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ЗАХИСТ ВАШОГО ОБ'ЄКТА СИСТЕМОЮ 
ГАЗОВОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ:
ГАЛОГЕНОВАНІ ВУГЛЕВОДНІ АБО ІНЕРТНІ ГАЗИ?

СС
истеми газового пожежогасіння
протягом багатьох років засто�
совувалися для захисту від по�

жежі коштовних виробів, які зберіга�
ються у закритих цінних, а як вогнегас�
ні речовини (далі � ГВР) в них найчас�
тіше використовувалися діоксид вугле�
цю та галони. Після заборони викорис�
тання галонів з міркувань охорони дов�
кілля [1] з'явилися різні їх замінники.
Серед нових замінників зустрічаються
нові ГВР, властивості яких подібні до
властивостей галонів.

Ці нові ГВР можна поділити на дві
групи: ГВР на основі галогенованих
вуглеводнів і ГВР на основі інертних
газів. Хоча до кожної категорії нале�
жить ряд різних продуктів, які легко�
доступні на ринку, першочергову увагу
під час вибирання ГВР слід звертати на
те, до якої категорії вона належить
(ГВР на основі галогенованих вугле�
воднів або ГВР на основі інертних га�
зів), а вже потім приймати рішення
щодо придбання певної ГВР.

Нижче подано інформаційні матеріа�
ли щодо досліджень, викладених у [2].

1 Газові вогнегасні речовини
ГВР на основі галогенованих вугле�

воднів можуть розглядатися як орга�
нічні сполуки, які містять фтор, хлор,
бром та/або йод, які мають вогнегасні
властивості. Їх одержують шляхом
здійснення хімічних перетворень, які
перебігають в одну або більше стадій,
використовуючи сировину природного
походження на хімічних підприємс�
твах. З цієї причини їх іноді називають
хімічними газами.

ГВР на основі інертних газів можуть
розглядатися як суміші або окремі га�
зи, наявні в атмосфері, що мають вог�
негасні властивості. Їх звичайно одер�

жують шляхом проведення кріогенно�
го розділення або розділення повітря за
мембранними технологіями.

Хоча існує велика кількість різних
композицій [3], як в Європі, так і в Ук�
раїні, загальнодоступні по чотири ГВР
на основі галогенованих вуглеводнів та
інертних газів (див. таблиці 1, 2).

Види пожежонебезпечних об'єктів,
для захисту яких придатні вищенаведе�
ні ГВР, в цілому ті самі, що і для всіх ві�
домих ГВР, оскільки вони мають 
такі властивості:

– відсутність залишку після подаван�
ня ГВР;

– газоподібний стан в атмосферних
умовах або, принаймні, здатність ство�
рювати мінімальні вогнегасні концен�
трації в газовій фазі в атмосферних
умовах;

– відсутність електропровідності;
– здатність досягати осередків горін�

ня в закритих зонах.

1.1 Опис систем, 
в яких використовуються газові
вогнегасні речовини на основі
галогенованих вуглеводнів

ГВР на основі галогенованих вугле�
воднів зберігають у балонах у вигляді
зріджених газів, які перебувають під тис�
ком. Більшість ГВР потребують ство�
рення надлишкового тиску за допомо�
гою азоту (повітря) з метою забезпечен�
ня можливості швидкого їх подавання.
Ця властивість зумовлює можливість
керування процесом подавання ГВР за
рахунок регулювання тиску в балонах.

Рух ГВР трубопроводами і пов'язані з
ним втрати тиску спричиняють утво�
рення двофазного потоку, наявність
якого зумовлює потребу в особливій
увазі під час проектування, зокрема,
потребу в забезпеченні турбулентності

потоку та необхідного розподілу ГВР за
напрямками, що захищаються.

Головним механізмом впливу ГВР на
основі галогенованих вуглеводнів на
полум'я є його охолодження завдяки
високій теплоємності кожного з них
порівняно з теплоємністю повітря. 

Це зумовлює порівняно низькі вели�
чини мінімальних вогнегасних 
концентрацій. 

1.2 Опис систем, в яких
використовуються газові вогнегасні
речовини на основі інертних газів

ГВР на основі інертних газів за тем�
ператур довкілля не можна перевести у
зріджений стан, у зв'язку з чим їх зви�
чайно зберігають у балонах як стиснені
гази під тиском, який вибирають за�
лежно від проекту протипожежного за�
хисту конкретного об'єкта.

