі залежність температури на зовнішній поверхні першого 

рівня засобу локалізації елементів ураження від часу використання 

ацетиленового деструктора та 5%  діапазони можливих розрахункових 

результатів.  
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Таблиця 3.2 – Температура зовнішньої поверхні першого рівня 

захисного пристрою куполоподібної форми при використанні деструктору у 

вигляді ацетиленового пальника. 

№ 

з/п 
t, c 

Тексп –

2,5%, 

К 

Тексп, К 

Тексп –

2,5%, 

К 

Трозр –

2,5%, 

К 

Трозр, К 

Трозр –

2,5%, 

К 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0 285 277,88 292,13 285 270,75 299,25 

2 30 299 291,53 306,48 298 283,1 312,9 

3 60 304 296,4 311,6 310 294,5 325,5 

4 90 314 306,15 321,85 322 305,9 338,1 

5 120 328 319,8 336,2 335 318,25 351,75 

6 150 342 333,45 350,55 347 329,65 364,35 

7 180 351 342,23 359,78 359 341,05 376,95 

8 210 365 355,88 374,13 362 343,9 380,1 

9 240 341 332,48 349,53 354 336,3 371,7 

10 270 343 334,43 351,58 348 330,6 365,4 

11 300 343 334,43 351,58 347 329,65 364,35 

12 330 361 351,98 370,03 351 333,45 368,55 

13 360 364 354,9 373,1 353 335,35 370,65 

14 390 363 353,93 372,08 356 338,2 373,8 

15 420 362 352,95 371,05 359 341,05 376,95 

16 450 367 357,83 376,18 362 343,9 380,1 

17 480 368 358,8 377,2 365 346,75 383,25 

18 510 369 359,78 378,23 368 349,6 386,4 

19 540 387 377,33 396,68 370 351,5 388,5 

20 570 380 370,5 389,5 373 354,35 391,65 

21 600 378 368,55 387,45 374 355,3 392,7 
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Як і у попередній серії випробувань, в цьому випадку проводилося 

порівняння результатів вогневих випробувань, наведених в стовбцях 3-5, з 

розрахованими у відповідності до математичної моделі попередження 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних із загрозою імпульсного викиду 

небезпечних хімічних речовин, наведеними в стовбцях 6-8. Аналіз 

результатів (рис.3.7) доводить, що експериментальні результати укладаються 

в довірчий інтервал, розрахований з надійністю 0,95. 

 

 

 

Рисунок 3.7 –. Залежність температури зовнішньої поверхні першого 

рівня захисного пристрою куполоподібної форми від часу впливу 

деструктора у вигляді ацетиленового пальника (де: ––– – розрахункова 

залежність;  – результати вогневих випробувань; ---- – 2,5 % границя 

експериментальних результатів; – - – - –  5% границя розрахункових 

результатів). 

 

Порівняння результатів, наведених в табл. 3.2 в стовбцях 5 та 8, з 

результатами, наведеними в табл.2.9 в стовбці 4, також показало, що у якості 

покриття другого рівня захисного пристрою для забезпечення його 

герметичності можна у разі застосування деструктора у вигляді 
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ацетиленового пальника,  не доцільно використовувати бутадієн нітрільного 

каучуку NBP, бутадієнового каучуку IIR, бутадієн-стірольного каучуку SBR, 

карбоксилированого нитрилу XNBP, хлоропиренового каучуку CR, 

натурального каучуку NBR та поліуретану PU, AU, EU. 

Це підтверджує можливість вибору матеріалу покриття другого рівня 

захисного пристрою за результатами розрахунку температури зовнішньої 

поверхні першого рівня захисного пристрою куполоподібної форми 

використовуючи розроблену математичну модель. 

Таким чином, результати експериментальних вогневих досліджень 

температури зовнішньої поверхні першого рівня захисного пристрою 

куполоподібної форми у разі примусової деструкції небезпечних хімічних 

речовин як за допомогою пропанового, так і за допомогою ацетиленового 

пальника входять в довірчий інтервал, визначений 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. 

 

3.2. Оцінка достовірності методики попередження надзвичайних 

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

небезпечних хімічних речовин в місцях з масовим перебуванням людей 

 

3.2.1. Графічна модель процесу попередження надзвичайної 

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

небезпечних хімічних речовин в місцях з масовим перебуванням людей  

 

Найбільш повні дані про часові характеристики процесу попередження 

НСТХМВНХР в місцях з масовим перебуванням людей, можна отримати за 

допомогою імітаційного моделювання на ПК [176]. У той же час, існуючі 

імітаційні моделі [177-179], що описують роботу рятувальників, спираються 
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як на взаємозв'язок виконуваних ними операцій, так і на конкретні 

показники, що відображають закономірності виконання типових операцій. 

Оскільки в даному випадку оцінюється, перш за все, те, як впливають 

дії групи рятувальників на результати функціонування системи «людина – 

машина – середовище», дослідження такої системи передбачає урахування 

зв’язку зазначених компонентів в процесі попередження НС. Тобто, 

компонент "процеси" враховується, але не в прямій постановці, не як 

окремий компонент. У той же час, для процесу попередження НСТХМВНХР 

на об’єктах з масовим перебуванням людей саме компонент «процеси», 

особливо місце його виконання визначає вимоги і до особового складу, і до 

технічних засобів, а також характеристики зовнішнього середовища, які 

повинні враховуватися під час аналізу системи і розробки відповідних 

рекомендацій. 

