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подібний таким, що використовують для геліосистем. Колектор-підігрівач 
розташовують в місці подавання води в охолоджуючу систему 
протитеплового костюму. Таким чином, поступаючи по пожежному рукаву, 
вода, яка має температуру нижчу за 15°С, проходячи по трубкам колектора 
нагрівається до комфортного рівня 18…25°С, и після цього рухається по 
каналам системи охолодження тіла рятувальника. При цьому виключається 
небезпека дії контрастних температур і загроза захворювання людини. Однак, 
додатковий агрегат може обмежувати свободу переміщень рятувальника, 
погіршуючи його тактичні можливості. Позбавитись такої незручності можна 
застосувавши колектор-підігрівач гнучкої конструкції. Він являє собою 
пластину з теплопровідного еластичного матеріалу в середині котрої виконані 
лабіринти каналів для руху холодоносія. З однієї сторони канали підключені 
до пожежного рукава за допомогою шланга водоживлення, з протилежної – до 
трубок системи охолодження рятувальника. Теплові промені від пожежі 
нагрівають пластину і воду, яка рухається в ній. Пластина розміщується в 
районі погруддя рятувальника, за допомогою підвісної системи з ременів, і 
виконує подвійну функцію. По-перше, це нагрів холодоагенту, а по-друге – 
колектор-підігрівач виступає в ролі екрана, який перешкоджає прямої дії 
теплових променів та конвекційних газових потоків на зовнішню оболонку 
протитеплового костюму. Таким чином, досягається мета роботи з 
забезпечення безпечних і комфортних умов роботи рятувальників в холодну 
пору року при гасінні пожеж. 
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ОЦІНКА РОЗМІРУ ЗОНИ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ 

КОНЦЕНТРАЦІЙ ПРИ РОЗГЕРМЕТИЗАЦІЇ РЕЗЕРВУАРУ СВГ 
БАГАТОПАЛИВНОЇ АЗС 

 
В Україні внаслідок високої вартості рідкого автомобільного палива 

економічно вигідним є використання автотранспорту, двигуни якого 
працюють на скраплених вуглеводневих газах (СВГ) – суміші скраплених 
(зріджених) газів пропану та бутану (LPG – liquefied petroleum gas).  

Враховуючі пожежонебезпечні властивості СВГ [1], пожежі на 
багатопаливних АЗС відрізняються значними збитками та складністю гасіння. 
Резонансною пожежею останнього часу можна вважати пожежу 20 червня 2018 
року на АЗС "БРСМ-нафта" (траса Київ – Житомир в селі Гуровщина), коли 
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водій забув вийняти заправний пістолет й начав рух, внаслідок чого паливо-
роздавальна колонка була зірвана з кріплень, впала й почався витік СВГ. 
Сталося займання та вибух.  

На багатопаливних АЗС найбільш часто застосовуються стандартні 
газові модулі з надземним або підземним розташуванням резервуарів [2]. 
Найбільшу пожежну небезпеку уявляються газові модулі з надземним 
розташуванням резервуарів для зберігання СВГ (застосовуються, як 
правило, резервуари об’ємом від 5 до 10 м3), до складу яких також входять 
щит керування, роздавальна колонка, насос з двигуном та запірна арматура. 

СВГ є сумішшю пропану (до 95%), бутану та інших газів у незначній 
кількості. За [3] CВГ розділяють на п’ять сортів (А, В, С, D, Е) залежно від 
мінімального надлишкового тиску насичених парів. Наприклад, у зимовий час 
рекомендовано застосування СВГ сорту А, який має найбільший мінімальний 
надлишковий тиск насичених парів (та, відповідно, найбільшій відсоток 
пропану у суміші). 

При аварійній розгерметизації резервуару з СВГ вибухонебезпечним 
слід вважати простір, у якому газоповітряна суміш має концентрацію вище 
нижньої концентраційної межі поширення полум’я (СНКМП). Оцінимо 
горизонтальний розмір цього простору для пропану із застосуванням 
методики [4]. 

СВГ зберігається під тиском до 16 кгс/см2 у надземному резервуарі 
об'ємом V=10 м3. Припустимо найгірший варіант аварії – повністю 
заповнений резервуар (згідно [2] максимально припустимий рівень наливу 
складає 85%) раптово розгерметизувався та його вміст вийшов назовні. 
Також припустимо, що СВГ зберігається в резервуарі при нормальних 
умовах, тобто температурі +200С.  

Пропан має температуру кипіння tкип=(-42,06)0С. При розгерметизації 
резервуару зріджений пропан скіпає (стає перегрітою легкозаймистою 
рідиною), тому для визначення маси перегрітого пропану застосовуємо 
формулу (40) [4]: 
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де кг4335V85,0m пропанп    – маса парів пропану, що потрапили до 

навколишнього середовища; 3
пропан м/кг510  – густина зрідженого 

пропану; ппгр mm   – маса парів перегрітої рідини пропан, що вийшла 

назовні; Ср=1863 Дж·кг-1·К-1 – питома теплоємність пропану при 
температурі перегрівання рідини Та; Та=293,15 К – температура перегрітої 
рідини відповідно до технологічного регламенту в технологічному 
апараті; Ткип  = 231,09 К – нормальна температура кипіння пропану; Lвип 
=484,5·103 Дж/кг – питома теплота випаровування пропану при температурі 
перегріву рідини Та. 

Густину парів пропану при розрахунковій температурі й 
атмосферному тиску визначаємо за формулою (45) [4]: 
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де М=44,1 кг/кмоль – молярна маса пропану; Vо=22,413 м3кмоль-1– мольний 
об’єм; tр = t0 =200С – розрахункова температура. 

Горизонтальний розмір зони, яка обмежує область концентрацій, що 
перевищують СНКМП, для горючих газів розраховуємо за формулою (43) [4]: 
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де СНКМП = 2,3 % (об.) – нижня концентраційна межа поширення полум'я для 
пропану. 

Висновок. При аварійній розгерметизації найбільш часто 
застосовного надземного резервуару для СВГ об’ємом 10 м3 газового 
модулю багатопаливної АЗС вибухонебезпечним (газоповітряна суміш має 
концентрацію вище СНКМП) є простір на відстані до 115 м від резервуару за 
відсутності вітру. Для попередження вибуху слід уникати появи джерела 
запалювання будь-якого походження у зоні загазованості. 
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ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ  

ДЛЯ РОЗВІДКИ ПОЖЕЖ 
 

Досвід гасіння пожеж показує, що успішно виконувати свої завдання 
пожежно-рятувальні підрозділи здатні лише в тому випадку, якщо вони мають 
достовірні, повні та оперативно отримані дані про обстановку на пожежі. Такі 
дані добуваються шляхом проведення заходів з розвідки. Враховуючи 
небезпеки і загрози життю пожежних під час гасіння вогню, що 