Подавання ГВР здійснюється завдя�
ки наявності джерела високого тиску.
Щоб забезпечити можливість викорис�
тання стандартних трубопроводів і
компонентів системи, до її складу мо�
же входити редукційний пристрій, аби
здійснити суттєве зниження тиску піс�
ля цих компонентів. Особливі вимоги
до розподілу ГВР в окремих трубопро�
водах відсутні, адже потік ГВР 
однофазний.

Головним механізмом впливу усіх
ГВР на основі інертних газів на полум'я
є зниження концентрації кисню. Це
зумовлює порівняльно високі величи�
ни мінімальних вогнегасних концен�
трацій. Охолодження являє собою до�
поміжний механізм гасіння, зумовле�
ний вищою теплоємністю ГВР у порів�
нянні з повітрям, що може допомогти у
поясненні незначної різниці у міні�
мальних вогнегасних концентраціях
для цих ГВР.

Таблиця 1 – ГВР на основі галогенованих вуглеводнів

Таблиця 2 – ГВР на основі інертних газів
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2 Відмінності 
між вогнегасними речовинами 
на основі галогенованих вуглеводнів
та інертних газів

З точки зору гасіння пожежі
неправильно казати, що полум'я га�
ситься тією чи іншою ГВР. Те, що всі ці
ГВР віднесено до одного комплексу
стандартів, робить їх технічно еквіва�
лентними у разі використання як ГВР.
Це означає, що було продемонстровано
можливість успішного використання
цих ГВР для гасіння пожеж за відповід�
них умов у разі застосування до всіх них
однакових критеріїв відповідності/не�
відповідності.

Отже, протипожежний захист із зас�
тосування систем газового пожежога�
сіння полягає не тільки в подаванні
певної кількості ГВР у певний простір,
де сталася пожежа, але і в необхідності
виконання ряду додаткових вимог під
час проектування систем протипожеж�
ного захисту.

Ці умови будуть розглядатися пізні�
ше, буде також здійснене порівняння.
Вартісні показники також грають певну
роль, але у зв'язку з тим, що вони є ко�
мерційним питанням, їх не внесено до
списку питань, які підлягають розгляду.

Таким чином, перелік умов, які мо�
жуть зумовлювати різницю між ГВР, а
також впливати на прийняття рішення
щодо їх вибирання мають такий вигляд:

– проектна концентрація;
– безпечність для людей;
– тривалість подавання;
– надлишковий тиск;
– тривалість підтримування проек�

тної концентрації;
– об'єм, необхідний для зберігання;
– вимоги щодо охорони довкілля;
– продукти розкладання.

2.1 Проектні концентрації
Основою для проектування систем

газового пожежогасіння, які викорис�
товуються для гасіння пожеж об'ємним
способом, є необхідність створення і
підтримування достатньої концентра�
ції ГВР протягом усього часу, коли пот�
рібен захист приміщення, що
захищаєтсья. Значення проектної кон�
центрації само собою не є визначаль�
ною умовою для прийняття рішення
про переваги певного виду ГВР перед
іншим. Ці значення отримано з резуль�
татів вогневих випробувань, які прово�
дили відповідно до прийнятих програм
випробувань, вони залежать від меха�
нізмів гасіння та ефективності ГВР.

Разом з тим, значення проектної кон�
центрації безпосередньо впливає прак�
тично на всі інші параметри. Мабуть,
найважливішими з них є безпечність
для людей, вимоги до зберігання, три�
валість утримування проектної кон�
центрації та надлишковий тиск. У таб

лиці 3 вказано значення для гасіння по�
верхневих пожеж класу А відповідно до
вимог ряду нормативних документів.

Попередній розгляд цих значень по�
казує різницю в механізмі гасіння. У

випадку ГВР на основі галогенованих
вуглеводнів мінімальні вогнегасні кон�
центрації лежать у діапазоні від 5 % до
16 %, у той час як у випадку ГВР на ос�
нові інертних газів відповідне значення
близьке до 40%. Виходячи з цих зна�
чень, у вищезгаданих стандартах наве�
дено опис методології визначення кіль�
кості ГВР, необхідної для досягнення
цих концентрацій, з урахуванням до�
даткових кількостей.