Аналіз основних процесів, які виконуються в ході робіт з ліквідації НС 

з викидом НХР, показав, що вони можуть бути представлені у вигляді 

алгоритмів. Так, наприклад, в роботі [180] приведені алгоритми локалізації 

зони зараження методом реконденсаціі, які мають загальну (типову) 

структуру. Їх аналіз показав, що всі можливі процеси, під час яких буде 

задіяний особовий склад аварійно-рятувальних підрозділів, включають: 

 підготовку обладнання і комплексу засобів індивідуального захисту 

(виконуються в придатних для дихання умовах і дозволяють працювати без 

засобів захисту. Через це в подальшому в роботі не розглядаються); 

 одягання захисного одягу та включення в засіб індивідуального захисту 

органів дихання; 

 доставку в умовах можливого впливу НХР обладнання, необхідного для 

проведення аварійно-рятувальних робіт поблизу осередку НС; 

 безпосередню ліквідацію джерела зараження (або, в залежності від 

обраного способу, локалізацію зони зараження); 

 контроль кінцевої мети заходів. 
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З урахуванням цього у відповідності до методики попередження 

НСТХМВНХР в місцях з масовим перебуванням людей, яка була 

представлена у параграфі 2.2, алгоритм дій особового складу буде мати 

вигляд, наведений на рис. 3.8. Його аналіз показує, що усі основні завдання 

та технологічні операції, які необхідно виконати рятувальникам, поділяються 

на наступні окремі завдання: основні, прийняття рішення, обладнання та 

циклічні. 

До основних завдань відносяться операції одягання засобів захисту 

(захисного одягу та засобів індивідуального захисту органів дихання), 

перенесення обладнання та підготовка деструктора до роботи, безпосередня 

деструкції МПМВНХР, завершальні операції. Імітаційне моделювання 

виконання основних завдань здійснюється шляхом формування на ЕОМ 

можливих значень випадкової величини часу здійснення цієї операції ti у 

відповідності до заданого закону розподілу. Для цього необхідно знайти 

щільність розподілу f(t).  

Імітаційне моделювання завдань з прийняття рішення здійснюється 

тоді, коли в залежності від умов потрібно виконати або одну, або іншу дію. 

При цьому прийняття рішення, пов’язаного з експертною оцінкою 

небезпечного предмету щодо того, є він малогабаритним пристроєм 

імпульсного ураження небезпечними хімічними речовинами чи ні, 

ґрунтується тільки на досвіді фахівця, який повинен прийняти рішення. Для 

імітаційного моделювання виконання наведеного завдання доцільно 

використовувати метод подання знань, заснований на правилах імплікацій, 

що містять твердження типу 

 

)висновкилогічні,дії(THEN)умови(IF ,                   (3.1) 

 

і які реалізуються за допомогою логічних умовних операторів 
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( )SLIF ,      (3.2) 

 

де L – логічний вираз; S– любий оператор, який виконується (у тому 

разі як оператор циклу, так і логічний умовний оператор). 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Алгоритм попередження НСТХМВНХР в місцях з 

масовим перебуванням людей. 
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В той же час, завдання з  прийняття рішення щодо припинення процесу 

деструкції МПМВНХР за результатами контролю наявності небезпечних 

хімічних речовин (НХР1) під час здійснення цього процесу за допомогою 

пірометра або контролю відсутності вторинних НХР (НХР2), які можуть 

з’явитись після деструкції НХР1, що складають основу МПМВНХР,  за 

допомогою контрольно-вимірювальних приладів, є цілком об’єктивною і 

піддається кількісній оцінці, схожою з оцінкою основних завдань. Тобто, 

знову таки для їх моделювання необхідно знайти щільність розподілу f(t).  

Завдання "обладнання" враховують відмови техніки та затримки під 

час роботи з обладнанням, але в ситуації, яка розглядається, їх можна не 

враховувати, оскільки кожен день під час зміни чергового аварійно-

рятувального підрозділу обов’язково виконується перевірка обладнання та, у 

разі необхідності, відновлення його працездатності. Аналогічним чином 

можна не враховувати циклічні завдання (однотипні, але багаторазово 

повторювані способи сполучення обладнання, його підгонки), оскільки вони 

вплинуть на параметри щільності розподілу пов’язаної з виконанням 

основних завдань. 

Все це показує, що для здійснення імітаційної оцінки процесу 

попередження надзвичайних ситуацій терористичного характеру, пов’язаних 

з малооб’ємним вибухом небезпечних хімічних речовин в місцях з масовим 

перебуванням людей, необхідно здійснити експериментальну оцінки 

параметрів розподілу часових характеристик виконання основних завдань, 

які виконує особовий склад оперативного розрахунок. 

 

3.2.2. Закономірності виконання типових операцій процесу 

попередження надзвичайної ситуації  

 

Розглядалось виконання особовим складом аварійно-рятувальних 

підрозділів основних операцій, які забезпечують реалізацію розробленої 
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методики. Зокрема були розглянуті особливості виконання операцій по 

одяганню особовим складом  засобів індивідуального захисту (як комплекту 

у зборі бронежилету Модуль – 4С та фільтрувального протигазу, так і 

захисного костюму Л1 та фільтрувального протигазу), з перенесення 

захисного пристрою, покривала та деструктора, а також улаштування 

захисного пристрою у зборі з покривалом безпосередньо на місці локалізації 

надзвичайної ситуації поверх МПМВНХР, підготовка деструктора до роботи, 

контроль за станом продуктів деструкції за допомогою приладів зазначених у 

параграфі 2.2. Всі операції виконувались у відповідних засобах 

індивідуального захисту. 

В експериментальних дослідженнях [181] брали участь курсанти 3-х 

курсів Національного університету цивільного захисту України та 

рятувальники оперативно-рятувальних підрозділів ГУ ДСНС України в 

Харківській області. 

Отримані результати по кожному виду робіт, оскільки у кожному 

випадку використовувалися вибірки з об'ємом 3020n  , були перевірені на 

нормальність розподілу за критерієм Шапіро-Уілкі [182]. 

Для цього, наприклад, при одяганні захисного костюму Л1 та 

фільтрувального протигазу (ФП) курсантами НУЦЗУ (табл. 3.3) спочатку 

були розраховані середнє значення часу одягання захисного костюму та 

фільтрувального протигазу  

 

n

t

t

n

i
)ФП1Л(

ФП1Л

i 

  ,      (3.3) 

 

де 
i)ФП1Л(t  – час одягання захисного костюму Л1 та ФП i-им 

досліджуваним,с; 

середньоквадратичне відхилення  
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  42,759ttmn
n

1i

2
C4)ФП1Л(2 i

 


 ,   (3.5) 

 

де 2m – вибірковий центральний момент другого порядку. 

