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тодику розрахунку сил і засобів для гасіння пожеж нафти та нафтопро-
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тання даної методики у довіднику керівника гасіння пожежі  
 

Ключові слова: резервуар, нафта та нафтопродукти, охолодження, га-
сіння, пінна атака, нормативні показники, сили і засоби, оперативні дії. 

 

Постановка проблеми. Пожежі у резервуарних парках характери-
зуються: розривами резервуарів (РВС), закипанням і викидом нафтопро-
дуктів, утворенням у результаті обвалення покрівлі РВС зон, що усклад-
нюють подачу вогнегасних речовин (ВГР); швидким розвитком і поши-
ренням вогню по технологічних лотках, каналізаційних та інших систе-
мах; змінами напрямів потоків продуктів горіння і теплової дії залежно 
від метеорологічних умов; особливостями горіння залежно від фізико-
хімічних властивостей горючих речовин [1]. В таких умовах, на керівни-
ка гасіння пожежі (КГП) покладається значна роль у визначенні потріб-
ної кількості сил і засобів (СіЗ) для здійснення оперативної роботи в 
умовах, що визначає обстановка. При цьому, однією із проблем є те, що 
існуючі методики розрахунку СіЗ не відповідають сучасним вимогам, які 
визначають діяльність КГП на пожежах у резервуарних парках. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У [2–5] порядок визна-
чення нормативних показників, а в цілому сил і засобів ґрунтується на 
особистому досвіді КГП та об‘явленням номеру виклику, за яким прибу-
ває визначена кількість відділень на основних пожежно-рятувальних ав-
томобілях (ПРА) та спеціальних підрозділів без врахування умов та об-
становки на пожежі. Представлений у [6-8] порядок визначення СіЗ для 
гасіння пожеж у резервуарах з нафтою та нафтопродуктами базується на 
підставі норм виконання оперативних дій за умов на пожежі, достатньо 
розкриває порядок їх обґрунтування, але в цілому не дає можливість, як 
завчасно так і оперативно, в умовах здійснення оперативних дій розра-
хувати потрібну кількість СіЗ для виконання оперативних дій під час га-
сіння пожеж в умовах і обстановці, що характеризують особливості роз-
витку пожеж у РВС. До того ж, методики мають протиріччя, що призво-
дить до визначення необґрунтованих показників. 
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Постановка завдання та його вирішення. На підставі технічного 

завдання на НДР (державний реєстраційний № 0114U002477) «Провести 

дослідження та розробити довідник керівника гасіння пожежі» одним з 

очікуваних результатів є методика розрахунку сил і засобів для гасіння 

пожеж нафти та нафтопродуктів у резервуарах». 

Враховуючи досвід гасіння пожеж на різноманітних об‘єктах, умов і 

обстановки на пожежах, експериментальних та теоретичних досліджень [8, 

9], тактико-технічних характеристик пожежно-рятувальної техніки та обла-

днання пропонується удосконалена аналітична методика розрахунку СіЗ. 

Однією з умов здійснення розрахунку СіЗ, є вибір вихідних даних 

для розрахунку, який включає: встановлення розрахункового параметру 

гасіння пожежі залежно від умов та обстановки; вибір ВГР, способів і 

засобів подавання ВГР та показників їх роботи [10]. 

Вихідними даними розрахунку СіЗ для гасіння пожеж нафти та 

нафтопродуктів у РВС будуть наступні: 

1. За розрахунковий параметр гасіння пожежі приймають площу 

поверхні дзеркала горючої рідини, що горить у РВС, за розрахунковий 

параметр охолодження РВС що горить та сусідніх приймають периметр 

РВС який визначають за геометричними розмірами РВС. 

2. Охолодження РВС, як правило здійснюють потужними струме-

нями води, що подаються ручними стволами «А», стволами «А» зі звер-

нутими сприсками або лафетними стволами з інтенсивністю подавання 

води на охолодження РВС. Інтенсивність подавання ВГР та показники 

витрати стволів визначають за табличними даними. 

