Міністерство надзвичайних ситуацій України

:о) о.

око і
в,

іаг
-

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

ВІСНИК
львівського
ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

МАТЕРІАЛИ
ДРУКУЮТЬСЯ
УКРАЇНСЬКОЮ,
РОСІЙСЬКОЮ ТА
АНГЛІЙСЬКОЮ
МОВАМИ

№ 5, 2011
ЧАСТИНА 1
заснований у 2007 році

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
д-р пед. наук
канд. техн. наук .
д-р техн. наук
д-р пед. наук
д-р техн. наук
д-р техн. наук
д-р техн. наук
д-р техн. наук
д-р техн. наук
д-р техн. наук
д-р техн. наук
канд. пед. наук
канд. пед. наук
д-р пед. наук
канд. ф1з.-мат. наук
д-р пед. наук
канд. ютор. наук
д-р техн. наук
канд. пед. наук
д-р хш. наук
д-р пед. наук
канд. техн. наук
д-р техн. наук
д-р пед. наук
канд. псих, наук
д-р ф1з.-мат. наук
д-р пед. наук

Козяр М.М. - головний редактор
Ковалишин В.В. - заступник головного редактора
Семерак М.М. - науковий редактор
Васянович Г.П. - заступник наукового редактора
Рак Ю.П. - заступник наукового редактора
Грицюк Ю.І. - відповідальний секретар
Батлук В.А.
Гивлюд М.М.
Гудим В.І.
Гуліда Е.М.
Жартовський В.М.
Клос Л.Є.
Коваль М.С.
Козловська І.М.
Кузик А.Д.
Курляк І.Є.
Лаврецький Р.В.
Мартин Є.В.
Микитенко Н.О.
Михалічко Б.М.
Ничкало Н.Г.
Рак Т.Є.
Сидорчук О.В.
Сікорський П.І.
Сірко Р.І.
Тацій P.M.
Шуневич Б.І.

А.Б. Тарнавський, О. Ф. Бабаджанова
МОДИФІКОВАНІ ПОЛІАМІДНІ МАТЕРІАЛИ З
ПОНИЖЕНОЮ ЗДАТНІСТЮ ДО СТАТИЧНОЇ
ЕЛЕКТРИЗАЦІЇ

A. Tamavsky, O. Babadzhanova
MODIFIED POLYAMIDE MATERIALS WITH
THE REDUCED CAPACITY FOR STATIC
ELECTRIZATION

О. М Щербина, Б. М. Михалічко,
/1.0. Бедзай, /. О. Щербина
УФ-СПЕКТРОФОТОМЕТРІЯ РОЗЧИНІВ
АЗАТІОПРИНУ ТА ФТОРАЦИЗИНУ

O.N. Shtcherbyna, B.M, Mykhalitchko,
A.A. Bedzay, LA. Shtcherbyna
ULTRAVIOLET SPECTROPHOTOMETRY OF
SOLUTIONS OF AZATHIOPRINUM AND
FTORACEZIN

70.Р. Оленюк, Ю.Л. Новицький,
В.В. Попович, І.Ю: Оленюк
ОБГРУНТУВАННЯ РОЗВИТКУ МІСТСУПУТНИКІВ У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ
УКРАЇНИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ
ТЕХНОГЕННОГО ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

Y.R. Olynyuk, Y.L. Novyckyj,
V. V. Popovychy /. Y. Olynyuk
RATIONALE FOR TOWNS IN THE WESTERN
REGION UKRAINE TO PREVENT
TECHNOGENIC OVERLOAD

Ковалишин В. В.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА
АДЕКВАТНОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ
ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ ПАРОГАЗОВОЮ
СУМІШШЮ

V. V'. Kovalyshyn
MATHEMATICAL MODEL OF STEAM-GASMIXTURE FIREFIGHTING EXPERIMENTAL
ADEQUACY VERIFICATION

В.М. Логвиненко
ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ КУРСАНТІВ І
СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ МНС УКРАЇНИ

А.Д. Кузик, С.О, Ємельяненко.
0 .0 . Карабин, М.В. Дух
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПОЖЕЖНІ
РИЗИКИ В ЖИТЛОВОМУ СЕКТОРІ