Оскільки оцінки 
i)ФП1Л(t  є результатом обробки незалежних 

спостережень, вони були розташовані в порядку неспадіння і позначені 

символами 
20n21 )ФП1Л()ФП1Л()ФП1Л( t ,...,t ,t

 . 

 

Таблиця 3.3 – Результати експериментальних досліджень з одягання 

захисного костюму Л1 та фільтрувального протигазу курсантами НУЦЗУ. 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

с

,t
i)ФП1Л(к 

 235,8 239,9 261,4 263,8 266,9 267,7 269 277,9 288,7 298,2 

с

,)t

t(

2
C4к

)ФП1Л(к i



  

3672 3192 1225 1062 870 823 750 342 59 3 

n 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

с

,t
i)ФП1Л(к 

 304,2 309,9 310,5 315,2 315,2 324,5 325 326,2 357,1 370,8 

с

,)t

t(

2
C4

)ФП1Л(к i



  

61 182 199 354 354 790 818 888 3685 5536 

)ФП1Л(кt  , 

c 

296,40 

)ФП1Л(к  , 

c 

36,177 

2mn   24866,09 



122 

 

 

В табл. 3.4 приведена впорядкована серія отриманих значень часу 

одягання Л1 та ФП.  

 

Таблиця 3.4 – Упорядкована серія отриманих значень часу одягання 

захисного костюму Л1 та фільтрувального протигазу курсантами НУЦЗУ. 

k 1 2 3 4 5 

,t
)1k20()ФП1Л(  с 235,8 239,9 261,4 263,8 266,9 

,t
k)ФП1Л(  с 370,8 357,1 326,2 325 324,5 

,t

t

k

)1k20(

)ФП1Л(

)ФП1Л(








  

с 

135 117,2 64,8 61,2 57,6 

1kna   0,4493 0,3098 0,2554 0,2145 0,1807 

)t

t(

a

k)ФП1Л(

)1kn()ФП1Л(

1kn













 60,656 36,309 16,550 13,127 10,408 

k 6 7 8 9 10 

,t
)1k20()ФП1Л(  с 267,7 269 277,9 288,7 298,2 

,t
k)ФП1Л(  с 315,2 315,2 310,5 309,9 304,20 

,t

t

k

)1k20(

)ФП1Л(

)ФП1Л(








  

с 

47,5 46,2 32,6 21,2 6,00 

1kna   0,1512 0,1245 0,0997 0,0764 0,05 

)t

t(

a

k)ФП1Л(

)1kn()ФП1Л(

1kn













 7,182 5,752 3,250 1,620 0,323 

 

Це дозволило обчислити проміжну суму S за виразом 
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18,155)tt(aS
k

i
i)ФП1Л()1in()ФП1Л(1in   ,  (3.6) 

 

де k – індекс, який має значення від 1 до 122/n  ; 1ina  – коефіцієнт, 

який має спеціальні значення для обсягу вибірки n [183]). 

За табличними даними наведеними в роботі [183] для рівня значимості 

=0,05 та n=20 маємо  значення 905,0Wтабл  . Оскільки обчислене W за 

виразом   

 

905,0W967,0
09,24866

87,24079

mn

S
W табл2

2




 ,   (3.7) 

 

то розподіл у відповідності до [184] вважається нормальним. 

Результати розрахунків, аналогічних (3.3-3.7), які були виконані для 

аналізу часу одягання захисного костюму Л1 і фільтрувального протигазу 

рятувальниками оперативно-рятувальних підрозділів, наведені в табл. 3.5.  

 

Таблиця 3.5 – Аналіз часу одягання захисного костюму Л1 і 

фільтрувального протигазу рятувальниками оперативно-рятувальних 

підрозділів. 

,t )ФП1Л(р  c 
,)ФП1Л(р   

с 
2mn   S S

2 
W Висновок 

273,18 29,91 16994,44 128,94 16624,83 0,978 W>Wтабл 

 

Наявність оцінок математичних очікувань і середньоквадратичних 

відхилень часу одягання захисного костюму Л1 і фільтрувального протигазу 

як курсантами, так і рятувальниками штатних оперативно-рятувальних 

підрозділів, а також розподіл цих часів у відповідності до нормального 
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закону дозволило виконати перевірку того, наскільки значимо різняться 

середні значення, отримані по двох незалежних вибірках дослідження часу 

одягання захисного одягу курсантами та штатними рятувальниками, 

використовуючи t-критерій Стьюдента [185]. 

Для цього була розглянута гіпотеза 

 

)ФП1Л(р)ФП1Л(к0 tt:H         (3.8) 

 

та її альтернатива 

 

)ФП1Л(р)ФП1Л(к1 tt:H   ,      (3.9) 

 

яка доводить відмінність середніх значень. 

З метою вибору конкретної методики розрахунку t-критерію [185] 

спочатку була перевірена гіпотеза про рівність дисперсій. У якості 

критерію для перевірки нуль-гіпотези 

 

)ФП1Л(р)ФП1Л(к0 :H        (3.10) 

 

був обраний F-критерій 

 

46,1
44,894

74,1308
F 2

2

2
1 



 ,    (3.11) 

 

де 
2
1  – більша з оцінок дисперсій в двох вибірках. 

При цьому критичне значення критерію Фішера крF , яке при рівні 

значимості  = 0,05 та числі ступенів свободи, що визначається відповідно 

до виразу 
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,     (3.12) 

 

де  20nn
)ФП1Л(р)ФП1Л(к


  
– кількість досліджуваних, у яких 

визначалася оцінка часу одягання захисного одягу, дорівнює  

 

15,2FF таблкр  .     (3.13) 

 

Видно, що в розглянутих випадках правомірною визнається нуль-

гіпотеза (3.10) та допускається рівність дисперсій при виконанні робіт, що 

виконуються в однакових модифікаціях захисного одягу за різної пори року. 