3. Гасіння пожеж у РВС, здійснюють повітряно-механічною піною 

(ПМП) середньої і низької кратності, що подається за допомогою стволів-

генераторів піни (ГПС). Інтенсивність подавання робочого розчину піноут-

ворювача (ПУ) для гасіння пожеж у РВС залежно від їх об‘єму та показники 

витрати ГПС за їх характеристикою визначаються за табличними даними. 

4. Розрахункову тривалість подавання піни рекомендується прий-

мати не менше за вказану в табличних даних. 

5. Запас ПУ потрібний для забезпечення подавання піни протягом 

розрахункового часу повинен бути не менше 3-х кратного. 

6. У разі гасіння ПМП середньої кратності, генерованою з робочих 

розчинів ПУ загального або спеціального призначення, а також у разі га-

сіння ПМП низької кратності, генерованою з робочих розчинів ПУ спе-

ціального призначення, якщо далекобійність пінних струменів недостат-

ня, для подавання ПМП до РВС використовують АКП-50, АКП-30, АД-

45, АД-30 тощо. 

Розрахунок СіЗ для гасіння пожеж у РВС з нафтою та нафтопроду-

ктами пропонується здійснювати за методикою, у ході якої визначають 

наступні показники у відповідній послідовності:  

1. Кількість стволів для охолодження РВС, що горить (як правило, 

ручних стволів «А» або лафетних): 
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де р.г.
ствN  – потрібна кількість стволів «А» або лафетних для охолодження 

РВС, що горить, але не менше трьох, шт; р.г.Р  – периметр РВС, що го-

рить, м; р.г.
РI  – інтенсивність подавання води на охолодження РВС, що 

горить, л/(м·с); ствQ  – витрата ствола «А» або лафетного, л/с. 

Для охолодження РВС, що горить, перші стволи необхідно подава-
ти на навітряну і підвітряну ділянки стінки РВС. Охолодження РВС 
об‘ємом 5000 м

3
 і більше необхідно здійснювати лафетними стволами. 

2. Кількість стволів для охолодження сусідніх РВС з тим, що го-
рить: 
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  (2) 

 

де р.с.
ствN  – потрібна кількість стволів «А» або лафетних для охолодження 

сусідніх РВС, шт; резn  – кількість сусідніх РВС однакового діаметра, які 

знаходяться на відстані, що не перевищує двох діаметрів РВС, що го-

рить, шт; р.с.
ствN  – потрібна кількість стволів «А» або лафетних для охоло-

дження сусіднього РВС, але не менше двох, шт; р.с.Р  – периметр сусід-

нього РВС, м; р.с.
РI  – інтенсивність подавання води на охолодження сусі-

днього РВС, л/(м·с); ствQ  – витрата ствола «А» або лафетного, л/с. 

Охолодження сусідніх РВС необхідно починати з того, який зна-
ходиться з підвітряного боку від РВС, що горить. 
Якщо сусідні РВС різні за геометричними характеристиками (різні за ді-
аметром), то кількість стволів на охолодження визначають на кожний 
РВС окремо. 

Передбачають водяні стволи що забезпечують захист особового 
складу на оперативних позиціях та захист ПРА, які беруть безпосередню 
участь у гасінні пожежі (АПГ, АД та АКП). У розрахунках передбачають 

чотири – п‘ять стволів «А» за умов безпеки праці ( б.п.
ствN ) в одній групі 

( б.п.
грn ) на один РВС, що горить, де б.п.

ствN  – потрібна кількість стволів для 

захисних дій, шт; б.п.
грn  – кількість груп, що забезпечують безпеку праці 

під час гасіння пожежі, шт. 
3. Загальну витрату води на охолодження та захист: 
 

 ,QNQNQNQ ств
б.п.
ствств

р.с.
ствств

р.г.
ств

охол
води   (3) 

 

де 
охол
водиQ  – загальна витрата на охолодження РВС, що горять, сусідніх) та 
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здійснення захисних дій, л/с; р.г.
ствN , р.с.