2.2 Безпечність для людей
Системи газового пожежогасіння

звичайно використовуються для захис�
ту приміщень, в яких у робочий час
постійно перебувають люди або в які
вони можуть заходити на менші про�
міжки часу. У зв'язку з цим стандарти
[3, 28, 29] містять опис впливів, які різ�
ні ГВР можуть справляти на людей, а
також вимоги щодо забезпечення міні�
мального рівня безпеки. Щоб оцінити
величину цього впливу на вибирання
системи, потрібно знати, чому пода�
вання ГВР може стосуватися безпеки
для персоналу.

Відомо, що галогеновані вуглеводні,
які є фторвмісними сполуками, під час
їх вдихання впливають на роботу серця.
Серйозність цього впливу залежить як
від кінцевої концентрації газу в повітрі,
так і від тривалості впливу цієї концен�
трації газу.

ГВР на основі інертних газів, які по�
даються в закрите приміщення з метою
протипожежного захисту, знижують
вміст кисню до значень, які можуть ви�
явитись занадто низькими для нор�
мального дихання. Серйозність цього
впливу знову ж таки залежить як від
кінцевої концентрації кисню, так і від
тривалості впливу умов недостатньої
концентрації кисню.

Оцінювання безпечності відповідно
до [3, 28, 29] передбачає урахування
тільки цих двох можливих небезпек як
таких, які мають значення з точки зору
протипожежного захисту. Практичний
підхід до цього питання базується на
величинах NOAEL, LOAEL та макси�
мальної проектної концентрації, яка
може бути досягнута у певному примі�
щенні. Ці рекомендації стосуються
тільки протипожежного захисту.

У випадку ГВР на основі галогенова�
них вуглеводнів ці параметри отримано

з результатів експериментів, пов'язаних
з вдиханням ГВР за модельованої стре�
сової ситуації. Експериментальні дані
мають відношення до осіб, стосовно
яких використовували так звану модель
РВРК. В результаті безпечну концен�
трацію ГВР визначали виходячи з три�
валості впливу 5 хв. Кожна ГВР на ос�
нові галогенованих вуглеводнів харак�
теризується своїм експериментально
обґрунтованим значенням.

У випадку ГВР на основі інертних га�
зів має значення низька концентрація
кисню, яка має місце після її подавання.
У зв'язку з цим значення концентрацій
ГВР базуються на ефекті фізичного зни�
ження концентрації кисню, наявного в
оточуючому повітрі. Безпечні концен�
трації (див. таблицю 4) [2] також визна�
чали за результатами впливу протягом 5
хв в умовах, коли кінцева концентрація
кисню знижувалася з 21 % до 12 % (під
час застосування усіх газів було отрима�
но однакові значення).

Коефіцієнт безпеки в таблиці 4
пов'язаний з максимальним допусти�
мим перевищенням значення концен�
трації величини проектної концентра�
ції у разі її впливу протягом 5 хвилин
згідно з вимогами зазначеного стандар�
ту. Якщо відповідне значення переви�
щене, то необхідно вжити додаткових
заходів безпеки. Допустиме переви�
щення у разі ГВР на основі галогенова�
них вуглеводнів значно більше, ніж у
випадку ГВР на основі інертних газів,
за винятком однієї ГВР на основі гало�
генованих вуглеводнів.

Існує ряд обставин, що мають місце
під час проектування, за яких можуть
бути отримані більші значення, ніж ві�
домі значення проектної концентрації,
наприклад, такі:

– математична модель, якою корис�
тувалися для визначення кількості ГВР,
передбачає створення надлишкової
кількості ГВР з метою забезпечення
більшої ефективності пожежогасіння.
Цей чинник важко оцінити кількісно,
оскільки він залежить від конфігурації
конкретного приміщення;

– змінювання температури у примі�
щенні: необхідна кількість ГВР визна�
чається виходячи з мінімальної очіку�
ваної температури у приміщенні, у той
час як максимальна концентрація виз�

Таблиця 3  Нормативні концентрації 
для гасіння поверхневих пожеж класу А

Таблиця 4 

BSM_2011_1_nomer.qxd  2/6/2002  4:44 PM  Page 140



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№ 1/2011 Бизнес и безопасность