Виходячи з цього, стандартна помилка  різниці ФП1ЛS  , з 

урахуванням того, що вибірки малого розміру (n<30), та числа ступенів 

свободи , при обчисленні t-критерію Стьюдентв розраховується [185] 

наступним чином за виразами 

 

;94,46
20
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22020
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(3.14) 

382nn
)ФП1Л(р)ФП1Л(к




.   (3.15) 

 

В результаті маємо: 

 

495,0
94,46

18,27340,296

S

tt
t

ФП1Л

)ФП1Л(р)ФП1Л(к
набл 










.         (3.16) 
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Оскільки  

 

  04,205,0t495,0t таблнабл  ,                         (3.17) 

 

можна стверджувати, що при рівні значимості =0,05 результати, отриманні 

під час одягання захисного костюму Л1 з фільтрувальним протигазом як 

курсантами, так і рятувальниками штатних оперативно-рятувальних 

підрозділів не відрізняються. 

Аналіз отриманих результатів (див. табл. 3.33.5 та рис. 3.9) показав, 

що подальші дослідження можна проводити тільки із залученням курсантів 

Національного університету цивільного захисту України. 

 

 

Рисунок 3.9 – Розподіл часу одягання захисного одягу в зборі з 

фільтрувальним протигазом курсантами (к) та рятувальниками (р) штатних 

оперативно-рятувальних підрозділів. 

 

Аналогічним чином були визначені закономірності розподілу 

швидкостей перенесення захисного пристрою (табл. 3.6 та табл. 3.7, 
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відповідно в комплекті захисного одягу із захисного костюму Л1 у зборі з 

фільтрувальним протигазом та бронежилету Модуль – 4С також у зборі з 

фільтрувальним протигазом), гумового покривала (табл. 3.8 та табл. 3.9) і 

деструктора (табл. 3.10 та табл. 3.11), часу встановлення захисного пристрою 

над МПМВНХР (табл. 3.12 та табл. 3.13), накриття захисного пристрою 

гумовим покривалом (табл. 3.14 та табл. 3.15), підготовки деструктора до 

роботи (табл. 3.16 та табл. 3.17), контролю продуктів деструкції за 

допомогою приладів контролю (табл. 3.18 та табл. 3.19). 

В узагальненому вигляді отримані результати наведені на рис. 

3.10÷3.16. 

 

Таблиця 3.6 – Експериментальні результати перенесення захисного 

пристрою в захисному костюмі Л1 у зборі з фільтрувальним протигазом на 

50 м. 
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Рисунок 3.10 – Розподіл часу перенесення захисного пристрою в 

засобах захисту. 

 

Таблиця 3.7 – Експериментальні результати перенесення захисного 

пристрою в бронежилеті Модуль – 4С у зборі з фільтрувальним протигазом 

на 50 м. 
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Таблиця 3.8 – Експериментальні результати перенесення гумового 

покривала в захисному костюмі Л1 у зборі з фільтрувальним протигазом на 

50 м. 

 

  

Таблиця 3.9 – Експериментальні результати перенесення гумового 

покривала в бронежилеті Модуль – 4С у зборі з фільтрувальним протигазом 

на 50 м. 
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Таблиця 3.10 – Експериментальні результати перенесення деструктора 

в захисному костюмі Л1 у зборі з фільтрувальним протигазом на 50 м. 

 

 

Таблиця 3.11 – Експериментальні результати перенесення деструктора 

в бронежилеті Модуль – 4С  у зборі з фільтрувальним протигазом на 50 м. 
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Таблиця 3.12 – Експериментальні результати встановлення захисного 

пристрою над МПМВНХР в захисному костюмі Л1 у зборі з фільтрувальним 

протигазом. 

 

 



132 

 

 

Таблиця 3.13 – Експериментальні результати встановлення захисного 

пристрою над МПМВНХР в бронежилеті Модуль – 4С у зборі з 

фільтрувальним протигазом. 

 

Таблиця 3.14 – Експериментальні результати накриття захисного 

пристрою гумовим покривалом в захисному костюмі Л1 у зборі з 

фільтрувальним протигазом. 
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Таблиця 3.15 – Експериментальні результати накриття пристрою 

гумовим покривалом в бронежилеті Модуль – 4С у зборі з фільтрувальним 

протигазом. 

 

Таблиця 3.16 – Експериментальні результати підготовки деструктора 

до роботи в захисному костюмі Л1 у зборі з фільтрувальним протигазом. 
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Таблиця 3.17 – Експериментальні результати підготовки деструктора до 

роботи в бронежилеті Модуль – 4С у зборі з фільтрувальним протигазом. 

 

Таблиця 3.18 – Експериментальні результати контролю продуктів 

деструкції за допомогою приладів в захисному костюмі Л1 у зборі з 

фільтрувальним протигазом. 
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Таблиця 3.19 – Експериментальні результати контролю продуктів 

деструкції за допомогою приладів в бронежилеті Модуль – 4С  у зборі з 

фільтрувальним протигазом. 

 

 

Рисунок 3.11 – Розподіл часу перенесення гумового покривала в 

засобах захисту. 
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Рисунок 3.12 – Розподіл часу перенесення деструктора в засобах 

захисту. 

 

 

 

Рисунок 3.13 – Розподіл часу встановлення захисного пристрою в 

засобах захисту. 
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Рисунок 3.14 – Розподіл часу накриття захисного пристрою гумовим 

покривалом в засобах захисту. 

 

 

Рисунок 3.15 – Розподіл часу підготовки деструктора до роботи в 

засобах захисту. 
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Рисунок 3.16 – Розподіл часу контролю продуктів деструкції в засобах 

захисту. 

 

Крім цього, було виконано порівняння у відповідності до підходу 

(3.8÷3.17) показників (табл. 3.20), які характеризують час виконання типових 

операцій рятувальниками під час реалізації розробленого способу в 

залежності від засобів індивідуального захисту, в яких вони здійснюють 

оперативну діяльність.  

