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Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
«Актуальні проблеми соціально-гуманітарних та технічних наук у забезпеченні 
діяльності служби цивільного захисту», яка була проведена 4 - 5  квітня 2013 
року в Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, м. Черкаси.

У конференції взяли участь наукові, науково-педагогічні працівники 
вищих навчальних закладів та наукових установ, фахівці-практики органів та 
підрозділів ДСНС України, студенти, курсанти, магістри, аспіранти та 
ад’юнкти із України, Азербайджану, Білорусі, Казахстану, Німеччини, Росії та 
інших країн.

У збірнику подані матеріали доповідей та повідомлень з таких актуальних 
проблем сфери цивільного захисту: сучасні технології та системи захисту J
населення від небезпечних факторів надзвичайних ситуацій; сучасні технології, 
способи і тактичні прийоми проведення аварійно-рятувальних робіт та гасіння 
пожеж; правові, освітні, соціально-психологічні та управлінські аспекти 
пожежної безпеки та цивільного захисту; удосконалення підготовки кадрів та 
психологічний супровід діяльності органів і підрозділів ДСНС України; 
застосування математичних методів та інформаційних технологій у дослідженні 
та моделюванні надзвичайних ситуацій для вирішення задач служби цивільного 
захисту, а також методологічні та методичні засади викладання дисциплін у 
вищих навчальних закладах.
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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
учасникам Міжнародної науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми соціально-гуманітарних та технічних наук 
у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту»

И С Ш Х В У а  W f l f E T X l

Щиро вітаю вас із відкриттям Міжнародної пауково-практичн ої 
конференції «Актуальні проблеми соціально-гуманітарний та технічний наук^у 
забезпеченні діяльності служби цивільного захисту»!

Наша конференція відбувається в період реалізації Указу {Президента 
України (Віктора JCH-укдвича від 24.12.2012 року № 726/2012 про реорганізацію 
Міністерства надзвичайних ситуацій та Фержавної інспекції техногенної 
Безпеку, України у  Ферщвпу службу надзвичайних ситуацій, мета якої — 
створити ефективну систему захисту населення від надзвичайних ситуацій, 
забезпечити функціонування на регіоішльних рівнях єдиного органу ФСНС 
України, що виконуватиме функції як, ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій, так^і профілактики та попередження їх  виникнення.

<В цих умовах особливого значення набувають наукові дослідження у  сфері 
цивільного захисту та захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій та запобігання їх  виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій; 
пожежної та техногенної безпеки; вирішення складних та багатоаспектпих 
наукових задач, пов’язаних з удосконаленням підготовки кадрів та 
психологічним супроводом діяльності органів та підрозділів ФСЗСС України; 
правовими, соціально-економічними та організаційно-управлінськими 
аспектами цшільного захисту та пожежної безпеки, застосуванням 
мателиїтичних ліетодів та сучасних комп’ютерних технологій у  дослідженні 
та моделюванні надзвичайних ситуацій для забезпечення діяльності служби 
цивільного захисту.

Зичу учасникам конференції плідної співпраці, активного обміну 
шукрвими доробками, цікавими ідеями та сподіваюсь, що її результати 
допоможуть отримлти нові знання, розробити інноваційні пропозиції, які 
сприятимуть вирішенню складних та архіважливих завдань, поставлених перед 
працівниками служби цивільного захисту.
(.Ректор Академії пожежної безпеки 
імені Терсгів Чорнобиля,
Кандидат психологічних наук,, професор, 
генерал-майор
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ДО ПИТАННЯ ВОГНЕСТІЙКОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 
В УМОВАХ ГОРІННЯ ВОДНЮ

О.В. Хлевной, Я.Б. Кирилів
м. Львів, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

В Україні перші енергоблоки атомних електростанцій були введені в 
експлуатацію в період з 1981 по 1987 рік, в найближчі 10 років завершується їх 
проектний ресурс. На даний час здійснюється розробка заходів із підготовки 
реакторів до роботи у надпроектний термін. Одним із таких заходів є підвищення 
межі вогнестійкості будівельних конструкцій. Це завдання вирішується шляхом 
нанесення на поверхню конструкцій вогнезахисних покриттів.