начається виходячи з максимальної
очікуваної температури. Чим вища мо�
лекулярна маса, тим більше відносне
підвищення реальної концентрації,
спричинене різницею мінімальної та
максимальної температур. Різниця цих
двох значень величиною 10 

0

С призво�
дить до відносного підвищення кон�
центрації приблизно на 2,5 % у випадку
ГВР на основі інертних газів і приблиз�
но на 3�4 % у випадку ГВР на основі га�
логенованих вуглеводнів;

– додаткові кількості, зумовлені
особливостями конфігурації системи:
системи заряджають ГВР на основі
інертних газів, як правило, забезпечую�
чи стандартні умови заповнення бало�
нів, що призводить до збільшення кіль�
кості ГВР, яку заряджають. Це явище
стає менш помітним, якщо кількість
балонів велика, а надлишковий тиск
низький. У випадку використання
HFC 23 до балонів закачують близько
20 % надлишку ГВР через високий тиск
її парів. Надлишок інших ГВР на осно�
ві галогенованих вуглеводнів з цих мір�
кувань не потрібен;

– наявність непроникних для ГВР
предметів у захищуваному просторі:
якщо кількість предметів у ньому змі�
нюється або вона велика і це не було
враховано під час проектування (ос�
кільки їх не встановлено стаціонарно),
очікується виникнення більш високих
концентрацій. Це добре з точки зору
гасіння полум'я, але може постати пи�
тання безпеки персоналу;

– складність мережі: у випадку дея�
ких ГВР може знадобитися збільшення
кількості балонів, які входять до складу
системи, з метою поліпшення характе�
ристик подавання ГВР для досягнення
необхідної тривалості її подавання. У
випадку ГВР на основі галогенованих
вуглеводнів ці дії не призводять до
збільшення кількості ГВР, проте у ви�
падку ГВР на основі інертних газів таке
явище має місце через стандартне за�
повнення балонів.

В цілому, як ГВР на основі інертних
газів, так і ГВР на основі галогенованих
вуглеводнів, здебільшого придатні до
використання у приміщеннях з наяв�
ністю людей без передбачення особли�
вих заходів безпеки. 

2.3 Тривалість подавання газової
вогнегасної речовини

Тривалість подавання визначається
як проміжок часу, необхідний для пода�
вання кількості ГВР, необхідної для до�
сягнення 95 % від величини проектної
концентрації. ГВР на основі галогено�
ваних вуглеводнів повинні бути подані
протягом 10 с, а ГВР на основі галоге�
нованих вуглеводнів – протягом 60 с
[28]. Теоретично, жодна пожежа не мо�
же бути погашена до закінчення цих
проміжків часу. Це також підтверджу�
ється статистикою пожеж у країнах�
членах CTIF (Міжнародний технічний
комітет із запобігання та гасіння по�
жеж). Так, наприклад, з проаналізова�

них 580 тис. пожеж у 2000 році в серед�
ньому лише 5 % було ліквідовано до
прибуття пожежних підрозділів [30].

Для розуміння того, наскільки важ�
ливою може бути ця умова, потрібно
розглянути весь процес, який веде до
гасіння пожежі. Після виникнення за�
горяння повинен пройти певний про�
міжок часу, поки система виявлення
пожежі (система сигналізації) надішле
сигнал на пульт управління і буде
прийняте рішення про необхідність
приведення системи пожежогасіння в
дію. Після цього приміщення повинне
бути підготовлене до подавання ГВР.
Очевидно, що протягом усього цього
часу відбуватиметься збільшення мас�
штабів пожежі та знищення  предметів,
що захищаються. Належним чином
складений план дій на випадок виник�
нення надзвичайної ситуації повинен
передбачати заходи, які можуть обме�
жити цей проміжок часу для цілей про�
типожежного захисту, з використанням
правильної технології (способу вияв�
лення пожежі) і процедур залежно від
особливостей пожежі та очікуваної
швидкості збільшення її масштабів.

Ця тривалість подавання повинна бу�
ти такою, яку можна порівняти з про�
міжком часу для виконання решти за�
ходів, передбачених планом дій на ви�
падок виникнення надзвичайної ситуа�
ції. Проміжок часу від загоряння до га�
сіння, а також очікуваний та оцінюва�
ний загальний збиток від пожежі по�
винні оцінюватись виходячи з очікува�
ної швидкості збільшення її масштабів.
Він також повинен бути пов'язаний зі
ступенем посилення руйнування пред�
метів зі збільшенням проміжку часу,
протягом якого вони горять, та перери�
ванням виробничого процесу.