 

Таблиця 3.20 – Порівняння показників часу виконання типових 

операцій в захисному костюмі Л1 у зборі з фільтрувальним протигазом та в 

бронежилеті Модуль – 4С у зборі з фільтрувальним протигазом. 

Типова операція F  крF  S   наблt  
)05,0( 

таблt
 

Одягання захисного одягу 15,64 2,3 2,31 36 6,17 2,01 

Перенесення захисного 

пристрою 
3,53 2,3 2,31 36 8,96 2,01 

Перенесення гумового 3,19 2,3 2,31 36 7,28 2,01 
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покривала 

Перенесення деструктора 7,38 2,3 2,31 36 8,15 2,01 

Встановлення захисного 

пристрою на ММПМВНХР 
9,18 2,3 2,31 36 6,57 2,01 

Накриття захисного 

пристрою гумовим 

покривалом 

1,99 2,3 2,31 36 8,11 2,01 

Підготовка деструктора до 

роботи 
3,32 2,3 2,31 36 5,95 2,01 

Контроль продуктів 

деструкції за допомогою 

приладів 

3,16 2,3 2,31 36 7,57 2,01 

 

З аналізу результатів табл. 3.20, видно, що вони суттєво відрізняються 

для всіх можливих типових операцій, які необхідно виконати в процесі 

реалізації розробленої методики попередження надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних із загрозою імпульсного викиду небезпечних хімічних речовин. 

Тобто, закономірністю показників, які характеризують час виконання 

типових операцій рятувальниками під час реалізації розробленої методики 

способу, є нормальна функція розподілу показника, що розглядається, 

незалежно від комплектації засобами індивідуального захисту та рівня 

підготовленості особового складу, а також їх значимі відмінності між собою. 

При цьому функції розподілу часу виконання окремих операцій отримані з 

рівнем значимості 0,05, що дозволяє їх використовувати для імітаційної 

оцінки процесу попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних із загрозою 

імпульсного викиду небезпечних хімічних речовин, та перевірки 

адекватності розробленої методики. 

 

3.2.3. Імітаційна оцінка процесу попередження надзвичайної 

ситуації та перевірка достовірності розробленої методики   
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Використовуючи імітаційну модель, яка реалізувала алгоритм, 

наведений на рис. 3.7, та отримані в рамках розкриття закономірностей 

оперативної діяльності особового складу Оперативно-рятувальних 

підрозділів статистичні характеристики виконання типових операцій, які 

складають загальний процес попередження З аналізу результатів табл. 3.20, 

видно, що вони суттєво відрізняються для всіх можливих типових операцій, 

які необхідно виконати в процесі реалізації розробленої методики 

попередження НСТХМВНХР в місцях з масовим перебуванням людей, за 

допомогою дворівневого захисного пристрою куполоподібної форми у разі 

примусової деструкції МПМВНХР, було проведено імітаційне моделювання 

цього процесу рятувальниками, що були одягнені як в захисні костюми Л1 у 

зборі з фільтрувальними протигазами, так і в бронежилети Модуль – 4С у 

зборі з фільтрувальними протигазами. 

Враховуючи результати, що наведені в параграфі 3.2.2, які показали 

доцільність використання для опису основних операцій, що складають 

процес попередження НС, нормального розподілу, моделювання шуканої 

величини часу tij виконання j-ої операції в i-ій ітерації здійснювалося 

наступним чином за виразом 

 

)z(tt i
1

jjij
 ,      (3.18) 

 

де jt
 
– математичне очікування  часу виконання j-ої операції, с;  

j  
– середньоквадратичне відхилення часу виконання j-ої операції, с;  

1  – зворотна функція стандартного нормального розподілу;  

iz – випадкове число, яке підпорядковується рівномірному закону 

розподілу в інтервалі від 0 до 1 та генерується програмно датчиком 

випадкових чисел.   
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Отримані на ПК результати попередження НСТХМВНХР в місцях з 

масовим перебуванням людей за допомогою дворівневого захисного 

пристрою куполоподібної форми за результатами виконання ста ітерацій в 

узагальненому вигляді наведені в табл. 3.21. 

З урахуванням того, що в цьому випадку число ступенів свободи 

становить  

 

1982nn С41Л
 ,    (3.19) 

 

а стандартна помилка різності 
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,        (3.20) 

 

показник t-критерію дорівнює 

 

79,0
96,6

6,11476,1141

S

tt
t

С41Л

С41Л
набл 









.         (3.21) 

 

Таблиця 3.21 – Результати імітаційної оцінки часу попередження 

надзвичайної ситуації. 

Комплектація засобів захисту 

рятувальників 

Математичне 

очікування  

t , с 

Середньоквадратичне 

відхилення 

 , с  

Захисний костюм Л1 у зборі з 

фільтрувальним протигазом 
1147,1 39,03 
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Бронежилет Модуль – 4С у зборі з 

фільтрувальним протигазом  
1141,6 29,204 

 

Оскільки 

 

  96,105,0t79,0t таблнабл  ,                         (3.22) 

 

можна стверджувати, що при рівні значимості =0,05 час попередження НС, 

пов’язаної із загрозою імпульсного викиду небезпечних хімічних речовин, за 

допомогою дворівневого захисного пристрою куполоподібної форм 

особовим складом, який буде спорядженим в захисний костюм Л1 у зборі з 

фільтрувальним протигазом, не буде відрізнятись від аналогічного, якщо 

рятувальники будуть у в бронежилетах Модуль–4С та у фільтрувальних 

протигазах. 

Перевірка достовірності імітаційного моделювання процесу 

попередження НС у відповідності до розробленої методики здійснювалась 

шляхом порівняння результатів, які були отримані імітаційним шляхом, з 

результатами, які були отримані під час проведення відповідних тактико-

спеціальних занять з особовим складом Оперативно-рятувльних підрозділів. 

