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ВИКОРИСТАННЯ ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ ТКАНИН ПІД ЧАС 
ЕВАКУАЦІЇ З ПРИМІЩЕНЬ З МАСОВИМ ПЕРЕБУВАННЯМ ЛЮДЕЙ 

 

Навчання населення правилам пожежної безпеки та набуття досвіду їх 

виконання є запорукою запобігання виникненню пожеж та їх ліквідації. Для 

досягнення цієї мети необхідно удосконалювати процес навчання громадян 

нашої держави правилам пожежної безпеки з використанням власного досвіду 

та досвіду зарубіжних країн. Людина, її життя та здоров`я є найвищими 

цінностями суспільства ”-  це зазначено в найвищому законодавчому акті 

України.  Проте, з кожним  роком виникає все більше  факторів,  які  негативно  

впливають  на  життєдіяльність  людей.  Серед надзвичайних ситуацій, що 

виникають в Україні, значне місце займають пожежі. За останні десять років у 

країні загинуло понад  35 тис. людей, травмовано на пожежах понад 17 тис. 

чоловік. Тільки прямі збитки становлять 4.454.210 тис. грн., і це — без 

урахування пожеж та їх наслідків у шахтах, метрополітенах, лiсах, на рухомих 

транспортних засобах (автомобiльного, залiзничного, рiчкового, морського, 

повiтряного транспорту). 

Зважаючи на те, що населення України становить близько 1 відсотка 

населення світу, щорічна кiлькiсть загиблих вiд пожеж людей у нашій державі 

перевищує 4 відсотки загальної кількості загиблих вiд пожеж у свiтi, що 

більше, ніж відповідний показник у провідних країнах світу в 2—8 разів. 

Динаміка ризику для населення України загинути від пожежі протягом 

останніх років, вказує на те, що він має тенденцію до зростання. Найстрашніше 

те, що у вогні гинуть не тільки дорослі, які часто свідомо порушують правила 

безпеки, але й діти. 

Від правильної організації евакуації і стану комунікацій приміщень 

залежить збереження життя людей.  Безпечна евакуація людей забезпечується 



 

правильною організацією їх руху від місця знаходження в приміщенні до 

виходу назовні чи до сходової клітки. Потоки людей у всіх випадках намічають 

заздалегідь за напрямками, виключають можливість їх перетину або 

зустрічного руху людей. Шляхи евакуації і виходи влаштовують так, щоб вони 

забезпечували безпечну і організовану евакуацію людей. Евакуаційне 

освітлення служить для безпечної евакуації людей з приміщень і з відкритих 

просторів при аварійному погасанні робочого освітлення. Аварійне освітлення 

має створювати освітленість не нижче 5% від нормованої освітленості,але але 

менше 2 лк у приміщеннях і 1 лк зовні. Освітленість більше 30 лк у 

приміщеннях і більше 5 лк зовні дозволяється створювати за наявності 

відповідних обгрунтувань. 

Показником ефективності евакуації є час, протягом якого люди можуть у 

разі необхідності залишити окремі приміщення і будівлі чи споруди взагалі. 

Безпека евакуації досягається тоді, коли люди під час евакуації рухаються у 

вірному напрямку, і час евакуації не перевищує часу настання критичної фази 

розвитку пожежі (критичних температур, концентрацій кисню, диму та ін.). 

Шляхи евакуації (проходи, коридори) повинні бути добре освітлені і 

повинно добре освітлюватися місце евакуаційного виходу. Природне 

освітлення або штучне, що працює від звичайної електромережі або від 

аварійної, не завжди ефективне і може давати відмову в необхідний для 

евакуації час доби. 

Оскільки через брак коштів багато евакуаційних знаків знаходяться в 

несправному стані, або їх взагалі немає, а природне освітлення, в свою чергу, 

ефективне тільки в світлий час доби, тому набуває ефективності використання 

фотолюмінесцентних знаків і  стрічок. Спеціальний склад, нанесений на 

фотолюмінесцентну стрічку, має здатність акумулювати світло, при висвітленні 

фотолюмінесцентної тканини різними джерелами світла.  

Завдяки здатності накопичувати світло й віддавати його в темряві, 

фотолюмінесцентна тканина має ряд переваг перед  штучним освітленням.  

Основні переваги: така стрічка після відключення світла світиться більш 8-ми 



 

годин; її видно через дим, в темноті; «підзарядка» фотолюмінесцентної стрічки 

не вимагає витрат на електроенергію; її тканина виконана з екологічно 

безпечного фотолюмінесцентного покриття; вона стійка до агресивних 

середовищ; стрічка виготовлена на основі, що клеїться. 

Оскільки в темряві, в екстремальній ситуації людина швидко губить 

орієнтацію навіть у знайомому приміщенні, і, як наслідок цього, може 

виникнути паніка, що призведе до неусвідомлених дій, то можливість добре 

орієнтуватися в умовах обмеження видимості дозволяє людям уживати активні 

дії й протистояти аварії. 

За допомогою люмінесцентних стрічок можна позначити шляхи 

евакуації, особливо на об’єктах з масовим перебуванням людей, що допоможе 

перебуваючому на об’єкті персоналу, відвідувачам, а також рятувальникам 

швидше знайти евакуаційні виходи, чим запобігти травмуванню і загибелі 

людей у разі виникнення надзвичайних ситуацій. 
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