6

.196

202

V.M. Logvynenko
PEDAGOGICAL PRINCIPLES OF FORMATION
OF ECOLOGICAL CULTURE OF CADETS
AND STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL
ESTABLISHMENTS OF THE MINISTRY OF
EMERGENCY SITUATIONS OF UKRAINE
S.O. Emelianenko, 0.0. Karabyn,
A.D. Kuzyk, M. V. Dukh
ANALYSIS OF INFLUENCE FACTORS ON FIRE
RISKS IN DWELLING SECTOR (AFTER THE
EXAMPLE OF LVIV)

Вісник ЛДУ БЖД № 5, 2011

УДК 614.84І.2

С. О. Ємельяненко1, 0.0. Карабин1, канд. фіз.-мат. наук, доцент,
А.Д. Кузик1, канд. фіз. -мат. наук, доцент, М.В. Дух?
(*Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,
2Національний університет «Львівська політехніка»)
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПОЖЕЖНІ РИЗИКИ У ЖИТЛОВОМУ СЕКТОРІ
(НА ПРИКЛАДІ ЛЬВОВА)
На сьогодні питання впливу різноманітних факторів на пожежні ризики у житловому секторі
ще не достатньо вивчені. Існуючі методики визначають ризики протягом року, що не дає змоги вра
ховувати їх зміни в часі та просторі. Тому актуальним є більш детальний аналіз пожежних ризиків
та основних факторів, що впливають на них. На прикладі м. Львова проведено оцінку ризиків у жит
ловому секторі з урахуванням різноманітних факторів: місяця у році, пори року, адміністративного
поділу, просторової структури заселення міста. Ризики виникнення пожеж в адміністративних райо
нах Львова є високими, а в окремі роки - неприйнятними, особливо у Галицькому та Залізничному
районах. За результатами двофакторного дисперсійного аналізу виявлено, що на ризики виникнення
пожеж впливають: сезон, розташування будинків та обидва фактори одночасно.
Ключові слова: ризик, просторова структура, пожежний ризик житлового сектора, сезонні
коливання.