ствN , б.п.
ствN  – потрібна кількість 

стволів "А" або лафетних для охолодження РВС, що горять, сусідніх та 

захисних дій, шт; ствQ – витрата ствола "А" або лафетного, л/с.  

4. Кількість ПРА загального призначення потрібних для роботи 
стволів з охолодження РВС та захисних дій: 

 

 ,
N
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N
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сх
ств
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сх
ств
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де заг
АЦN  – загальна потрібна кількість ПРА (АЦ) для охолодження РВС та 

захисних дій, шт; р.г.
ствN , р.с.

ствN , б.п.
ствN  – потрібна кількість стволів "А" або 

лафетних для охолодження РВС, що горять, сусідніх та захисних дій, шт; 
сх
ствN  – кількість стволів "А" або лафетних, згідно схеми оперативного 

розгортання від одного ПРА, шт. 
5. Кількість ГПС (генераторів піни середньої кратності), лафетних 

або СПП (стволів повітряно-пінних) для гасіння РВС: 
 

 ,
Q

IS
N

ГПС(СПП)

Sрез

 ГПС(СПП)   (5) 

 

де ГПС(СПП)N  – потрібна кількість ГПС–600, ГПС–2000, ПУРГА, лафет-

них або СПП, шт; резS  – площа поверхні рідини в РВС, що горить, м
2
; SI  

– інтенсивність подавання робочого розчину ПУ на гасіння пожежі в 

РВС, л/(м
2
·с); ГПС(СПП)Q  – витрати одного ГПС, лафетного чи СПП за ро-

зчином ПУ, л/с. 
6. Запас піноутворювача для гасіння пожежі:  

 

 ,K60QNV згас
пу
ГПС(СПП)ГПС(СПП)ПУ   (6) 

 

де ПУV  – потрібний запас ПУ, л; ГПС(СПП)N  – кількість ГПС, лафетних 

або СПП для гасіння РВС, шт; пу
ГПС(СПП)Q  – витрата одного ствола-

генератора піни за ПУ, л/с; гас  – розрахунковий час подавання піни на 

гасіння РВС, хв; зK  – коефіцієнт запасу ПУ ( зK = 3). 

7. Кількість пожежних автопідіймачів (АКП) для подавання ство-
лів-генераторів піни: 
 

 ,
n

N
N

сх
ГПС(СПП)

ГПС(СПП)

АКП   (7) 

 

де АКПN  – потрібна кількість АКП на яких встановлено гребінки для 
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ГПС, СПП тощо, шт; ГПС(СПП)N  – кількість ГПС, лафетних стволів, СПП, 

шт; сх
ГПС(СПП)n  – кількість стволів-генераторів піни певного типу, яку зда-

тний подати один АКП. 
8. Кількість пожежних автомобілів пінного гасіння (АПГ): 

 

 ,
V

V
N

Ц

ПУ
АПГ   (8) 

 

де АПГN  – потрібна кількість АПГ, шт; ПУV  – необхідний запас ПУ, л; 

ЦV  – місткість цистерни для ПУ на АПГ, л. 

9. Витрату води на гасіння, для забезпечення пінної атаки: 
 

 ,QNQ води
ГПС(СПП)ГПС(СПП)

гас
води   (9) 

 

де гас
водиQ  – загальна витрата води на гасіння для роботи усіх ГПС або 

стволів лафетних з пінними насадками та СПП, л/с; ГПС(СПП)N  – кількість 

ГПС, лафетних або СПП, шт; води
ГПС(СПП)Q  – витрата води одним пінним 

стволом-генератором піни, л/с. 
10. Можливу відстань установки пожежно-рятувального автомобі-

ля який подає піну: 
 

 ,
QS

)ZН16,7(Н
L

2
рук

ГПС(СПП)ГПС(СПП)нмісц
гр


  (10) 

 

де місц
грL  – гранична відстань установки ПРА, м; нН  – максимальний ро-

бочий напір на насосі ПРА, приймають у межах 90...100 м вод. ст.; 

ГПС(СПП)Н  – напір перед стволом-генератором піни, приймають 60…80 м 

вод. ст.; ГПС(СПП)Z  – висота, на якій працює ствол-генератор піни, м; 

2
рукQS  – втрата напору в одному напірному рукаві, м вод. ст.; 16,7 – по-

казник відстані на місцевості під час прокладання одного пожежного ру-
кава довжиною 20 м, (20 / 1,2 = 16,7).  