2.4 Зміна тиску в приміщенні
Коли до повністю закритого простору

подається газ, тиск у ньому збільшуєть�
ся пропорційно до збільшення поданої
кількості (в молях). На цей процес та�
кож впливають зміни температури.

Повне підвищення тиску може дорів�
нювати максимальній величині, яка
має місце у разі протипожежного за�
хисту із застосуванням газового поже�
жогасіння, але на практиці воно ніколи
не досягається, оскільки насправді
приміщення не настільки герметичні.
Проте у приміщеннях можуть виник�
нути пошкодження за значно нижчих
різниць тиску. Таким чином, змінюван�
ня тиску залежить від кількості поданої
речовини, термічних явищ, пов'язаних
з подаванням ГВР і здатністю наявних
у приміщенні відкритих прорізів
пом'якшувати зміни тиску у разі їх ви�
никнення. Ці зміни тиску завжди
пов'язані з проміжком часу, протягом
якого подається ГВР.

Якщо відбувається пожежа, то вона
також впливає на зміни тиску в примі�
щенні через зміни температури і над�
ходження до нього газів внаслідок пе�
ребігу реакції горіння. У нижченаведе�

ній інформації взято до уваги тільки
подавання вогнегасних речовин без
урахування впливу пожежі.

Як ГВР на основі інертних газів, так і
ГВР на основі галогенованих вуглевод�
нів спричиняють виникнення надлиш�
кового тиску. ГВР на основі галогено�
ваних вуглеводнів спричиняють також
виникнення розрідження.

Розрідження виникає на початковій
стадії подавання ГВР на основі галоге�
нованих вуглеводнів внаслідок зміню�
вання температури через випаровуван�
ня рідини, яка витікає крізь насадки. Це
явище переважає ефект від подавання
газу. Таке явище пов'язане з теплотою,
поглинутою під час випаровування, по�
даною кількістю ГВР і теплообміном з
оточуючим повітрям і стінами.

Надлишковий тиск виникає внаслі�
док подавання ГВР у приміщення, його
величина пов'язана зі швидкістю її по�
давання. У випадку ГВР на основі гало�
генованих вуглеводнів цю швидкість
можна вважати однаковою протягом
усього проміжку часу їх подавання (роз�
рідження, яке виникає на початковій
стадії, теоретично сприяє зниженню ве�
личини надлишкового тиску, оскільки
термічні ефекти після припинення по�
давання ГВР компенсуються). Існує два
способи подавання ГВР на основі інер�
тних газів. Один з них передбачає обме�
ження витрати ГВР за допомогою ре�
дукційного пристрою, у цьому разі мак�
симальна витрата перевищує середнє її
значення приблизно в 4�5 разів. Другий
спосіб передбачає підтримування вит�
рати і тиску на вихідних отворах систе�
ми приблизно однаковими протягом
більшої частини проміжку часу пода�
вання ГВР. У цьому разі максимальна
витрата перевищує середнє її значення
приблизно в 1,5�2 рази.

Наслідком цього явища є необхід�
ність передбачення вентиляційних
прорізів для компенсування розрід�
ження і надлишкового тиску з метою
обмеження впливів ГВР на приміщен�
ня. Стандарт [29] не містить вказівок
щодо розрахунку площі вентиляційних
прорізів, проте [31, 32] пропонує ко�
ристуватися таким співвідношенням:

Площа вентиляційних прорізів =
k·Витрата/(Допустимий надлишковий
тиск)0,5,

де k – величина, яка залежить від пи�
томих об'ємів ГВР та її суміші 
з повітрям.

Якщо це рівняння використовується
для порівняння відносної площі, необ�
хідної для досягнення максимально до�
пустимого надлишкового тиску, то
одержані результати будуть такими, як
вказано в таблиці 5. Вказані величини
можуть бути лише наближеними.

У випадку ГВР на основі інертних га�
зів ці величини визначають виходячи з
припущення про реалізацію способу,
який передбачає використання редук�
ційного клапана. Якщо використову�
ються пристрої для забезпечення сталої
витрати, то величини можуть дорівню�
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вати одній третині від значень, наведе�
них у таблиці 5.

