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Проведено аналіз вихідних даних розрахунку сил та засобів для га-
сіння пожежі. Обґрунтовано порядок вибору вихідних даних розра-
хунку сил та засобів для гасіння пожежі з розрахунковим показником 
площі гасіння залежно від форми розвитку пожежі, умов обстановки 
та глибини гасіння стволів. 
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Постановка проблеми. Аналізуючи статистичні дані та досвід 

здійснення оперативних дій пожежно-рятувальних підрозділів можна 
зробити висновок, що в житті не зустрічаються двох однакових пожеж. 
Усі вони різні і відрізняються фізико-хімічними властивостями речо-
вин, що горять, особливостями планування та забудови об’єкту, кліма-
тичними умовами та експлуатаційними особливостями, наявністю не-
безпечних ситуацій (дія на людей небезпечних чинників пожежі) й ін. 
Усі ці фактори і умови визначають конкретну обстановку на пожежі і 
обумовлюють різну кількість сил та засобів для її гасіння. 

Ліквідувати пожежу із мінімальним залученням сил та засобів 
може тільки керівник гасіння пожежі (КГП), який має високий рівень 
тактичної підготовки, досвід у гасінні пожеж, спроможний швидко і чі-
тко зробити аналіз можливої обстановки пожежі та обґрунтувати вихі-
дні дані для розрахунку сил та засобів з її гасіння [1].  

Аналіз останніх досягнень та публікацій. Основними групами 
вихідних даних для розрахунку сил та засобів є: оперативно-тактична 
характеристика об`єкта (ОТХ); умови розвитку пожежі та її параметри; 
параметри і умови гасіння пожеж та напрями (принципи) введення сил 
та засобів гасіння. У [2-4] вибір вихідних даних для розрахунку сил та 
засобів представлений у загальному вигляді, розкриває порядок їх об-
ґрунтування, в особливості, щодо визначення основних розрахункових 
параметрів.  

Постановка задачі та її рішення. Розрахунок сил та засобів по-
требує упорядженого вибору вихідних даних, якими характеризується 
процес розвитку та гасіння пожежі.   

Оперативно-тактична характеристика об`єкта зумовлює па-
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раметри пожежі (тобто її площу, периметр, фронт, об`єм). Виходячи з 
планування об`єкта, його конструктивних особливостей, поверховості, 
швидкості розповсюдження вогню, встановлюють основні напрямки 
введення сил та засобів, вибирають вогнегасні речовини, інтенсивність 
їх подачі та ін. 

Параметри розвитку пожежі (довжина розповсюдження вог-
ню – Rп, площа, периметр, фронт – Sп, Pп, Фп,, швидкість розвитку – Vл, 
Vs, Vp), зумовлюються формою її розвитку, яка залежить від плануван-
ня об`єкта або конфігурації відкритого масиву, що горить, його горю-
чого завантаження, швидкістю розповсюдження вогню (Vл ) та тривалі-
стю, тобто часом вільного розвитку (τвіл).  

Параметри гасіння пожежі зумовлюються низкою умов, які яв-
ляють собою основу визначення розрахункового параметру гасіння для 
розрахунку сил та засобів [5]. Розглянемо ці умови. 

Вибір вогнегасних речовин (ВР), які найбільш доцільно застосову-
вати у процесі гасіння пожежі, здійснюють у залежності від фізико-
хімічних властивостей речовин та матеріалів, що горять, тобто від кла-
су пожежі, а також наявності їх у достатній кількості на місці події або 
можливим швидким їх зосередженням.  

Одним з основних показників застосування ВР є інтенсивність 
їх подачі (Iпотр), тобто оптимальна інтенсивність, від вірного вибору 
якої залежить якість та ефективність гасіння пожежі. Для розрахун-
ків приймається інтенсивність таблична (Iтабл) – оптимальне її зна-
чення. 

Введення сил та засобів на пожежах, що розповсюджуються, 
можуть здійснюватись за наступними принципами: усім фронтом роз-
повсюдження горіння (за периметром); на дільниці фронту або частини 
периметру, де можлива небезпека людям, тваринам або найбільші ма-
теріальні втрати від вогню (за фронтом); фронтом розповсюдження во-
гню, а потім на флангах і в тилу. 

Залежно від прийнятого напрямку (обраного принципу) введення 
і розстановки сил та засобів, гасіння пожежі у даний момент, може 
здійснюватись усією площею пожежі або тільки на її частині, а під час 
об`ємного гасіння – шляхом заповнення об’єму, де відбувається горін-
ня, вогнегасними засобами. 

Якщо площа пожежі порівняно невелика і на момент введення 
сил та засобів на гасіння є можливість вводити вогнегасні засоби з но-
рмативною інтенсивністю їх подачі на всю площу горіння одночасно, 
то розрахунок сил та засобів роблять за площею пожежі, яка дорівнює 
у даний момент площі гасіння (Sп=Sг). 

