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Пожежа с проводж ється
низ ою притаманних лише їй
явищ, отрі форм ють та звані
«небезпечні фа тори пожежі».
Вони становлять реальн за-
роз життю та здоров'ю лю-
дей, що опинились місці по-
жежі, знищ ють і пош одж ють
б дівлі, речі, майно, завдають
с ттєвої ш оди дов іллю. Роз-
лянемо ці фа тори ретельніше.
Ком не знайомий «ефе т

ба аття»? Йдеться про переда-
ч теплової енерґії пол м'я на
відстань способом випроміню-
вання – висо температ р ,
я а становить більш небезпе-

, ніж сам во онь.

Уплив на людин
температ ри більше 100°С
в мовах пожежі призводить
до втрати свідомості та
за ибелі вже через

іль а хвилин.

Температ ра в імнаті, де
відб вається пожежа, може б -
ти 100°С на рівні підло и й під-
вищ ватися до 600°С на рівні
очей дорослої людини. Вдихан-
ня та о о арячо о повітря об-
палює ле ені, висо а темпера-
т ра спричиняє займання одя-

, ш одження ш іри, слизової
оболон и, тобто призводить до
термічних опі ів. Тяж ість опі
с ттєво залежить від площі ра-
женої поверхні тіла. Розрізня-
ють чотири ст пені опі ів:

I ст пінь – вини ає почер-
воніння ш іри;

II ст пінь – з'являються п -
хирі;

III ст пінь – починається
відмирання (не роз) ш іри на
всю либин ;

IV ст пінь – обв люється
ш іра.

Нестача (знижена онцен-
трація) исню – це зниження
йо о онцентрації під час орін-
ня речовин і матеріалів в мо-
вах пожежі. На адаємо, що о-
ріння – це процес о ислювання.

У нормальній атмосфері міс-
титься близь о 21% исню. Мі-
німальний безпечний для здо-

ров'я людини рівень исню –
19,5%. За онцентрації исню
15–19% і нижче мож ть спосте-
рі атися пор шення оординації
р хів та ранні стадії озна , що
наведені нижче:

12–14% – збільш ється час-
тота дихання й п льс , тр д-
нюється сприйняття;

10–12% – наростає частота
дихання, би синіють, свідо-
мість істотно «зв ж ється»;

8–10% – людина втрачає
здатність д мати, слабшає, ви-
ни ає н дота, імовірна непри-
томність;

6–8% – смерть протя ом
6–8 хвилин;

4–6% – ома через 40 се-
нд, онв льсії, припинення

дихання, смерть.
Один із оловних ефе тів

нестачі исню – по іршення сві-
домості, оли людина втрачає
здатність мір вати ясно та ра-
ціонально, об'є тивно роз міти,
що відб вається, й приймати
аде ватні рішення.

За понижених онцентрацій
исню на пожежах творюється
д же небезпечний прод т не-
повно о з оряння в лецю – о -
сид в лецю (СО).

Дим – це вели а іль ість
найдрібніших частино нез орі-
лих речовин, що зависають
повітрі. Дим а тивно впливає на
слизов оболон ор анів ди-
хання, ви ли ає сльозотеч ,
сильний ашель, навіть набря
ле енів. Пол м'я пожежі відзна-
чається яс равістю, але часто
дає стий чорний дим, я ий
породж є ціл овит темряв
всередині приміщень і б ді-
вель, що значно с ладнює орі-
єнт вання людей просторі,
пор ш є ор анізований р х,
збільш є час ева ації або ро-
бить її неможливою. Під час о-
ріння дея их речовин і матеріа-
лів творюється д же їд ий
дим, я ий не дає змо и бачити
розплющеними очами. Під час
пожежі дим швид о здіймаєть-
ся в ор . Я що пожежа сталась

б дин , дим доходить до
верхніх поверхів, « пирається в

стелю» й «розті ається» по при-
міщеннях (рис. 1).

Рис но 1. Поширення дим
під час пожежі

Переважна більшість лю-
дей ин ть на пожежах на-
слідо отр єння то сичними
прод тами оріння (рис. 2).

Рис но 2. Основні шляхи
потрапляння прод тів оріння

до ор анізм людини

Найчастіше під час пожежі
люди отрим ють смертельне
отр єння о сидом в лецю
(чадним азом), я ий небезпеч-
ний тим, що в 200–300 разів ін-
тенсивніше за исень реа є з
емо лобіном рові. Внаслідо
цьо о ров'яні тільця втрачають
здатність постачати ор анізм
иснем, що спричиняє исневе
олод вання, пор шення оор-
динації р хів, депресію. Людина
втрачає здатність розмір ов -
вати, її поведін а стає неаде -
ватною – вона втрачає бажання
с н ти за роз й не вживає за-
ходів для власно о порят н .
Ймовірні припинення дихання
та смерть.

Діо сид в лецю (СО2) може
призвести до смерті вже через
іль а хвилин за відносно вели-

ої онцентрації (8–10%), я а на
пожежах з стрічається досить
рід о. Одна і за менших он-
центрацій діо сид в лецю не-
безпечний зв'яз з тим, що
ви ли ає прис орене дихання,
я е, своєю чер ою, призводить
до збільшення по линання ор а-
нізмом інших то сичних прод -
тів оріння. Та , за онцентрації
діо сид в лецю 2% частота
дихання збільш ється в 1,1 ра-
за, 6% – в 1,5 раза.

Хлористий водень (HCl) ви-
ли ає набря трахеї та ле енів,
подразнення очей і дихальних
шляхів, серйозні пош одження
слизової оболон и. У людини
з'являються печія р дях,
спазми в орлі, тр днюється
дихання. Смерть наст пає від
яд хи.

Ціанистий водень (HCN), або
синильна ислота – найто сич-
ніша речовина, що з стрічаєть-
ся на пожежах. Її вплив поля ає
в припиненні дост п исню до
т анин ор анізм , що послаб-
лює серцев діяльність і зава-
жає диханню.

Небезпечні фа тори пожежі
мають я фізичн (во онь,

висо а температ ра,
знижена онцентрація
исню), та і хімічн

(сильнодіючі отр йні
й ш ідливі речовини)

природ .

Пожежа забирає исень, не-
обхідний людині, створює висо-

температ р , дим та отр йні
прод ти оріння, я і призво-
дять до смерті людини.

Сьо одні навіть найрозвине-
ніші раїни та е ономічні систе-
ми відч вають серйозні втрати
від пожеж. Том с спільство
зм шене виділяти для протипо-
жежно о захист щораз більші
ошти. Наслід и пожеж визна-
чаються с пністю втрат від
них: матеріальних, соціальних,
е оло ічних.

У во ні пожеж безповорот-
но зни ають величезні матері-
альні та льт рні цінності.
Важ о навіть явити, с іль и
з оріло за час існ вання люд-
ства б дин ів, нижо , мис-
тець их творінь, я их же ніхто
й ні оли не поверне.
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