2.5 Тривалість утримування
проектної концентрації 
вогнегасної речовини

Для гасіння пожежі необхідно досяг�
ти проектної концентрації ГВР у при�
міщенні. Проте для попередження
повторного займання мінімальну вог�
негасну концентрацію потрібно під�
тримувати до тих пір, поки повторне
займання стане неможливим. Промі�
жок часу, протягом якого необхідно
підтримувати цю концентрацію (три�
валість утримування проектної кон�
центрації ГВР), залежить від вогнегас�
ної речовини і від особливостей примі�
щення. Тривалість утримування проек�
тної концентрації ГВР повинна відра�
ховуватись від моменту закінчення її
подавання.

Приміщення з моменту закінчення
подавання ГВР повинне бути якомога
герметичнішим, тобто усі прорізи для
скидання тиску повинні бути перекри�
ті одразу після зникнення різниці тис�
ків. Очевидно, що тривалість утриму�
вання проектної концентрації ГВР бу�
де більшою за наявності менших про�
різів, які не можна перекрити, на неї
впливає також розподіл прорізів у при�
міщенні. Проте у випадку, коли умови
в приміщенні незмінні, тривалість ут�
римування проектної концентрації
ГВР залежатиме від різниці густини
повітря назовні захищуваного примі�

щення і густини суміші ГВР і газової
суміші всередині нього, як показано у
поданій нижче таблиці 6.

У разі подавання ГВР, які мають біль�
шу, ніж повітря, густину (усі крім IG�
100), має місце рух газу зверху донизу,
що за наявності прорізів у нижній і
верхній частинах приміщення призве�
де до надходження свіжого повітря пе�
реважно у верхню його частину. У разі
подавання ГВР, які мають меншу, ніж
повітря, густину (IG�100), надходжен�
ня свіжого повітря за тих самих умов
відбуватиметься переважно в нижню
частину приміщення.

Хоча підходи до проектування [3, 28,
29], а також дослідження, які проводи�
лися до цього часу, передбачали пода�
вання вогнегасних речовин у примі�
щення за відсутності пожежі, під час її
перебігу виділення теплоти гарячими
матеріалами після гасіння полум'я
призведе до зниження густини повітря
у приміщенні та сприятиме надход�
женню повітря з нижньої його части�
ни, якщо густина повітря виявиться
нижчою за густину повітря назовні.

2.6 Вимоги до зберігання
вогнегасної речовини

Об'єм, необхідний для зберігання
ГВР, може братися до уваги у випадку,
коли наявний об'єм для зберігання ба�
тарейного обладнання обмежено. У
цьому випадку різниця залежить
головним чином від способу зберіган�
ня ГВР та необхідної її кількості.

ГВР на основі галогенованих вугле�
воднів зберігаються у зрідженому ста�

ні, а необхідні їх
кількості відносно
малі, що зумовлює
відносно невеликі
потреби у просторі
для їх зберігання.
Для кожної ГВР іс�
нує певний макси�
мальний коефіцієнт
завантаження, який
залежить від правил
її транспортування
та експлуатації.

ГВР на основі
інертних газів збе�
рігаються у стисне�
ному стані, а їх не�
обхідні кількості
відносно значні, що

зумовлює потребу у доволі великих
об'ємах приміщень, необхідних для їх
зберігання. Щоб зменшити величину
цього простору, тиск звичайно підви�
щують до 200…300 бар. Обмежень сто�
совно цієї величини не існує, тому у
разі створення нових конструкцій ба�
лонів можна буде забезпечувати ще
більші значення тиску.

Для порівняння подано орієнтовну
залежність об'єму балонів від об'єму
приміщення, що захищаєтсья (див.
таблицю 7).

Примітка 1. Значення, подані для
ГВР типу «IG», стосуються систем, в
яких  вони зберігаються під тиском 200
(300) бар відповідно.

Примітка 2. Розрахунок дано для 20
0

С та нормативній концентрації з гасін�
ня н�гептану. 

2.7 Вимоги охорони довкілля
Прийнято дві різні міжнародні угоди,

які регулюють використання систем
газового пожежогасіння як технічних
засобів пожежогасіння.

До них належать Монреальський
протокол [1] та Кіотський протокол
[33], причому відповідно до них обох,
як в Європі, так і в Україні розроблено
спеціальні нормативні документи.