Для з'ясування ефективності вогнезахисту будівельних конструкцій 
покриттями після їх нанесення необхідно визначити межі вогнестійкості 
будівельних конструкцій відповідно до затверджених у встановленому порядку 
методик. При цьому прийняті умови температурного впливу повинні бути 
максимально наближеними до реальних. Для цього необхідно максимально 
точно відтворити температурний режим при пожежі. Практика і спеціально 
проведені досліди показали, що температурний режим під час пожежі в 
приміщенні залежить від кількості і властивостей горючих матеріалів, розмірів 
приміщення, умов теплообміну та газообміну [1].

Важливий вклад у експериментальні та теоретичні дослідження 
вогнестійкості будівельних конструкцій внесли Яковлев А.І., РойтманВ.М., 
РоманенковІ.Г,, Харченко І.О., Новак С.В., ДемчинаБ.Г., БартелеміБ., 
Магнусон С., Накамура К. та ін. Огляд існуючих методик випробувань 
будівельних конструкцій наведено у роботах Круковського ПГ., Качкара Є.В., та 
ін. За результатами аналізу робіт цих авторів, можна зробити висновок, що 
переважна більшість експериментальних та теоретичних даних отримані при 
врахуванні умов теплового впливу за стандартним температурним режимом. Це 
дозволяє сформулювати мету роботи.

При визначенні межі вогнестійкості будівельних конструкцій, за 
винятком тих в яких основним граничним станом з вогнестійкості є втрата 
цілісності конструкції, використовують стандартний температурний режим як 
модель повністю розвиненої пожежі. Ця крива визначається залежністю:
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T  = 3451g(8-f+ 1) + 20 
де Т -  температура газу в печі, °С; і -  тривалість теплового впливу протягом 
зогневого випробування, хв.

Стандартний температурний режим відображає умовну модель, що 
використовується для оцінювання поведінки виробів під впливом повністю 
розвиненої пожежі.

У деяких випадках інтенсивність теплового впливу під час реальної 
пожежі може бути більшою ніж та, що відтворюється в стандартному 
температурному режимі. Для підтвердження вогнестійкості в умовах більш 
інтенсивного впливу (особливо за більш високої швидкості наростання 
температури) використовується вуглеводнева крива, яка визначається 
залежністю [2]:

Т  = 1080[1 -  0.325 ехр(-0,167 • t) -  0,675 ехр(-2,5 • 0] + 20.
У європейській практиці при випробуванні будівельних конструкцій на 

вогнестійкість застосовуються ще жорсткіші температурні режими, які 
описуються тунельною кривою за стандартом Німеччини та тунельною кривою за 
стандартом Нідерландів.

Згідно з довідковими даними, вибухонебезпечні властивості водневої суміші з 
повітрям характеризуються такими даними: область займання (4,12-75,4)% обсягу, 
мінімальна енергія запалювання -  0,02 мДж, температура самозаймання -  783 К, 
нормальна швидкість поширення полум’я -  2,7 м/с, мінімальний
вибухонебезпечний вміст кисню -  5,0% об’єму. Максимальний тиск вибуху -  730 
кПа. Температура горіння водню (окисник -  повітря) становить 2483 К. Молярна 
теплота згорання -  241,6 кДж/моль. На об’єктах із використанням водню, зокрема, 
на атомних електростанціях, кількість водню, що знаходиться в одному генераторі, 
може становити до 73 м3 при тиску 3,0 кгс/см2. При розгерметизації корпусу водень 
змішується з киснем повітря, що може викликати горіння дифузійного факела або 
вибух Залежно від швидкості витікання газу через отвір та розміру отвору, 
можливе виникнення горіння факела водню висотою 18 м. ІІри цьому тривалість 
горіння становитиме близько 5 хвилин. При цьому виділяється достатня кількість 
енергії для запалення турбінного масла, що витікає із системи мащення та 
ущільнення вала генератора. Пожежа розливу буде становити загрозу для 
кроквяних ферм конструкцій перекриття та для колон.

Виходячи із цього, можна зробити висновок, що температурний режим 
при пожежах на об’єктах із використанням водню, зокрема АЕС, не може бути 
достовірно представлений за допомогою вищеописаних моделей, оскільки 
темпи нагрівання та максимальне значення середньооб'ємної температури 
будуть вищими [3].