У разі використання усіх типів пінопідіймачів необхідно визначати 

максимально можливу відстань ( місц
грL ) для отримання якісної піни. Напір 

на насосі ПРА не повинен перевищувати значення робочого напору, а 
якщо вимагається більше, то необхідно організовувати перекачування. 

11. Кількість особового складу (ОС) для здійснення оперативних дій 
виходячи з прийнятих схем подавання ВГР та обсягу інших робіт на пожежі: 
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 (11) 
 

де заг
ос.склN  – загальна кількість ОС, осіб; о.с.n  – нормативна кількість ОС 

для роботи зі стволами, що подаються на охолодження РВС, що горить 

( р.г.
ствN ), сусідніх РВС ( р.с.

ствN ), захисту ОС та техніки ( б.п.
ствN ), роботи з ГПС, 

що подаються на гасіння пожежі на обвалуванні ( з.обв.
ГПСN ), роботи з про-

кладання рукавних ліній і на розгалуженнях від АЦ, що подають воду та 

піну ( АЦN ), забезпечення зв’язку ( звN ) – кількість зв’язкових для КГП, 

НТ, НОД тощо.  
12. Кількість відділень для виконання усіх робіт (оперативних дій) 

на пожежі: 

 ,NN 
4

N
N АПГАКП

заг
ос.склзаг

від   (12) 

 

де заг
відN  – загальна кількість відділень на основних та спеціальних ПРА, 

шт; заг
ос.склN , АКПN , АПГN  – кількісні показники, що визначаються за фор-

мулами (11), (7), (8) відповідно, шт; 4 – середня кількість ОС в одному 
відділенні на АЦ. 

Для здійснення оперативних дій передбачають виклик підрозділів 
на ПРА загального та спеціального призначення. Застосування та кіль-
кість підрозділів на пожежних насосних станціях (ПНС) та автомобілях 
рукавних (АР) залежить від тактичних можливостей гарнізону.  

13. Кількість допоміжної техніки визначається залежно від виду та 
обсягу допоміжних робіт. 
У ході здійснення розрахунку, поетапно викреслюється можлива обста-
новка пожежі та розташування СіЗ згідно розрахунку, що проводиться. 

Висновки. В цілому розрахунок СіЗ для гасіння пожеж на нафти та 
нафтопродуктів у РВС відповідає загальній методиці [2-7], особливість ро-
зрахунку полягає у визначені нормативних показників кількості СіЗ, необ-
хідних для виконання окремих етапів гасіння нафти та нафтопродуктів у 
резервуарних парках (охолодження, захист, пінна атака), а також видів ро-
біт, які потребують визначення допустимого часу роботи особового складу 
у небезпечній зоні та кількості змін особового складу, цільової та спеціаль-
ної пожежної техніки, спеціальних ВГР потрібних для ліквідації пожежі.  

Ці показники дають можливість КГП обґрунтовано та оперативно 
визначити потрібну кількість СіЗ пожежно-рятувальних підрозділів для 
прогнозування та здійснення оперативних дій на різноманітних етапах.  
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Усовершенствованная методика расчета сил и средств для тушения по-
жаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах 

Разработано и представлено усовершенствованную, удобную в использова-
нии, методику расчета сил и средств для тушения пожаров нефти и нефтепродуктов в 
резервуарах вертикальных стальных. Предложено использование данной методики в 
справочнике руководителя тушения пожара. 
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Improved methodology for calculating forces and means for extinguishing oil 

and oil fires in tanks 
An improved, easy-to-use, methodology for calculating forces and means for fight-

ing fires of oil and oil products in vertical steel tanks was developed and presented. The use 
of this technique in the directory of a fire extinguishing manager is proposed. 
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