Монреальський протокол має за ме�
ту охорону озонового шару, він не сто�
сується жодної з ГВР, про які йдеться
тут, оскільки вони не руйнують 
озоновий шар.

Кіотський протокол має за мету за�
хист від зміни клімату – глобального
потепління шляхом зменшення вики�
дів парникових газів. ГВР типу «HFC»
внесено в так званий Кіотський кошик
як речовини, які можуть бути парнико�
вими газами.

На сьогоднішній день їх використан�
ня в Європі регулюється правилами
поводження з фторвмісними газопо�
дібними речовинами 842/2006/ЕС [34],
які стосуються їх використання з різ�
ною метою, в тому числі для протипо�
жежного захисту. Розділ ІІ цих правил
визначає сфери, подальше застосуван�
ня в яких не дозволяється, але проти�
пожежний захист до них не належить,
тобто фторвмісні газоподібні речовини
допускається використовувати як вог�
негасні речовини в усій Європі за умо�
ви дотримання вимог правил.

Таблиця 7 

Novec 1230(FKH5H1H12) Экологическое огнетушащее средство© 2008H2009 
ООО «ПСП «Антарес Групп» Адрес: 03151, г. Киев, ул. Народного Ополчения, 18б

Телефон\факс: (044) 249 96 32 (050) 333 33 43   www.novec1230.com.ua

Автоматические системы пожарной
сигнализации и пожаротушения

Огнетушащий состав Novec 1230 (FKH5H1H12)

безопасен для человека, не нано�
сит вреда органам зрения и дыхания;

безопасен для окружающей среды;
альтернативная замена Хладонам:

возможность использования трубо�
проводов, смонтированных для сис�
тем с применением Хладонов;

низкая огнетушащая 
концентрация – 3,4%;
компактность установки;
лекгость транспортировки 

(в стандартной пластиковой таре);
легкость заправки 

(возможна на месте).

Лучший инновационный 
продукт 2007 года!

Таблиця 6 Різниця густини суміші ГВР з
повітрям і густини повітря [2]

Таблиця 5 Відносні площі вентиляційних
прорізів для компенсування
надлишкового тиску [2]
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2.8 Продукти розкладання
вогнегасної речовини

Галогеновані вуглеводні за темпера�
тур, які розвиваються в полум'ї, роз�
кладаються з утворенням корозійно�
активного фтороводню (фтороводне�
вої кислоти). Ступінь цього розкла�
дання залежить від того, протягом
якого часу вогнегасна речовина кон�
тактувала з полум'ям, а також від мас�
штабів пожежі.

Вплив першого чинника можна
звести до мінімуму за рахунок забез�
печення коротких проміжків часу по�
давання ГВР, регламентованих стан�
дартами (10 с), а також забезпеченням
необхідних концентрацій ГВР. Вплив
другого чинника залежить від класу
пожежі та способу її виявлення. Утво�
рення фтороводню мінімальне у разі
перебігу пожеж класу А, які супровод�
жуються повільним горінням, за умо�
ви наскільки можливо швидшого їх
виявлення з урахуванням вартості за�
хищуваних предметів.

Передбачити ступінь розкладання
ГВР неможливо, але з описів реальних
випадків відомо, що шкоди матеріалам
не завдається.

ГВР на основі інертних газів за тем�
ператур, які розвиваються в полум'ї, не
розкладаються, тобто ця проблема у
разі їх застосування не виникає.

Пожежа сама собою супроводжуєть�
ся утворенням продуктів згоряння, на�
явність яких зумовлює появу корозій�
но�активних частинок.

У цій статті було розглянуто ряд ос�
новних моментів, які визначають різ�
ницю між альтернативними варіанта�
ми. Під час вибирання групи ГВР або
вогнегасної речовини як такої, яка в
навіть конкретному випадку підхо�
дить найбільше, потрібно розглядати
та оцінювати у той чи інший спосіб усі
аспекти [2]:

Вибрана ГВР = Найкраща з (c ai·Pi),

де a – важливість, приписана певно�
му параметру (Р). 

Автори висловлюють подяку керів�
ництву ООО «Фіттіх АГ–Україна» за
надання цінної інформації та допомо�
гу при підготовці матеріалу.

С.В.Пономарьов, В.О.Боровиков,
канд. техн. наук, ст. наук. співр.
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