Постановка проблеми. Проблема пожежних ризиків в житловому секторі України є
актуальною, оскільки близько 80 % пожеж виникають в житловому секторі, а 40 % - в
житлових будинках [1]. Така ж статистика характерна і для Львова. До міст, які є
організаторами чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012», ставляться підвищені вимоги
щодо безпеки населення та гостей. Обчислені в [2] значення пожежних ризиків у м. Львові за
період з 2002 до 2010 р. становлять 2,6-10“4—
4,6-10“4 пож./'(чол.*рік) та за європейськими нор
мами є високими [3-4], в окремі роки наближаючись до неприйнятних, а ризики загибелі на
пожежі знаходяться в межах прийнятних (1,9*10”5-3,5-10~5 пож./(чол.-рік)). У зв’язку з цим
одним із актуальних завдань є дослідження пожежних ризиків у житловому секторі з метою
їх зниження до прийнятних норм. Оскільки відомі методики визначення ризиків дають лише
їх загальні оцінки, що не забезпечує детального уявлення про їх рівень в окремих районах
міста залежно від пори року, важливим є аналіз ризиків з урахуванням різноманітних
факторів, пов’язаних з просторовою структурою заселення міста, сезонними коливаннями
ризиків тощо.
Метою роботи є визначення залежностей пожежних ризиків у м. Львові від сезонів та
просторового розташування, виявлення істотності та взаємозв’язку факторів впливу, а також
пошук шляхів зниження ризиків.
Виклад основного матеріалу. У зв’язку з прийнятністю рівня ризику загибелі на по
жежі для м. Львова, у роботі зосередимо увагу на ризиках виникнення пожеж. У [2] здійсне
но аналіз впливу на пожежні ризики такого фактора, як сезони. Виявлено деякі характерні
особливості, зокрема, зниження ризиків влітку та підвищення в зимово-весняний період при
загальній тенденції до зниження та стабілізації середнього їх рівня, починаючи з 2007 р. При
визначенні ризику не враховувався поділ міста на адміністративні райони, а вони відрізня
ються між собою як кількістю жителів, так і кількістю пожеж. З метою врахування цього
статистичні дані про пожежі у місті з 2002 до 2010 р. згруповано за районами та обчислено
значення ризиків кожного року для 6 адміністративних районів Львова (рис. 1).
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Рис. 1. Ризик виникнення пожежі у Львові за адміністративними районами у 2002-2010 рр.
Найбільші значення ризиків спостерігаються для Галицького району. За період з 2002
до 2008 р. ризики виникнення пожежі у цьому районі перевищували аналогічні показники в
інших районах, у деякі роки навіть вдвічі та були неприйнятними. Окрім Галицького, дещо
підвищені, а подекуди і неприйнятні ризики є у Залізничному та Шевченківському районах.
Відносно низькими є ризики у Сихівському, Личаківському та Франківському районах. Се
редні значення ризиків, середньоквадратичних відхилень та коефіцієнтів варіації наведені в
табл. 1.
Таблиця 1
Середні значення ризиків, середньоквадратичні відхилення та коефіцієнти варіації
Середнє зна Середньоквадратичне Коефіцієнт
Адміністративний
чення ризику,
відхилення,
варіації,
район
%
пож./(нол.-рік)
пож./(чол.рік)
Залізничний
0.00050
0.00009
17.8
Галицький
0.00071
0.00027
38.0
27.4
Личаківський
0.00027
0.00007
33.4
Шевченківський
0.00039
0.00013
25.2
Франківський
0.00032
0.00008
Сихівський
0.00027
0.00005
18.5
Середні значення ризиків є неприйнятними у Галицькому та Залізничному районах.
Найбільші розсіяння ризиків у Галицькому та Шевченківському, найменші у Залізничному
та Сихівському районах.
Для детальнішого аналізу розподілу ризиків за часом обчислено їх значення для адмі
ністративних районів та виявлено, що щорічний розподіл ризиків за місяцями та районами
нерівномірний, а ризик є випадковою величиною. Наприклад, у 2010 р. (рис. 2) максимальне
значення пожежного ризику спостерігалося у січні в Галицькому районі та становило 9,9-10"4
пож./(чол.-рік) (неприйнятний ризик), мінімальне значення ризику зафіксоване у
Шевченківському районі у вересні місяці (7,9-10‘5).

Розділ II. Техногенна безпека
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Рис>2. Пожежні ризики за місяцями та адміністративними районами Львова у 2010 р .
Найменші значення ризиків характерні для літніх місяців та класифікуються як висс
кі. Значення ризику зіткнутися з пожежею в літні місяці є найменшим серед сезонних пока:
ників у 2010 році і належать до високого ризику. У 2010 році середнє значення дорівню
2,8-10^ пож./(чол.-рік) і є високим. Це значення змінювалося за місяцями упродовж 2010 р.
діапазоні 1,1-10^^,8'10^пож./(чол.-рік) з коефіцієнтами варіації 17,8-107,1%, а за районам
у межах 1,9-10“4—
4,5• 10”4 пож./(чол.-рік) з коефіцієнтами варіації 32,2-69,0 %. У зв’язку з не
рівномірністю розподілу та високими коефіцієнтами варіації, особливо упродовж місяції
знайти закономірності поведінки ризиків залежно від місяців та районів досить складно. Ц
зумовлює пошук інших факторів впливу на величини ризиків. З цією метою доцільно повер
нутися до аналізу ризиків за сезонами (рис. 3).
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Рис. З. Середні значення пожежних ризиків за сезонами та адміністративними районами
Львова упродовж 2002-2010 рр.
Оскільки межі поділу на адміністративні райони є умовними та не впливають на рк
зики, проведено аналіз просторового розподілу ризиків у місті з урахуванням сезонів. На ос
нові статистичних даних 2002-2010 рр. з використанням електронної карти Львова У і б і с о г
[5] за адресами пожеж для кожного з сезонів визначено координати та нанесено їх на карт
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(рис. 4). Як видно з рисунка, пожежі у кожному з сезонів відрізняються географічним розта
шуванням та розсіюванням. В зимовий період спостерігається надмірне переважання пожеж
у Залізничному районі, але з приходом весняних місяців картина змінюється, і більшість по
жеж виникає у центральній частині міста (Галицький район), а у літні місяці переважають
пожежі у Шевченківському районі в околі вулиць Липинського та Мазепи. В осінній період
спостерігається збільшення кількості пожеж у Франківському районі (вул. НауковаТрускавецька, Героїв УПА-Чупринки), а також у Сихівському та Шевченківському районах.

