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частично - через Интернет. Именно таким образом осуществляются 
звонки с телефона на телефон, с компьютера на телефон, с телефона 
на компьютер (здесь вместо номера телефона используется 1Р-адрес), 
а также ставший в последнее время особенно популярным Surfn'Call - 
звонок с Web-браузера на телефон (просматривая какой-нибудь 
корпоративный Web-узел, пользователь нажимает мышкой на кнопку 
Call и получает телефонное соединение с офисом этой компании).

Два компьютера, два пользователя, подключенные к сети 
Интернет, могут общаться без посредников. Будучи 
многофункциональным устройством, компьютер легко снимает 
ограничения на способы общения. Компьютер в современном мире 
существенно расширяет наши возможности.
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ПОЖ ЕЖ НИЙ РИЗИК У Ж ИТЛОВИХ БУДИНКАХ ЧЕРЕЗ 
НЕОБЕРЕЖ НЕ ПОВОДЖ ЕННЯ З ВОГНЕМ

Пожежний ризик житлового сектора зумовлений різноманітними 
факторами. Важливим фактором впливу на пожежний ризик є 
необережне поводження з вогнем, адже 61 % пожеж, що трапляються у 
житловому секторі, — це пожежі з необережного поводження з вогнем 
[1]. Для оцінки пожежного ризику з причини необережного 
поводження з вогнем слід враховувати температуру навколишнього 
середовища, як фактор що впливає на виникненню пожеж.

У Львові через необережне поводження з вогнем у 2011 році 
виникло 144 пожежі, що становить 74 % від всіх пожеж у житлових 
будинках, а внаслідок трьох з них загинуло троє людей [2].

Проаналізувавши статистику пожеж у Львові за період 2002- 
2011 років з причини необережного поводження з вогнем, за 
значеннями ризиків можна виділити, як найбільш небезпечні, 
Галицький, Залізничний, та Шевченківський райони (рис. 1).

На значення ризику зіткнутися з пожежою з причини 
необережного поводження з вогнем впливає безліч факторів 
(температура навколишнього середовища, сприятливе середовище для 
горіння, необережність, незнання можливих небезпек, вживання 
спиртних напоїв та ін.). Різкі перепади температури навколишнього
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середовища впливають на діяльність людей, умови проживання, стан 
здоров’я та самопочуття, що відображається на пожежних ризиках, які 
мають сезонний характер коливань.

Райони

Рис. 1. Ризики зіткнутися з пожежою в адміністратвних районах Львова з причини 
необережного поводження з вогнем у період 2002-2011 рр,

В літній період через підвищення температури та людську 
діяльність зростає ризик пожеж у лісах та в сільській місцевості. У 
житлових будинках Львова в цей період зменшується ризик, частково 
через виїзд мешканців на відпочинок під час відпусток. А в 
опалювальний сезон збільшується кількість пожеж як у містах, гак і в 
селах, здебільшого через необережне поводження з вогнем та 
опалювальними приладами.1 Для районів Львова, окрім Синівського, 
підвищені ризики відзначаються навесні, восени та взимку (рис. 2).

Р а й о н и

Рис. 2. Ризики зіткнутися з пожежою за адміністративними районами Львова з 
причини необережного поводження з вогнем та за сезонами (2002-2011 рр.)

Для більш детального аналізу впливу температури 
навколишнього середовища на ризик зустрітися з пожежею з причини 
необережного поводження з вогнем проведено кореляційний аналіз 
між кількістю пожеж у житлових будинках [2] і денною температурою 
[3]. За десять років з 2002 до 2011 р. кореляція є значимою. За 
місяцями, кореляційні зв'язки були помірними в такі місяці [4]:
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- у 2003 р. в липні і в грудні (/>/=-0.38 і -0.42);
- у 2006 р. у вересні (г^.=-0.40 та у березні наближений до 

значимого /'.^=-0.35);
- у 2007 р. в червні та в серпні (/-ч,=0.50 і 0.40 та у травні 

наближений до значимого -0.30);
- у 2008 р. у вересні (л.г;г=0.41).
Проаналізувавши значимі значення кореляцій за місяцями 

помічено що кількості пожеж, які виникали впродовж 10 років, мали 
певні закономірності. Наприклад, у 2003 р. з 5 до 13 липня помічено 
різке зниження денної і вечірньої температур з 23 до 15 °С, яке є 
аномальним для липня і через яке ймовірно виникло 16 пожеж у 
житлових будинках. У листопаді пожежі виникали переважно у 
ранковий та денний час, здебільшого з причини необережного 
поводження з вогнем, що спричинило 5 смертельних випадків і 
завдало матеріальних збитків на суму 221384,15 грн. У грудні 2003 
року значні зниження вечірньої температури до -7  °С, що призвело до 
ЗО пожеж у житлових будинках. За опалювальний сезон з 15 жовтня 
2002 до 15 квітня 2003 р. у місті виникла 221 пожежа. Значення 
пожежних ризиків у Галицькому районі в 2003 р., є здебільшого 
неприйнятними і найбільш корельованими з середньомісячною 
температурою повітря, що видно з (рис.З). Дещо завищеними ризики 
були у Шевченківському і Франківському районах.

~ Ґ" алішький

Рис 3 Пожежні ризики у Галицькому районі та середньомісячні 
температури у 2003 р.

Висновок. Проаналізувавши пожежі в житловому секторі, 
виявлено, що переважна їх більшість виникає через необережне 
поводження з вогнем. Прогнозування пожежних ризиків з цієї 
причини є складним через значну кількість різноманітних факторів 
впливу, одним з яких є температура повітря. Ризик виникнення пожеж 
з причини необережного поводження з вогнем зростає з появою різкої 
зміни денної і нічної температури повітрй;'прй досягненні максимумів 
в літню та осінню пори року і мінімумів в зимову та весняну пори



року. Збільшення таких ризиків спостерігається також при тривалій 
нестійкій температурі атмосферного повітря.
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ЗАСТОСУВАННЯ ДИМЕТИЛМЕТИЛ ФОСФОНАТУ (ДММФ) У 
ЯКОСТІ ІНГІБІТОРА ГОРІННЯ

Оскільки Монреальським 
протоколом у 1994 році було 
заборонено виробництво
різноманітних галоген овмісних 
сполук, включаючи СБзВг [1], 
з ’явився підсилений інтерес в 
розвитку нових хімічно активних 
вогнегасних речовин. Одним із класів 
сполук, які заслуговують на увагу 
дослідників є фосфорорганічні 
вогнегасні речовини, такі як 
диметилметил фосфонат.

Нині досить детально вивчені властивості фосфорорганічних 
сполук (ФОС) як інгібіторів горіння [2-5], а також механізми їх 
інгібувальної дії [6-10]. Однак в літературі відсутня однозначна думка 
щодо особливостей механізму інгібування полум’я ФОС. 
Експериментальні вимірювання в полум’ї  при атмосферному тиску
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