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Веселівський Р.Б., канд. техн. наук
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

МОНІТОРИНГ ПРОТИПОЖЕЖНОГО СТАНУ 
БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

Вступ, постановка проблеми. Сьо
годні в Україні однією з основних про
блем у сфері пожежної безпеки є стан 
протипожежного захисту об’єктів з масо
вим перебуванням людей, зокрема жит
лових, громадських і багатофункціональ
них будівель, стадіонів, театрів, вистав
кових приміщень, торгівельних підпри
ємств, тощо, на яких виконання заходів 
щодо забезпечення пожежної безпеки 
обмежене внаслідок недостатнього фі
нансування.

Причинами такого стану є: недоско
налість законодавчого і нормативно- 
правового забезпечення у сфері пожежної 
безпеки; мале фінансування заходів, які 
спрямовані на підвищення рівня проти
пожежного захисту будівель і споруд 
різного призначення; відсутність у нор
мативних документах критеріїв оцінки 
протипожежного стану, шляхом моніто
рингу за небезпечними проявами пожежі.

Питання забезпечення надійного та 
безвідмовного протипожежного стану 
будівель і споруд є складовою загально
державної безпеки, а забезпечення та ре
алізація заходів щодо попередження над
звичайних ситуацій, зокрема пожеж, є 
важливим завданням в умовах сучасного 
науково-технічного прогресу.

Зважаючи на великі пожежі, що су
проводжуються значними матеріальними 
збитками та людськими жертвами, які на 
сьогодні не є рідкістю, слід зазначити, що 
створення систем моніторингу та попере
дження пожеж є актуальним науково- 
технічним та прикладним завданням.

Аналіз пожеж у будівлях і спорудах рі
зного призначення свідчить про те, що ба
гатьох пожеж можна було б уникнути, 
шляхом створення та експлуатації на 
об’єктах систем моніторингу та попере
дження .пожеж, а в разі виникнення поже
жі, здійснюючи аналіз даних моніторингу в

режимі реального часу можна було б 
приймати ефективні заходи безпеки.

Виклад основного матеріалу. Без
посередній вплив на пожежну безпеку та 
надійну експлуатацію будівель та споруд 
різного призначення має системне відс- 
теження процесів, явищ та ситуацій, які 
може спричинити виникнення пожежі та 
її розвиток.

Моніторинг протипожежного стану 
будівель і споруд слід розглядати як ком
плекс наукових, технічних, технологічних, 
організаційних та інших засобів, які за
безпечують систематичний контроль (сте
ження) за виникненням та перебігом по
жежі і її впливом на основні конструктив
ні елементи будівель і споруд.

З точки зору методології, моніто
ринг визначає проведення низки замірів 
досліджуваного об'єкта і подальший ана
ліз, оцінку, порівняння отриманих ре
зультатів для виявлення певних законо
мірностей, тенденцій, змінних і їх дина
міки.

Розглядаючи моніторинг протипоже
жного стану будівель і споруд особливу 
увагу слід приділити:

-  динамічному моніторингу, де ана
лізуються дані про динаміку розвитку 
пожежі, зміни певних теплофізичних па
раметрів та характеристик будівельних 
конструкцій та матеріалів під впливом 
пожежі;

-  порівняльному моніторингу, де 
порівняються окремі показники або ре
зультати більш комплексних досліджень 
пов’язаних з перебігом та розвитком по
жежі;

-  інформаційному моніторингу, де 
структуризується, накопичується і розпо
всюджується інформація про небезпечні 
чинники пожежі;

-  проблемному моніторингу, де з'я
совуються закономірності, небезпеки та
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проолеми пов язані з пожежами та їх на
слідками.

На основі аналізу небезпек спричине
них пожежами, призначенням системи 
моніторингу буде:

-  миттєве сповіщення за допомогою 
технічних засобів про виникнення пожежі;

-  оповіщення про критичні зміни 
стану будівельних конструкцій внаслідок 
впливу на них небезпечних факторів по
жежі;

-  прийняття управлінських рішень 
для забезпечення безпеки людей та без
печної експлуатації об’єкту.

Розвиток систем моніторингу і попе
редження надзвичайних ситуацій, зокре
ма пожеж потребує постійного вдоскона
лення нормативної бази з питань влашту
вання, експлуатації та обслуговування 
даних систем для їх безвідмовної та без
перебійної роботи.