Рис, 4, Пожежі у Львові протягом 2002-2010 рр. за сезонами:
а) зима; б) весна; в) літо; г) осінь
Для визначення істотності впливу факторів розташування та сезону на пожежні ризи
ки застосовано двофакторний дисперсійний аналіз. З цією метою територію міста поділено

Роздйі II. Техногенна безпека
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на клітинки. Відповідно до [6], найдоцільніше здійснити розбиття розмірністю 16x16 кліти
нок, яке найкраще відображає розподіл пожеж (рис. 5). Оскільки частина клітинок виходить
за межі міста, їх не взято до уваги. Не беремо до уваги ті клітинки, в яких понад 75 % площі
становлять зелені насадження, поля, пустирі, водоймища, території нежитлового призначен
ня. Всього територію міста покриває п = 126 клітинок. Оскільки чисельність населення у ко
жній клітинці є невідомою та може змінюватися в часі, для обчислення ризиків у кожній з
клітинок зроблено припущення про рівномірний розподіл жителів у ній. Кількість жителів у
кожній клітинці визначено за формулою

де Агс - середня кількість жителів міста у 2002-2010 рр.
Отримано
і =5910 чол. в одній клітинці.

Рис. 5. Розбиття території міста на клітинки
З допомогою двофакторного дисперсійного аналізу у середовищі Excel виконаємо пере
вірку впливу двох факторів на значення ризику зіткнутися з пожежею: сезону та розташу
вання на території міста. Перший фактор «сезон» має чотири градації, в кожній з яких є 9 ек
спериментів (років). Експеримент - це кількість пожеж, які виникли в певний рік і у відпові
дний сезон. Другий фактор «клітинка» має 126 градацій, в кожній з яких є 9 експериментів.
Сформулюємо статистичні гіпотези:
Н і: вплив сезону на виникнення пожежі незначний;
Ніо: вплив сезону на виникнення пожежі істотний;
Н2 : вплив місцезнаходження будівлі на виникнення пожежі не істотний;
Н20: вплив місцезнаходження будівлі на виникнення пожежі істотний;
Н з: одночасний вплив сезону і розташування будівлі на виникнення пожежі не істот
ний;
Н3о: одночасний вплив сезону і розташування будівлі на виникнення пожежі істотний.
Результати двофакторного аналізу наведено в табл. 2.

206

Вісник ЛДУБЖД №5, 2011

Таблиця 2
Дисперсійний аналіз при рівні значущості О,05 _________________
Джерело роз Ступені Статистичні оцін Емпіричне значення Критична точка
сіювання
свободи
ки дисперсій
критерію Фішера критерію Фішера
3
7,120222222
Сезони
5,364530576
2,607129445
Клітинки
124
11,8397993
15,71470251
1,222048
1,130203662
Взаємодія
372
4,594535245
3,461622971
Критерій Фішера для перевірки гіпотез має правобічну критичну область. Як видно з
табл. 2, всі емпіричні значення критерію є більшими за відповідні критичні точки, як на рівні
значущості 0,05, так і на 0,01. Тому у кожному з блоків статистичних гіпотез приймаємо
альтернативну гіпотезу.
Висновки:
1. Ризики виникнення пожеж в адміністративних районах Львова розподілені нерів
номірно та є високими, а в окремі роки - неприйнятними, особливо у Галицькому та Заліз
ничному районах.
2. Розподіл пожежних ризиків у адміністративних районах за місяцями через значні
варіації значень розглядати недоцільно.
3. Для виявлення місць з підвищеним ризиком виникнення пожеж слід розглядати
двовимірний розподіл за сезонами та за розбиттям території міста на клітинки однакового
розміру.
4. Двофакторний дисперсійний аналіз підтверджує припущення про вплив на пожежні
ризики сезону, розташування будинків та обох факторів одночасно.
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