Протирадіаційні укриття
Протирадіаційне укриття (ПРУ)негерметична споруда для захисту
людей, в якій створюються умови, що
виключають вплив на них іонізуючого
опромінення у разі радіоактивного
забруднення місцевості. До ПРУ
можна віднести не тільки спеціально
побудовані споруди, а й будівлі
господарського призначення (погреби,
підпілля, овочесховища), пристосовані
під укриття, і звичайні житлові
будівлі.
Захисні
властивості
укриттів
визначаються
коефіцієнтом
послаблення радіації, що залежить від
товщини
огороджувальних
конструкцій, властивостей матеріалу, з
якого виготовлені конструкції, а також
від енергії гамма-випромінювання.
Наприклад,
підвали
дерев'яних
будинків послаблюють радіацію в 7-12
разів, а кам'яних - у 200-300 разів.
У ПРУ, розрахованому на 50 чоловік і
більше, повинно бути не менше двох
виходів розміром 80x180 см, причому
бажано, щоб вони були розташовані в
протилежних кінцях укриття під кутом
90° один до одного. Для підсилення
захисних властивостей у приміщенні
забивають вікна і зайві двері,

насипають шар ґрунту на перекриття
і роблять, якщо треба, ґрунтову
підсипку ззовні біля стін, що
виступають вище поверхні землі.
Для
герметизації
приміщень
ретельно замуровують тріщини,
щілини, отвори у стінах і стелі, біля
вікон і дверей, припасовують двері,
оббивають їх повстю, ущільнюють
дверні рами валиком з повсті або з
іншої м'якої тканини. Укриття, що
вміщує до 30 чоловік, провітрюється
природною
вентиляцією
через
припливний і витяжний короби. Для
створення тяги витяжний короб
встановлюють на 1,5-2 м вище
припливного.
На
зовнішньому
виводі
вентиляційного
короба
роблять дашок, а в припливному
коробі - щільно підігнані засуви.
У пристосованих під укриття
приміщеннях встановлюють бачки з
водою з розрахунку 3-4 л на одну
людину на добу, а в туалеті виносну тару або влаштовують
люфт-клозет з вигрібною ямою.
Крім того, в укритті встановлюють
нари (лавки) для відпочинку, стелажі
для
продуктів
харчування.
Освітлення - від електромережі або
переносними
електричними
ліхтарями.

Найпростіші укриття
Для захисту людей від деяких
факторів небезпеки, що виникають
внаслідок надзвичайних ситуацій у
мирний час, та дії засобів ураження в
особливий
період
також
використовуються
споруди
подвійного
призначення
та
найпростіші укриття.
Споруда подвійного призначення це наземна або підземна споруда, що
може бути використана за основним
функціональним призначенням і для
захисту населення.
У
швидкоспоруджуваних
захисних
спорудах
цивільного
захисту, найпростіших укриттях та
спорудах подвійного призначення
підлягають укриттю - населення міст,
віднесених до груп цивільного
захисту, яке не підлягає евакуації у
безпечне місце, а також інших
населених пунктів. Найпростіше
укриття - це фортифікаційна споруда,
цокольне або підвальне приміщення,
що знижує комбіноване ураження
людей від небезпечних наслідків
надзвичайних ситуацій, а також від
дії засобів ураження в особливий
період.
Швидкоспоруджувана
захисна
споруда цивільного захисту - захисна

споруда, що зводиться із спеціальних
конструкцій за короткий час для
захисту людей від дії засобів ураження
в особливий період.
До них відносяться найпростіші
укриття типу щілин. Це найбільш
масові захисні споруди, що можуть
бути
збудовані
населенням
у
найкоротший термін. Щілини будують
відкритими і перекритими. Відкрита
щілина зменшує ймовірність ураження
ударною хвилею (в 1,2-2 рази),
світловим
випромінюванням
і
проникаючою радіацією. Перекрита
щілина захищає: від світлового
випромінювання - повністю, від
ударної хвилі - у 1,5-3 рази, від
проникаючої радіації і радіоактивного
випромінювання - у 200-300 разів, а
також надійно захищає від осколкових
і кулькових бомб, від запалювальних
засобів.
Відкрита
щілина
це
зигзагоподібна траншея з кількох
прямолінійних ділянок довжиною до
15 м. Глибина її - 1,8 - 2,0 м; ширина:
зверху - 1,1-1,3 м, на дні - 0,8 м.
Будівництво щілини починається з
розмітки
і
трасування,
тобто
визначення її плану на місцевості.
Копають спочатку на ширину дна. В
міру
заглиблення
поступово
підрівнюють крутизну, доводячи до

потрібних
параметрів.
Стінки
(крутизну)
щілини
укріплюють
дошками, жердинами, очеретом,
іншими наявними матеріалами.

Управління з питань цивільного захисту
Олександрійської міської ради.

ПАМ'ЯТКА
УКРИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
У ЗАХИСНИХ СПОРУДАХ
ТА НАЙПРОСТІШИХ
УКРИТТЯХ

Коли є час і в разі потреби,
щілину перекривають колодами,
шпалами
або
малогабаритними
залізобетонними плитами. Зверху
покриття
влаштовують
шар
гідроізоляції з толю, руберойду,
хлорвінілової
плівки
або
утрамбовують
шар
глини
і
насипають шар ґрунту товщиною
50-60 см. У перекритій щілині
роблять вхід з однієї або двох сторін
з дверима і тамбуром. Для
вентиляції встановлюють витяжну
коробку.
Нормальна місткість щілини 1015 осіб.
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