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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

учасникам 16 Всеукраїнської науково-практичної 
конференції рятувальників

Шановні рятувальники, науковці, виробники аварійно- 
рятувальної техніки і спорядження 

та учасники конференції!

Щиро вітаю вас з відкриттям 16 Всеукраїнської 
науково-практичної конференції рятувальників!

Проведення щороку цього заходу надає нам можливість комплексно обговорити 
проблеми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, поділитися думками і 
здобутками, разом знайти шляхи вирішення найгостріших питань цивільного захисту.

На сьогодні створено багатофункціональну систему органів та підрозділів (до 
району включно), які забезпечують оперативне реагування на будь-які надзвичайні ситуації 
техногенного, природного та воєнного характеру.

У міжнародних організаціях неодноразово зазначалося, що система цивільного 
захисту в Україні є однією із найефективніших, вирішується питання щодо приєднання 
України до Механізму цивільного захисту Європейського Союзу. За результатами 
міжнародних атестаційних навчань з проведення пошуково-рятувальних робіт в умовах 
міста відповідно до норм та стандартів ООН (ІНСАРАГ) команда Державного підприємства 
«Мобільний рятувальний центр ДСНС України» успішно пройшла атестацію як команда 
важкого класу та отримала відповідний сертифікат.

Досягнуті нами позитивні результати, які базуються на патріотизмі, 
відповідальності та професіоналізмі особового складу, вселяють оптимізм, але не дають 
приводу для заспокоєння в роботі.

Нашою головною метою на сучасному етапі є подальше вдосконалення діяльності 
підрозділів ДСНС України, державного управління у сфері цивільного захисту і 
функціонування єдиної державної системи цивільного захисту, впровадження у повному 
обсязі положень Кодексу цивільного захисту України. Розглядаючи актуальні наукові та 
практичні проблеми у сфері цивільного захисту України, необхідно значну увагу приділити 
дослідженню дій органів управління та сил і засобів цивільного захисту у надзвичайних 
ситуаціях з урахуванням подій цього року та питанням їх всебічного забезпечення.

Переконаний, що ефективне функціонування системи безпеки можливе тільки на 
основі використання новітніх наукових досягнень та передових технологій у системах 
державного, регіонального, місцевого та об’єктового рівнів управління цивільним захистом.

Результати обговорення проблемних питань мають стати основою для прийняття 
відповідних управлінських рішень, спрямованих на подальший розвиток та удосконалення 
сфери цивільного захисту держави і підвищенню рівня безпеки громадян у нашому 
суспільстві.

Бажаю всім учасникам Конференції цікавої та плідної роботи, нових професійних 
досягнень на благо Українського народу!

І олова Державної служби України
і надзвичайних ситуацій С. Бочковський
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характер, тому, у випадку взаємодії струменів між собою внаслідок сил 
в’язкості, необхідно використовувати середні значення коефіцієнтів динамічної 
в’язкості пінних струменів та середні значення їх питомих густин.

Кпвалишин В.В., Кирилів Я.Б., Ковальчик В.М., Гончаренко С.І.

ІНЕРТИЗАЦІЯ О Б’ЄКТУ ВЕЛИКОЇ ПРОТЯЖНОСТІ 
ДЛЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ

На теперішній час традиційно використовуються способи гасіння пожежі 
за допомогою водяного, пінного, порошкового пожежогасіння поряд із тим 
частіше стали використовувати спосіб розбавлення негорючими газами за для 
гасіння пожеж азотом. Причому, на відміну від інших методів [1, 2], їм 
допомогою азоту можна проводити і профілактичні заходи з недопущении 
пожеж та вибухів, що часто являється пріоритетним завданням.

Методика азотного пожежогасіння полягає в наступному: кисень повітря, 
необхідний для горіння, замінюється азотом до тієї концентрації, коли горішні 
фактично не відбувається. Для багатьох горючих речовин -  це не більше 8 
10% кисню.

Однак для створення такої атмосфери, яка виключає горіння, необхідно 
знати з якою продуктивністю і який час потрібно заповнювати азотом об’єкт, т  
проходить горіння, тим більше, якщо протяжність об’єкта буде складній 
десятки та сотні метрів.

Розглянемо процеси переносу інертного газу струменем повітря І 
урахуванням дифузії суміші та її поглинання стінками каналу або тунелю.

Для встановлення концентрації кисню в осередку пожежі, 
використовуємо для опису процесу переносу інертного газу рівнянії« 
нестаціонарної конвективно! його дифузії у вигляді:

я  + №  + №  + ї  ( |)
ді дх ду дг дх у ' дх) ду ̂  ' ду ) дг І, ‘ дг )

де г  -  концентрація інертного газу, %; І -  час з моменту подачі інертною 
газу в канал, с; м, о, и-' -  проекції швидкості газоповітряної суміші іш ос-і 
координат, м/с; х, у,  г — повздовжня, вертикальна та поперечна координат, м 
Ох, Оу, Д , -  коефіцієнти турбулентної дифузії метану в напрямку відпонінип 
координат, м2/с.

існує декілька складних аналітичних рішень рівняння (1) в циліндричній 
координатах при постійній подачі інертного газу та при перемінній ні 
експонентою його подачі.

Для отримання числового рішення задачі представимо рівнянії» і< 
кінцевих центральних різницях проти потоку:

2Г' = 2; - (иг) і )  + ̂ - ( г т_, - 2 / ;  + , (л
Ах Ах

де А/ -  крок за часом, с; т -  номер вузла на осі координат х\ п ноги | 
тимчасового шару.
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Приймаючи швидкість газоповітряної суміші постійною, представимо 
отримане рівняння (2) в критеріальному вигляді

К '  =г:+ ( Си + Г о )2 '^  +  (1 -  Си  -  2 / 4) -  г ) 2 ’т +  ( (2 )

д е  Си = иА і/Ах  _ критерій моделювання Куранта; Г о  -  / Ах2 -

дифузійний критерій Фур’є; у = уАі -  безрозмірний параметр інтенсивності 
поглинання інертного газу стінками каналу.

Експериментальні дослідження показали, що в місці подачі азоту його 
концентрація не відразу досягає своєї межі, а відбувається спочатку заповнення 
деякого об’єму за експоненціальною залежністю

2(0, ?) = 2, -  (7, -  70) ехр(-иД/). (3)
На рис. 1 приведені розрахункові (криві лінії) та експериментальні дані 

інертизації азотом ізольованого об’єму.

Рис. 1. Динаміка концентрацій азоту в різних перерізах каналу (жирна лінія -  
н 55 м, тонка лінія -  в 140 м та штрихова лінія -  в 230 м від місця подачі азоту)

Як видно (рис. 1), розрахункові та експериментальні дані задовільняють 
один одного.

Розроблена математична модель нестаціонарного переносу інертного газу 
и каналах великої протяжності дозволяє дослідити закономірності інертизації 
і кільованих та неізольованих об'ємів інертними газами при постійній подачі, чи 
подаванні через певні інтервали в часі до повного припинення горіння.
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