У 2006 році в Україні було прийнято 
правила улаштування, експлуатації та 
технічного обслуговування систем ран
нього виявлення надзвичайних ситуацій 
та оповіщення людей у випадку їх виник
нення [1], якими було визначено вимоги 
щодо обладнання потенційно небезпеч
них об'єктів автоматичними системами 
раннього виявлення загроз надзвичайних 
ситуацій та тих надзвичайних ситуацій, 
що сталися, а також системами опові
щення про надзвичайні ситуації працюю
чого персоналу та населення, яке перебу
ває в зонах можливого ураження небез
печними чинниками. Для забезпечення 
належного рівня протипожежного стану 
об’єктів, особливо, потенційно-небезпеч- 
них, необхідна злагоджена дія систем 
пожежної і виробничої автоматики.

Пріоритетними в даному напрямку 
визначаються системи, що забезпечують 
безпеку для життя та здоров'я людей, те
хнічні засоби включення кожної із сис
тем, аварійні (тривожні) сигнали від різ
них систем об'єкта, передані для реєстра
ції автоматично.

Враховуючи вищенаведене, система 
протипожежного моніторингу стану бу
дівель і споруд повинна включати в себе 
комплекс елементів та підсистем, які бу

дуть забезпечувати контроль за небезпе
чними параметрами пожежі в разі її ви
никнення та оповіщати персонал, відві
дувачів а також рятувальні »підрозділи 
про наявну загрозу.

Також у найближчий час в Україні 
планується введення в дію державних 
будівельних норм (ДБН) “Автоматичні 
системи раннього виявлення загрози над-: 
звичайних ситуацій та оповіщення насе
лення” (СРВНСО) [2], де пожежа яка ви— 
никає на об’єктах різного призначення є - 
причиною надзвичайної ситуації яка ха-: 
рактеризується порушенням нормальних ; 
умов життєдіяльності людей та заподіює; 
значних матеріальних втрат.

Відповідно, для відвернення загроз 
виникнення пожеж даними системами; 
повинні оснащуватись об'єкти, будівлі і 
споруди на яких є загроза життю і здо
ров’ю людей та заподіяння значних мате
ріальних збитків. Необхідність та тип 
СРВНСО повинні обиратися в залежності 
від можливої кількості постраждалих осіб 
та розміру можливих збитків внаслідок 
пожежі.

В рамках впровадження даних норм, 
основними завданнями які необхідно ви
рішити є:

- проведення аналітичних досліджень 
нормативно-правової бази у сфері циві
льного захисту та аналізу нормативних 
документів щодо проектування, будівни
цтва та експлуатування будівель і споруд 
та розроблення на цій основі вимог до 
СРВНСО;

- встановлення вимог до складових 
СРВНСО та розроблення норм їх проек
тування і монтування;

- розроблення структурних схем 
СРНВО;

- розроблення критеріїв, згідно з яки
ми будівлі, споруди і території з ризиком 
виникнення надзвичайних ситуацій під
лягають обладнанню системами раннього 
виявлення надзвичайних ситуацій та опо
віщення про загрозу їх виникнення та 
управління евакуацією людей;

- визначення вимог щодо оповіщення 
про загрозу виникнення надзвичайної
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ситуації та сигналів оповіщення та інфо
рмування;

- визначення вимог до систем та уста
ткування, що не входять до складу 
СРВНСО.

У разі виникнення пожежі, дана сис
тема повинна в автоматичному режимі 
здійснювати інформування визначених 
осіб, які в свою чергу повинні вжити не
обхідних заходів, щодо недопущення 
поширення та розвитку пожежі [3].

Важливим елементом роботи системи 
моніторингу протипожежного стану бу
дівель і споруд, яка повинна функціону
вати у взаємозв’язку з СРВНСО є конт
роль в реальному вимірі часу поточних та 
граничних значень параметрів технічного 
стану будівельних конструкцій та небез
печних параметрів пожежі (температура, 
дим, тощо) контрольованого об’єкту.

Для ефективної роботи, автоматизова
на система моніторингу повинна склада
тись з визначених автоматичних підсистем, 
таких як: сигнального (тривожного) моні
торингу та періодичного моніторингу.

До підсистеми сигнального моніто
рингу необхідно віднести автоматичний 
моніторинг небезпечних факторів поже
жі. Забезпечення надійної роботи даної 
підсистеми досягається отриманням да
них з відповідних датчиків (сповіщува- 
чів), розміщених у важливих зонах та 
точках конструкцій будівель і споруд.

Для встановлення можливості безпе
чної експлуатації будівлі чи споруди, 
основною задачею, яку повинна вирішу
вати підсистема сигнального моніторингу 
є отримання даних з метою визначення 
параметрів, що свідчать про виникнення 
пожежі та її розвиток.

