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УДК 614.8

Е.М. Гуліда, професор, д-р техн. наук, професор, ЛДУ БЖД
A.A. Ренкас, аО ’юнкт, ЛДУБЖД

Евакуація людей із громадських і адміністративних споруд та 
споруд житлового сектора і урахуванням критичного часу пожежі

Критичний час пожежі залежить від досягнення для людини 
гранично допустимих значень небезпечних факторів пожежі в зоні 
перебування людей. До цих факторів відносять температуру, яка не 
повинна перевищувати 70°С, та гранично допустимі значення густини 
кисню 0 2 > 0,226 кг/м3; оксиду вуглецю СО < 0,00116 кг/м3; вуглекислого 
газу СО? <0,11 кг/м3, та хлористого водню НСІ < 23-10-6 кг/м3. Крім цього, 
в процесі пожежі в приміщенні утворюється дим, допустиме значення 
оптичної густини якого може бути ц. < 1,2 Нп/м, що забезпечує видимість 
до 2 м, тобто в межах росту людини, яка при переміщенні повинна бачити 
підлогу.

Визначення критичного часу пожежі виконується в такій 
послідовності:

1) за концентрацією кисню;
2) за концентрацією токсичних газів;
3) за димом;
4) за температурою повітря вздовж шляхів евакуації.
Для визначення критичного часу пожежі в адміністративних та 

житлових будівлях необхідно змоделювати пожежу в приміщенні з 
урахуванням тепдомаеообміну при пожежі. За концентрацією кисню та 
токсичних газів визначення критичного часу наведені в роботі [1], за 
димом в роботі [2]. Багаточисельні розрахунки для різних об’ємів 
приміщень показали, що критичний час пожежі коливається в межах тк = 
5. .. 10 хв. Цей час можна збільшити приблизно в два рази, якщо всі 
працюючі або жителі в приміщенні об’єкта будуть забезпечені 
індивідуальними засобами захисту дихальних органів (респіраторами).

Середньооб’ємну температуру газової суміші в приміщенні при 
пожежі можна визначити за допомогою залежностей (1), (2) [1], які 
отримані при розв’язанні системи диференціальних рівнянь балансу 
пожежі, її енергії, а також рівняння Мендєлєєва-Клапейрона. В цьому 
випадку густину нагрітого газового середовища в залежності від часу 
пожежі можна визначити за залежністю

[ аА Т<» , А р ,-  ~— -— <»ф z f ) ,
є'Ір Ш

cpPJ„ (1 )
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де Та -  початкова температура в приміщенні, К; ро -  початкова густина 
газового середовища, кг/м3; рг - густина газового середовища при пожежі, 
кг/м3; Qmm -  нижча теплота згорання, Дж/кг; ц> -  коефіцієнт тепло 
поглинання; ц/„ - питома швидкість вигоряння, кг/м-с; Щ  -  площа пожежі, 
м2; V -  вільний об’єм приміщення, м3; т -  час пожежі, с; сР - ізобарна 
теплоємність, Дж/К; // -  коефіцієнт повноти згорання.

Для переходу від середнього значення густини газової суміші р с до 
температури використовуємо наступну залежність

Тг = г0 — ■ (2)
р*

Якщо при пожежі відбувається тепломасообмін з навколишнім 
середовищем, необхідно скористатися залежністю (3)

Щ Ж Ь & Г Ь & І ' * *  •1 0 ’. )* - 0 ,7 9 4 -(у, - У ,)ї | ї  0,і0 6 -(> , - у ,)5  -  0,0842(у. -  л  )г
г»>”0 І 1 у/

А  = ------ --------------------------------------------------------- -----------------7 Г --------------------------------------------
1,2б 0>, ->•,); ~Су. - у,)ї

де у„ -  відстань від підлоги до нижнього краю вікна, м; у„ * відстань від 
підлоги до верхнього краю вікна, м; V* - відстань від підлоги до позначки й 
приміщенні, на якій тиск дорівнює зовнішньому (атмосферному) тиску [ 11

аЙА-л)

де ро -  атмосферний тиск, Н/м2; рс -  середнє значення тиску в об'ємі 
приміщення, Н/м2; h -  середина висоти приміщення, м.

При цьому для переходу від середнього значення густини газової 
суміші рс до температури використовуємо залежність (2).

Щоб визначити розподіл температури на деякій відстані від осередки 
пожежі, скористаємось наступною залежністю,яка була отримана ші 
підставі результату повнофакторного експерименту пожежі в закритому 
приміщенні в лабораторії Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності [3]

s~, ,-.0,75 0,18 г. 0,13

°с О)

де Тап. -  температура осередку пожежі [3], °С; О -  пожежне навантаженії« 
в приміщенні, кг/м2; т -  час вільного горіння, хв; 2  -  висота, на яшН 
шукається температура, м; 5„. -  площа пожежі, м~; *  -  радіус, на якому



Теорій і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій- 2012

шукається температура, м; Єт -  коефіцієнт пропорційності та 
обезрозмірювання складових елементів дробу; с г «о, ш? — —7.--

Необхідно визначити час в ід  початку пожежі, при якій температура 
на шляхах евакуації досягне 70 °С. Якщо цей час буде менший від 
критичного часу за концентрацією кисню, за концентрацією токсичних 
газів та за димом, то за цей час необхідно здійснити евакуацію. Цей час 
можна визначити для будь-якої адміністративної та житлової будівлі.
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Квантовохімічне дослідження термічної деструкції композитів 
гістаміну із високодисперсним кремнеземом

Одним із ефективних методів утилізації медичних препаратів є їх 
. імнічнання. Для підвищення ефективності цього процесу для таких 
її | і # Ш  стійких речовин як гістамін (ГА), необхідно досконало вивчити 
і. » ингіми його термічної десірукцй в конденсованому вигляді, а також з 

ші. ниш владами, зокрема з кремнеземом. З літератури відомо про 
■м. imu-ішя термічної стабільності ГА в присутності кремнезему в 
■ •.•ішіііиині з чистим гістаміном, в умовах температурно-програмованого 
■і..'інчиііного мас-спектрометричного (ТПД МС) експерименту [1]. В
•.....иімін-нні виюіадені результати дослідження впливу поверхні
► І- м іг .<-иу на механізми термічної деструкції ГА.

При дослідженні термолізу ГА у конденсованому стані та 
1 1, причинного на поверхні кремнезему було взято конформер з
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