Так, в табл. 3.22 наведені результати, що були отримані під час 

тактико-спеціальних занять, на яких попередження НСТХМВНХР в місцях з 

масовим перебуванням людей, за допомогою дворівневого захисного 

пристрою куполоподібної форми, особовий склад Краснокутського сектору 

ГУ ДСНС України в Харківський області здійснював в захисних костюмах 

Л1 та фільтрувальних апаратах, а курсанти НУЦЗУ – в бронежилетах 

Модуль–4С у зборі з фільтрувальними протигазами. 

 

Таблиця 3.22. - Результати тактико-спеціальних занять з попередження 

НС терористичного характеру, пов’язаної із загрозою малооб'ємного вибуху 
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небезпечних хімічних речовин, за допомогою дворівневого захисного 

пристрою куполоподібної форми. 

Підрозділ 
Краснокутський сектор ГУ ДСНС 

України в Харківський області 
НУЦЗУ 

Час  

попередження t , с 
1140  1145 

 

Наявність результатів, отриманих як імітаційним, так і натурним 

шляхом дозволило визначити достовірність імітаційної оцінки. Для цього 

було перевірено укладання результатів натурних експериментів в довірчі 

інтервали, які розраховані з надійністю 0,95 за результати імітаційного 

моделювання  

 

,
n

96.1tt


       (3.23) 

 

де n=100 – кількість ітерацій, за результатами здійснення яких 

визначались математичні очікування та середньоквадратичні відхилення. 

Тобто, довірчий інтервал для визначення надійності використання 

розробленої методики за результатами імітаційного моделювання у випадку 

попередження НС у захисному костюмі Л1 у зборі з фільтрувальними 

протигазами з надійністю 0,95 складає: 

 

,c3,11478,1135
100

1,39
96.11,1147)ФП1Л(t                (3.24) 

 

а для в бронежилетах Модуль–4С у зборі з фільтрувальними 

протигазами відповідно 
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.c8,1145,1139
100

2,29
96.16,1141)ФПС4(t                (3.25) 

 

Видно, що і в першому випадку 

 

,c8,1154)ФП1Л(tc1140t5,1139)ФП1Л(t maxгранТСНminгран  (3.26) 

 

і в другому 

 

c3,1147)ФПС4(tc1145t8,1135)ФПС4(t maxгранТСНminгран  (3.27)
 

 

результати, отримані під час тактико-спеціальних навчань укладаються в 

довірчі інтервали, які розраховані з надійністю 0,95. 

Таким чином, результати натурних експериментів співпадають з 

результатами імітаційних, укладаються в довірчі інтервали, які розраховані з 

надійністю 0,95 за критерієм Стьюдента, що підтверджує достовірність 

методики попередження надзвичайних ситуацій терористичного характеру, 

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

з масовим перебуванням людей. 

 

 

Висновки за третім розділом 

 

4. Результати експериментальних вогневих досліджень температури 

зовнішньої поверхні першого рівня захисного пристрою куполоподібної 

форми у разі примусової деструкції небезпечних хімічних речовин як за 

допомогою пропанової, так і за допомогою ацетиленової горілки входять в 

довірчий інтервал, визначений з надійністю 0,95, що підтверджує 

достовірність розробленої математичної моделі попередження надзвичайної 
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ситуації терористичного характеру, пов'язаної з малооб’ємним вибухом 

небезпечних хімічних речовин в місцях з масовим перебуванням людей. 

5. Результати натурних експериментів співпадають з результатами 

імітаційних, укладаються в довірчі інтервали, які розраховані з надійністю 

0,95 за критерієм Стьюдента, що підтверджує достовірність методики 

попередження надзвичайних ситуацій терористичного характеру, пов’язаних 

з малооб’ємним вибухом небезпечних хімічних речовин в місцях з масовим 

перебуванням людей. 
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РОЗДІЛ 4 

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗРОБЛЕНОЇ 

МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИКИ НА ЇЇ ОСНОВІ 

 

 

4.1. Обґрунтування чисельності оперативного розрахунку 

 

Для обґрунтування чисельності оперативного розрахунку, який буде 

займатись попередженням НС у відповідності до розробленої методики було 

розглянуто варіанти її реалізації оперативними розрахунками різної 

чисельності. По аналогії з імітаційними розрахунками часу попередження 

НСТХМВНХР, який виконано в 3.2 для бойових розрахунків чисельністю 

три особи, було оцінено аналогічний показник бойовими розрахунками у дві 

та чотири особи у разі їх оснащення як в захисний костюм Л1 та 

фільтрувальний протигаз, так і в комплект у зборі бронежилету Модуль – 4С 

та фільтрувального протигазу.  

Аналіз отриманих результатів (табл. 4.1, рис. 4.1) показав, що вже за 

чисельності оперативного розрахунку з трьох чоловік час попередження 

НСТХМВНХР фактично стабілізується на рівні 19 хвилин. Також видно 

(рис. 4.1), що у тому разі, коли рятувальники одягнені в комплект у зборі 

бронежилету Модуль–4С та фільтрувального протигазу, час оперативної 

роботи при її виконанні розрахунком з двох осіб збільшується суттєво. При 

цьому особовому складу прийдеться порушувати нормативні вимоги з 

охорони праці піротехніків, оскільки їм прийдеться переносити більше, ніж 

50 кг [186]. 

Виходячи з цього, було оцінено наскільки значимо відрізняється час 

попередження НСТХМВНХР оперативним розрахунком у дві особи, які 

одягнені в захисний костюм Л1 у зборі з фільтрувальним протигазом, у 
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порівнянні з таким же процесом, коли його виконує оперативний розрахунок 

у складі три особи.  

 

Таблиця 4.1 – Результати розрахунку часу попередження 

НСТХМВНХР, оперативними розрахунками різної чисельності. 

