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Метод визначення ризику евакуації людей із громадських і адміністративних 

споруд та споруд житлового сектора при пожежі з урахуванням її критичного часу 
 

На сучасному етапі розроблення оптимальних та економічно обґрунтованих 

протипожежних заходів неможливо без прогнозування динаміки небезпечних факторів 

пожежі (НФП). Прогнозування НФП необхідно в першу чергу для організації безпечної 

евакуації людей з осередку виникнення пожежі, для розроблення та удосконалення 

систем сигналізації і автоматичного пожежогасіння, для розроблення оперативних 

планів гасіння пожежі тощо. НФП, які діють на людей та матеріальні цінності є [2]: 

полум’я та іскри; підвищена температура навколишнього середовища; токсичність 

продуктів горіння та термічного розпаду; дим; понижена концентрація кисню. НФП є 

параметрами стану середовища, яке заповнює приміщення при пожежі і залежать від 

часу вільного горіння, а їх допустиме значення від критичного часу пожежі. 

Критичний час пожежі τк залежить від досягнення для людини гранично 

допустимих значень НФП в зоні перебування людей [2]. Визначення критичного часу 

пожежі виконується за методиками, зокрема [1]. 

Час евакуації τе людей з приміщення визначають згідно з рекомендаціями [3].  

Після визначення критичного часу пожежі та часу евакуації переходимо до 

визначення ризику евакуації людей εе з осередку пожежі за залежністю [5] 
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де εс – ризик відмови системи сповіщення, який визначають за відповідними 

залежностями; Рпр.л – імовірність присутності людей в приміщені; Pев.л – імовірність 

успішної евакуації людей з приміщення, в якому виникла пожежа; Rбез.л(τп.е) – 

імовірність безвідмовної роботи технічних споряджень, які спрямовані на забезпечення 

безпечної евакуації людей; [εе]=10
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 – допустиме значення ризику евакуації людей з 

приміщення, в якому виникла пожежа [5]. 

Розглянемо визначення складових залежності (1). 

1. Імовірність безвідмовної роботи пожежних сповіщувачів. 

На проміжку часу [0, τ] в більшості випадків інтенсивність відмов пожежних 

сповіщувачів λс(τ) є сталою величиною, тобто можна записати [4]: 
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Згідно із ДСТУ EN 54 час Тв.с напрацювання сповіщувача на відмову (час 

безперервної роботи) дорівнює 10 рокам. Тоді 
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Скориставшись експоненціальним законом розподілу, можна стверджувати, що, 

наприклад, імовірність безвідмовної роботи Rc(τ) пожежних сповіщувачів одного типу з 

однаковим терміном експлуатації на проміжку часу [0, 87600], тобто в період від 

початку нормальної експлуатації (при τ=0) до напрацювання на відмову (при τ=87600 

год за 10 років) буде 
5( ) exp[ ] exp[ 1,14 10 87600] 0,368c cR           .                       (3) 

У випадку, коли в приміщені об’єкта встановлено сповіщувачі різних років 

випуску, то в цьому випадку визначають імовірність безвідмовної роботи Rcj(τ) для 

кожної групи j = 1, 2, 3, …, т сповіщувачів з урахуванням часу експлуатації кожної 

групи за залежністю (3) і визначають загальне значення Rc(τ) за залежністю 
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Тоді ризик відмови системи сповіщення εс буде 

1 ( )c cR   .                                                          (5) 

2. Імовірність присутності людей Рпр.л в приміщені. 
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де τпр.л – час присутності людей на робочих місцях громадських та адміністративних 

споруд; в більшості випадків τпр.л = 8 год; для споруд житлового сектора τпр.л = 24 год. 

3. Імовірність успішної евакуації людей Pев.л з приміщення, де виникла пожежа. 

Для визначення Pев.л необхідно знати інтервал часу від початку пожежі до 

початку евакуації τп.е. Цей час згідно з [3] для будівель, які споряджені системою 

сповіщення та керуванням евакуацією, знаходиться в межах τп.е = 3…6 хв. Тоді 
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Імовірність безвідмовної роботи технічних споряджень Rбез.л(τп.е), які 

спрямовані на забезпечення безпечної евакуації людей, залежить від часу 

напрацювання на відмову Тв.без.л технічних споряджень. До такого спорядження 

відносять пристрій для автоматичного відкривання евакуаційних дверей, який 

спрацьовує від сигналу системи пожежних сповіщувачів. Згідно паспорта на цей 

пристрій гарантійний термін безвідмовної роботи становить два роки, тобто Тв.без.л = 

17520 год = 1051200 хв. Тоді 
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де λ = 1/1051200 = 9,5·10
-7

 хв
-1

 – інтенсивність відмови пристрою для автоматичного 

відкривання евакуаційних дверей. 

Висновки. 1. Розроблено метод визначення ризику евакуації людей з 

громадських і адміністративних споруд та споруд житлового сектора при пожежі з 

урахуванням її критичного часу, що дозволяє заздалегідь впроваджувати необхідні 

заходи протипожежного захисту: системи сигналізації і автоматичного пожежогасіння. 

2. При виконанні аудиту пожежної небезпеки громадських і адміністративних 

споруд та споруд житлового сектора, а також при розроблені оперативних планів 

гасіння пожеж на цих об’єктах обов’язково необхідно враховувати ризик можливості 

евакуації людей з осередку пожежі на протязі її критичного часу. 

3. Необхідна подальша робота з метою удосконалення та спрощення методу 

прогнозування ризику евакуації людей за рахунок накопичення та розширення банку 

даних для цієї тематики. 
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