Якщо на момент введення сил та засобів для гасіння площа по-
жежі порівняно велика і неможливо наносити вогнегасні речовини на 
всю її площу одночасно або для цього недостатньо сил та засобів, що 
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прибули на пожежу, то гасіння здійснюється за периметром або фро-
нтом з метою локалізації пожежі та подальшого поетапного її подав-
лення за всією площею. У цих випадках розрахунок сил та засобів 
здійснюють тільки за площею гасіння пожежі на першому етапі, яка 
розташована вглибину всієї площі пожежі від її периметра або фрон-
ту [ 2, 5]. 

Площа гасіння (Sг) - це вся або частина площі пожежі, на яку в 
даний  момент часу подається вогнегасна речовина. Площа гасіння за-
лежить, головним чином, від глибини подачі води та розчинів-
змочувачів на площу горіння з ручних і лафетних стволів, що подають-
ся за фронтом або периметром пожежі (рис.1). Практикою встановлено, 
що під час гасіння пожеж водою та розчинами піноутворювача, що по-
даються з пожежних стволів, робоча частина струменю, тобто глибина 
гасіння (hг) складає:  

для ручних стволів  hг=5 м; 
для лафетних  hг=10 м. 

 

 
Рис. 1. Графічна ілюстрація впливу глибини гасіння стволів  
 
Порівнюючи глибину гасіння стволів (hг), що подають на гасіння, 

та радіус (довжину) розповсюдження вогню (Rп) при різноманітних 
формах розвитку пожежі легко встановити, що якщо сили та засоби 
вводять за фронтом пожежі (Фп - це вся або частина периметру пожежі, 
на якій найбільш інтенсивно розповсюджується вогонь), то радіус (до-
вжина) розповсюдження вогню під час кутової (кругової) форми роз-
винення пожежі менший або рівний глибині гасіння (Rп≤hг), а під час 
прямокутного розвитку Rп≤n·hг, де n - число сторін розповсюдження 
вогню, площа гасіння буде дорівнювати площі пожежі (Sг=Sп) і визна-
чається за формулами визначення площі за розрахунковими схемами 

hгас

Sгас
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геометричних фігур [3].  
У тих випадках, коли радіус (довжина) розповсюдження вогню 

перевищує глибину гасіння стволів (Rп>hг), площу гасіння для різних 
форм розвитку пожеж в огорожах та на відкритих площах визначають 
за формулами, наведеними у табл. 1, а схеми подачі стволів вказані на 
рис. 2 та рис. 3. 

 
Табл. 1. Формули визначення площі гасіння при Rп > hг 
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для кутової форми розвитку пожежі від 10-3600 (рис. 2) 
кут 

10-890 
R > hг  

 
 
 
 

)r(R 0,5S 22
пг −α= , 

де hRr −=  
 
 
 
 
 

див. примітку 

 R > 2hг )r(R 0,5S 22
пг −α= , 

де )
2sin

hh(Rr п α
−−=

кут 900 R > hг 
 

R > hг

),h3R2(h
)r(R 0,5S

п

22
пг

−+
+−α=

 

де hRr −=    
кут 

910-1790 
R > hг R > hг

кут 1800 
 

R > hг R > hг

),hR(h2
)r(R 0,5S

п

22
пг

−+
+−α=

 

де hRr −=   
кут 

1810-2700 
R > hг R > hг

кут  
271-3600  
(кругова) 

 

R > hг R > hг або 
)r(R S 22

пг −π= , 
де hRr −=  

 

для прямокутної форми розвитку пожежі (рис. 3) 
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Примітка: α – кут, з яким поширюється пожежа у рад (1 рад = 570) ; n – кількість 
напрямків введення приладів гасіння. Якщо кут розвитку пожежі в межах 271-
3600 – розрахунок ведеться як для кругової форми за усім периметром 
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Рис. 2. Розрахункові схеми площі гасіння для кутової форми залежно від 

принципів введення сил та засобів (за фронтом, за периметром) 
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Рис. 3. Розрахункові схеми площі гасіння для прямокутної форми зале-

жно від принципів введення сил та засобів (за периметром, за фронтом): 

 Sп    S гас площа пожежі та площа гасіння відповідно 
 

В залежності від характеристики будівлі (об’ємно-планувальних 
та конструктивних рішень) або обставин на пожежі, площа гасіння мо-
же визначатися не за усім периметром пожежі а тільки її части-
ни (рис. 4). Загальна площа гасіння (  S заг

гас ) у цих випадках буде склада-
тися із суми окремих площ  S1

гас ,  S2
гас ,  S3

гас , …,  Sn
гас . 

 
 hг

hг

hгhг

hг hг

hгhг

hг

 
 
Рис. 4. Можливі розрахункові схеми площі гасіння залежно від характе-

ристики будівлі або обставин на пожежі 
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Висновок. Отже, основними вихідними даними для розрахунку 
сил та засобів є параметри гасіння, тобто площа пожежі, площа або  
об`єм гасіння, які визначаються на підставі аналізу ОТХ об`єкта, умов і 
параметрів розвитку пожежі та інших об`єктивних факторів, які пови-
нен враховувати КГП для якісного здійснення оперативних дій.  
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шения пожаров 
Проведен анализ исходных данных расчета сил и средств для тушения по-

жара. Обоснован порядок выбора исходных данных расчета сил и средств для ту-
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