Чисельність 

розрахунку 
t , с  , с 

Довірчий інтервал (=0,95) 

mint , с maxt , с 

Комплект захисного одягу у зборі костюму Л1 та фільтрувального протигазу 

2 1190,4 51,5 1180,32 1200,48 

3 1147,1 39,1 1135,8 1147,3 

4 1132,0 37,6 1124,65 1139,39 

Комплект захисного одягу  у зборі бронежилету Модуль–4С та 

фільтрувального протигазу 

2 1315,4 58,43 1303,95 1326,85 

3 1141,6 29,2 1139,5 1154,8 

4 1132,4 38,4 1124,90 1139,96 

 

 

Рисунок 4.1 – Залежність часу попередження надзвичайної ситуації 

НСТХМВНХР від чисельності оперативного розрахунку. 
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Для цього була розглянута гіпотеза 

 

)ФП1Л(t)ФП1Л(t:H 320                            (4.1) 

 

та її альтернатива 

 

)ФП1Л(t)ФП1Л(t:H 321  ,                         (4.2) 

 

яка доводить відмінність середніх значень. 

З метою вибору конкретної методики розрахунку t-критерію [185] 

Стьюдента спочатку була перевірена гіпотеза про рівність дисперсій. У 

якості критерію для перевірки нуль-гіпотези 

 

)ФП1Л()ФП1Л(:H 320                            (4.3) 

 

був обраний F-критерій Фішера 

 

74,1
34,1523

10,2647
F 2

3

2
2 



 ,    (4.4) 

 

де 2
2  – більша з оцінок дисперсій в двох вибірках. 

При цьому критичне значення крF , яке при рівні значимості  = 0,05 

та числі ступенів свободи 

 

991n
)ФП1Л(2)ФП1Л(2




, 991n
)ФП1Л(3)ФП1Л(3




,     (4.5) 

 

де 100nn
)ФП1Л(3)ФП1Л(2



 – кількість імітаційних експериментів на ПК, 

під час яких визначався  час попередження НС оперативними розрахунками у 
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складі двох та трьох рятувальників відповідно, дорівнює  

 

98,1FF таблкр  .     (4.6) 

 

Видно, що в розглянутих випадках правомірною визнається нуль-

гіпотеза (4.1) та допускається рівність дисперсій під час попередження 

НСТХМВНХР оперативними розрахунками з двох та трьох рятувальників, 

які одягнені в захисний костюм Л1 у зборі з фільтрувальним протигазом.   

Виходячи з того, що вибірки дорівнюють n=100, t-критерій 

розраховувався [185] наступним чином 
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.         (4.7) 

 

В результаті при числі ступенів свободи  

 

1982nn
)ФП1Л(3)ФП1Л(2




  (4.8) 

 

та рівні значимості 05,0 , 

 

  87,205,0t7,6t таблнабл  ,    (4.9) 

 

що дозволяє стверджувати – при рівні значимості =0,05 час попередження 

НСТХМВНХР у відповідності до розробленої в параграфі 2.2 методики 

оперативним розрахунком з трьох рятувальників є суттєво меншим від 

аналогічного показника, який буде у випадку діяльності двох рятувальників.  

В той же час, порівняння часу попередження НСТХМВНХР у 

відповідності до (4.1)(4.9), коли розглядаються результати діяльності 
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оперативних розрахунків у складі трьох та чотирьох рятувальників (див. 

табл. 4.2), показує, що в цьому випадку з рівнем значимості =0,05 можна 

вважати – час практично не змінюється. 

 

Таблиця 4.2 – Статистична порівняльна оцінка часу попередження 

надзвичайної ситуації терористичного характеру, пов'язаної з малооб’ємним 

вибухом небезпечних хімічних речовин, оперативними розрахунками з трьох 

та чотирьох рятувальників. 

Показник F  крF  Висновок  наблt   05,0tтабл   Висновок 

Результат 1,08 1,98 43   198 2,78 2,87 43 tt   

 

Таким чином, реалізацію розробленої методики попередження 

надзвичайних ситуацій, пов'язаних з малооб’ємним вибухом небезпечних 

хімічних речовин 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. 

 

 

4.2. Пропозиції щодо підвищення ефективності процесу підготовки 

експертів-піротехніків 

 

Найбільш невизначеним та складним, з погляду об'єктивності 

прийняття рішень, є процедура експертної оцінки потужності та небезпеки 

компонентів НХР у складі МПМВНХР (відповідно до керуючого алгоритму 

параграфа 2.2). Так, якщо уразі наявності заводських маркувань, це питання 

вирішується досить однозначно (рис. 4.2), то у разі аналізу саморобних 
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пристроїв (рис. 4.3), ефективність дій з подальшої деструкції цілковито 

залежить від досвіду та підготовки експерта піротехніка.  

 

 

Рисунок 4.2 – Маркування НХР у складі боєприпасу. 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Саморобний МПМВНХР 

 

З метою зменшення відсотку суб'єктивності у процедурі аналізу була 

розроблена комп'ютерна програма, яка дозволяє проводити експертно-

управлінські імітаційні тренінги у варіативних умовах невизначеності та 

браку часу.  

Розроблена програма складається з чотирьох модулів: 

1) Модуль теоретичного тестування. 

2) Модуль варіаційного вибору параметрів надзвичайної ситуації 

пов'язаної з імпульсним викидом НХР та практичного відпрацювання 

управлінських дій з її попередження. 



152 

 

 

3) Модуль формування експертної оцінки параметрів небезпеки 

МПМВНХР. 

4) Модуль з розрахунку заходів з попередження НС з урахуванням 

параметрів небезпеки МПМВНХР на базі попередньої експертної оцінки.  

Приклад діалогового вікна тестових запитань за напрямком управління 

діями підрозділів під час попередження надзвичайної ситуації 

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

хімічних речовин в місцях з масовим перебуванням людей наведено на 

рис.4.4. 

 

 

 

 Рисунок 4.4 – Інтерфейс діалогового вікна модуля тестування 

теоретичних знань експертів та керівників з ліквідації НС. 

 

 Загалом на базі навчального кризового центру було проведено понад 

180 тестувань працівників ДСНС України за різними напрямами проведення 

заходів у разі виникнення НСТХМВНХР [187].  
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 За результатами комплексного аналізу персональних функціональних 

даних (рис.4.5) були узагальнені вимоги до експертів з питань оцінки 

МПМВНХР. 