До підсистеми періодичного моніто
рингу необхідно віднести збір та обробку 
необхідних даних про небезпечні факто
ри пожежі і їхній вплив на будівельні 
конструкції в режимі реального часу. Та
кож необхідне подальше їх порівняння з 
відповідними кількісними критеріями, 
що не перевищують встановлених норм:. 
Обробка даних, які надходять з підсисте
ми сигнального моніторингу дасть змогу 
надавати відповідні рекомендації щодо

реалізації надійної та безпечної експлуа
тації об’єкту, особливо при пожежі.

Для реалізації комплексу заходів які 
пов’язані із моніторингом протипожеж
ного стану будівель і споруд необхідно 
вирішити такі завдання:

1. Вибір об’єктів контролю;
2. Вибір технічних засобів контролю;
3. Розробка методів визначення кон

тролю за небезпечними параметрами по
жежі та технологій спостереження за їх 
впливом на будівельні конструкції;

4. Розробка моніторингового ком
плексу для обробки отриманих даних;

5. Розробка ефективної системи 
управління процесом моніторингу.

6. Розробка системи постійного та 
безперебійного зв’язку з оперативно- 
рятувальними підрозділами.

Науково-технічна діяльність із забез
печення пожежної безпеки в будівництві 
повинна передбачати моніторинг і діаг
ностику об'єкта та розроблення рекомен
дацій щодо усунення негативних проце
сів, що мають місце або можуть виникну
ти в процесі експлуатації [4].

При проектуванні будівель і споруд 
підвищених класів відповідальності слід 
передбачати такі види робіт:

- апробацію прийнятих конструкти
вних та технологічних рішень технологій 
моніторингу;

- розроблення проектів експлуатації 
та технологій моніторингу;

- розроблення проектів інтегрованих 
автоматизованих систем моніторингу;

Моніторинг протипожежного стану 
будівель і споруд необхідно проводити за 
допомогою візуального та інструмента
льного спостереження, шляхом вимірю
вань та випробувань.

Висновок. Отже, впровадження та 
використання комплексних, ефективних, 
автоматизованих систем моніторингу 
протипожежного стану будівель і споруд 
різного призначення дасть змогу:

1. Запобігти пожежі, або виявити її 
на ранній стадії розвитку.

2. В разі виникнення пожежі, об
робити фактори пожежі та визначити їх 
вплив на будівельні конструкції;
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3. Автоматизовано повідомити та 

викликати оперативно-рятувальні підроз
діли у разі виникнення пожежі та підтри
мувати з ними постійний зв’язок при її 
гасіння;

4. Швидко та правильно довести 
тривожні сигнали і повідомлення про 
загрозу або виникнення пожежі в автома
тичному режимі.
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ОПЕРАТОРНАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ДОРОЖНЫХ 
ОДЕЖД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГЕОРАДАРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Введение. С появлением новых тех
нических средств, а также с развитием 
теории и практических методов оценки 
состояния дорожных одежд, разработан 
большой арсенал оценочных показателей 
состояния дорожной одежды, алгоритмов 
и методов их расчета [1-3]. К основным 
показателям, характеризующим состоя
ние дорожных одежд, относятся как из
меряемые физические величины -  упру
гий прогиб (модуль упругости), так и 
обобщающие характеристики -  числовые 
индексы (индекс состояния покрытия, 
коэффициент обеспеченности расчетной 
скорости движения и др.). Кроме измеря
емых показателей при проектировании и 
оценке состояния дорожных одежд ис
пользуются производные (расчетные) 
показатели -  растягивающие напряжения 
при изгибе на границах монолитных сло
ев, сдвигающие напряжения в слоях из 
несвязных материалов. Каждый набор 
показателей имеет свои преимущества и 
недостатки. Так, величина упругого про
гиба под эталонной нагрузкой является

непрерывной функцией от параметров 
конструкции, а индексы состояния -  чис
лами, принадлежащими дискретным 
множествам (областям определения дан
ного индекса). Соответственно, модуль 
упругости, растягивающие и сдвигающие 
напряжения принадлежат к классу точ
ных показателей, а различные индексы (в 
силу дискретности) -  к приближенным. 
Среди числовых индексов также суще
ствует значительное разнообразие, как по 
диапазону изменения значений показате
ля, так и по набору исходных характери
стик, используемых при формировании 
итоговых значений показателя. Это при
водит к большому разнообразию практи
ческих методик получения и обработки 
исходных данных. Как следствие, в раз
ных странах используются различные 
системы оценки состояния покрытий [2,
4].

Цель и задачи. С появлением новых 
средств измерений возникает необходи
мость интеграции данных диагностики и 
методов их обработки в общую систему
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