Запропоноване нами рішення спрямоване на забезпечення випробування 
будівельних конструкцій на вогнестійкість при температурному режимі горіння 
водню. Це дозволить дати об’єктивну оцінку межі вогнестійкості будівельних 
конструкцій об’єктів, де використовується водень, ацетилен та інші 
вибухонебезпечні гази.
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Сутність запропонованого рішення полягає у тому, що випробування 
будівельних конструкцій на вогнестійкість проводиться за температурним 
режимом, який характеризується різким підвищенням температури до 
температури 2173 К і підтриманням її на такому рівні протягом 5 хвилин. Це 
відповідатиме температурному впливу факелу водшо. Далі значення температури 
поступово знижується до 1473 К, що відповідатиме горінню розливу турбінного 
мастила.

Висновок. На основі проведених експериментальних досліджень 
показано, що межа вогнестійкості металевих будівельних конструкцій при їх 
випробуванні за запропонованим температурним режимом зменшується па 45- 
56% в залежності від використаного вогнезахисного покриття. Тому подальша 
робота у цьому напрямі і удосконалення методики випробування будівельних 
конструкцій на вогнестійкість є важливим науковим завданням.
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АТМОСФЕРО-ВОГНЕСТІЙКІ ЗАХИСНІ ПОКРИТТЯ БЕТОННИХ
КОНСТРУКЦІЙ

М.М. Гивлюд, Н.П. Сташко 
м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка»

Д.В. Смоляк, Т.В. Бойко 
м. Львів, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

У реальних умовах експлуатації вироби на основі бетону піддаються 
комплексній дії значної кількості несприятливих атмосферних чинників, які 
значно зменшують його корозійну стійкість а також руйнуються при дії 
високих температур та вогню. На даний час для підвищення довговічності 
бетону, який експлуатується у агресивних середовищах використовують метод 
раціонального вибору компонентного складу бетону або модифікування його 
поверхні спеціальними матеріалами при цьому необхідно враховувати 
напруження, які виникають у результаті температурного градієнта та
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швидкому нагріванню у випадку пожежі, які в основному призводять до 
руйнування.

Нами запропоновано використовувати у якості модифікатора поверхні 
бетону композиції на основі наповненого алюмінію, цинку оксидами, 
іюліметилфенілсилоксану. Для регулювання властивостей захисних покриттів 
одержаних з даних композицій використано Na2SiF(; та каолінову вату.

Покриття наносили на поверхню бетону методом пульверизації 
товщиною 500-600 мкм. Затвердіння покриття проходило за кімнатної 
температури протягом 24 год.

Прискореними дослідженнями щодо визначення атмосферо стійкості 
показали високу ізолюючу здатність покриттів. При цьому крайовий кут 
змочування для дослідних зразків більший за 90 градусів, що підтверджує їх 
високі гідрофобні властивості, а водопоглинання бетону зменшується 18-22 
рази.

Вогневими випробуваннями встановлено що вогнестійкість захищених 
бетонних зразків збільшується на 24-32 хвилини залежно від складу покриття. 
Встановлено що при нагріванні вище від температури 300 °С на поверхні 
бетону у покритті проходять процеси термоокисної деструкції 
поліметилфенілсилоксану зі значним виділенням газової фази, яка веде до його 
спучення. При цьому залежно від швидкості піднімання температури 
коефіцієнт спучення складає 8-21. Результатом проходження таких фізико- 
хімічних процесів є утворення на поверхні бетону поризованого вогнестійкого 
пилоізоляційного шару товщиною 8-25мм. Наявність у складі покриття Na2SiF6 
призводить до утворення скловидної фази, яка проникає у пори бетону і у 2-3.8 
рази підвищує адгезійну міцність покриттів. Наявність у складі покриття 
каолінової вати також підвищує механічні показники самого захисного 
покриття.

Таким чином, розроблені склади захисних покриттів можуть суттєво 
покращити стійкість бетонних виробів до дії агресивних атмосферних 
чинників та значно підвищити їх вогнестійкість.
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