  

 

 Рисунок 4.5 – Приклад комплексного аналізу персональних 

функціональних здібностей експерта з оцінки МПМВНХР. 

 

До основних вимог слід віднести: 

1) високий рівень відповідальності, а саме необхідність відповідати 

за зміст, інтерпретацію і висновок піротехнічного обстеження, за всі рішення, 

прийняті в його ході; забезпечення достовірності, валідності і надійності 

використовуваних методик; 

2) високий рівень компетентності - даний принцип указує на те, що 

реалізація посадових функцій ґрунтується на знанні сутності явища (процесу) 

і особливостей його прояву за конкретних умов і ситуацій. Фахова 

компетентність в остаточному підсумку припускає досконале володіння 

інструментарієм, прийомами і продуктивними технологіями реалізації 

функціональних обов'язків. Цей принцип визначає обов'язковість дотримання 

експертами наступних правил: фахове спілкування і взаємодія з іншими 
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фахівцями у цій сфері; науково-обґрунтована фахова діяльність експерта  для 

досягнення бажаного результату; володіння методологією, теорією, 

практичними і методичними уміннями і навичками з питань експертизи. 

Враховуючи постійну негативну динаміку щодо збільшення числа 

малих вибухонебезпечних пристроїв та загрозу виникнення за їх участі НС, у 

тому числі пов'язаних з вибухом НХР та на разі виконання окремих пунктів 

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, можна 

сформувати [187] пропозиції (табл.4.3) щодо якісної зміни боєздатності  

піротехнічних підрозділів ГУ(У) ДСНС України в областях. 

 

Таблиця 4.3 – Пропозиції щодо якісної зміни боєздатності 

піротехнічних підрозділів ГУ(У) ДСНС України в областях. 

 

Структурні підрозділи 

Коефіцієнті 

боєздатності 

існуючого 

оперативного 

потенціалу 

Коефіцієнти варіаційного 

збільшення боєздатності 

оперативного потенціалу 

 

А Б В 

1 2 3 4 5 

Вінницька область 1 2,075 1,058 1,97 

Волинська область 1 1,58 1,275 1 

Дніпропетровська 

область 0,95 1,02 1,79 1,31 

Донецька область 0,65 1,32 1 1,15 

Житомирська область 1 1,58 1,098 2,057 

Закарпатська область 0.818 1,63 1,082 2,213 

Запорізька область 0,9 2,15 1,401 1,876 

Івано-Франківська обл. 0,77 1,38 1,9 2,29 
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Продовження табл. 4.3 

1 2 3 4 5 

Київська область  0,9 1,8 1,12 2,12 

Кіровоградська область 0,94 1,36 1 1,706 

Луганська область 0,77 1,071 1,012 1,385 

Львівська область 0,5 1,92 1,079 1,234 

Миколаївська область 0,9 1,936 1,79 1,974 

Одеська область 0,66 1,56 1,194 2,234 

Полтавська область  0,818 1,73 2,409 2,439 

Рівненська область 1 1,827 1,14 2,528 

Сумська область 0,5 2,237 1,916 1,531 

Тернопільська область 0,92 1,61 1,062 1,424 

Харківська область 1 1,89 1,038 1,681 

Херсонська область 0,7 1,54 1,783 1,87 

Хмельницька область 0,92 1,68 1,174 1,89 

Черкаська область 1 1,52 1,045 1,815 

Чернігівська область 0,95 1,05 1,114 4,6 

Чернівецька область 1 1,707 1,254 1,42 

м. Київ 1 1,98 1,535 1 

Середній показник  0,862 1,646 1,331 1,868 

 

А – з урахуванням прогнозної оцінки збільшення числа НС, пов'язаних 

з малогабаритними вибухонебезпечними предметами(у тому числі з 

елементами НХР); 

Б – з урахуванням необхідності вузькоспеціалізованих експертів з 

попередження НС, пов'язаних з малогабаритними вибухонебезпечними 

предметами (у тому числі з елементами НХР); 
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В – з урахуванням необхідності обслуговування сучасного 

піротехнічного обладнання у процесі попередження НС пов'язаних з 

малогабаритними вибухонебезпечними предметами (у тому числі з 

елементами НХР). 

 Таким чином, для підвищення ефективності підготовки експертів 

піротехніків до дій з попередження надзвичайної ситуації терористичного 

характеру, пов'язаної з малооб’ємним вибухом небезпечних хімічних речовин 

в місцях з масовим перебуванням людей, пропонується впровадження 

розробленої математичної моделі та відповідної методики, створеної на її 

основі, у вигляді комп'ютерного додатку. Застосування останнього дозволяє, 

по-перше, оцінити ефективність управлінських рішень та заходів протидії 

надзвичайним ситуаціям подібного характеру, по-друге, сформувати 

пропозиції щодо підвищення боєздатності піротехнічних підрозділів ГУ(У) 

ДСНС України в областях з урахуванням прогнозної оцінки зростання 

функціонального навантаження на них. 

 

Висновки по четвертому розділу 

  

1. Реалізацію розробленої методики попередження надзвичайних 

ситуацій, пов'язаних з  малооб’ємним вибухом небезпечних хімічних 

речовин, 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. 

2. Для підвищення ефективності підготовки експертів піротехніків 

до дій з попередження надзвичайної ситуації терористичного характеру, 

пов'язаної з малооб’ємним вибухом небезпечних хімічних речовин в місцях з 

масовим перебуванням людей, пропонується впровадження розробленої 

математичної моделі та відповідної методики, створеної на її основі, у 
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вигляді комп'ютерного додатку. Застосування останнього дозволяє, по-

перше, оцінити ефективність управлінських рішень та заходів протидії 

надзвичайним ситуаціям подібного характеру, по-друге, сформувати 

пропозиції щодо підвищення боєздатності піротехнічних підрозділів ГУ(У) 

ДСНС України в областях з урахуванням прогнозної оцінки зростання 

функціонального навантаження на них. 
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ВИСНОВКИ  

 

 

Вирішено актуальну 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. 

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 
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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. 

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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