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ВСТУП 

 

Метою методичних вказівок є допомога студентам у виконанні 

лабораторних робіт і закріпленні та поглибленні теоретичних знань, отриманих 

під час вивчення навчальної дисципліни; набуття навичок і вмінь виконувати 

дослідні роботи й аналізувати одержані результати; уміння самостійно 

працювати з нормативною, науково-технічною та довідковою літературою. 

У теоретичній частині кожної лабораторної роботи наведено: мету 

досліджень, необхідні теоретичні відомості з даного розділу, методику 

виконання роботи й оформлення результатів. 

У результаті виконання лабораторних робіт студент повинен: 

- засвоїти вміння користуватися нормативно-правовими актами та 

документами; 

-  самостійно проводити необхідні розрахунки, порівнювати їх результати 

з нормативними показниками та робити відповідні висновки. 

Під час підготовки до лабораторного заняття студент повинен: 

1) вивчити теоретичну частину лабораторної роботи; 

2) ознайомитися з методикою проведення лабораторної роботи; 

3) відповісти на контрольні питання, що наведені у роботі. 

Непідготовлений студент до виконання лабораторної роботи не 

допускається. 

До початку виконання лабораторних робіт зі студентами проводиться 

інструктаж із безпеки праці. Під керівництвом викладача  студент виконує 

необхідні дослідження відповідно до методичних вказівок із подальшою 

обробкою та аналізом отриманих даних. 

У звіті необхідно навести: 

1) назву та мету роботи; 

2) короткі теоретичні відомості, відповідно до теми лабораторної роботи; 

3) таблиці із занесеними до них результатами досліджень і розрахунків, 

нормативних даних; 
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4) висновки. 

Звіт із лабораторної роботи виконуються у зошиті або на аркушах паперу 

формату А4. 

За кожну лабораторну роботу студент отримує оцінку (бали). 

У методичних вказівках детально висвітлено питання правил проведення 

та оформлення лабораторних робіт, наведено літературні та інші нормативні 

джерела, що використовувалися під час їх підготовки. 

У додатках наведено витяги з нормативних документів щодо 

забезпечення об’єктів первинними засобами пожежогасіння, обладнання 

автоматичними системами протипожежного захисту, визначення необхідного 

ступеня вогнестійкості виробничих будівель, безпечної евакуації людей у разі 

пожежі, вимоги до оформлення лабораторних робіт. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Пожежна безпека 

виробництв» і виконання лабораторних робіт студент повинен 

знати: теоретичні засади пожежної безпеки на виробництві, 

підприємстві, в установі; 

уміти: приймати виважені рішення щодо забезпечення пожежної безпеки 

та створення пожежобезпечних умов праці робітників у своїй практичній 

діяльності. 
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

           

Лабораторна робота 1 

 

      Тема: Оцінювання пожежної небезпеки виробництв за критерієм 

аддитивності 

 

      Мета: ознайомитися з методологією попереднього оцінювання пожежної 

небезпеки  технологічних процесів за сумарним складом горючих компонентів. 

             

      1.1 Короткі теоретичні відомості 
     Потенційно пожежна небезпека технологічного процесу залежить від 

кількості горючих матеріалів чи речовин, що задіяні у  виробництві, та їх 

індивідуальних властивостей. Класифікаційною ознакою технологічного 

процесу є, так званий, критерій  адитивності (походить від терміна лат. 

Additive — прибавляти), який розраховують за  формулою: 

 

                                                 G = Σ ( m і / m п ) 100, % ,                                   (1.1) 

 

де   m і - маса   і - ї  небезпечної горючої речовини, що застосовується у 

технологічному процесі; 

m п – гранично допустима (порогова)  маса  і–ї  небезпечної речовини; 

знак  Σ  означає, якщо у виробництві задіяно декілька горючих компонентів, то 

їх критерії  потенційної небезпеки прибавляються, формуючи загальне 

значення ≤потенційної небезпеки технологічного процесу. 

             Гранично допустима маса небезпечної речовини або порогова кількість 

небезпечної речовини чи матеріалу встановлена залежно від її класу і категорії 

згідно з ГОСТ 19433-88 Украина «Грузы опасные. Классификация и 

маркировка». 

            Наприклад: Клас 1 - вибухові матеріали (ВМ); Клас 2 - гази стиснуті, 

скраплені і розчинені; Клас 3 - легкозаймисті рідини; Клас 4 - легкозаймисті 

тверді речовини, самозаймисті речовини; Клас 5 - окислюючі речовини (ОР) і 

граничні пероксиди. 

           Приклади порогових мас відповідно до ГОСТ 19433: для ацетилену, 

водню, сірководню, оксиду етилену - m п  = 50 т ; для аміаку - m п  = 500 т;  для 

решти горючих газів - m п  = 200 т;  для легкозаймистих рідин (ЛЗР) і горючих 

рідин (ГР) – m п = 200 т; для оксиду пропилену – m п = 50 т; для твердих 

горючих речовин - m п = 10 т. 

            Отже, критерій адитивності  G  характеризує загальну потенційну 

небезпеку технологічного процесу. Для його визначення доцільно 

використовувати проект технологічного процесу або іншу технологічну 

документацію. З документації визначають значення фактичної маси горючих 

компонентів (m і ), а також нормативні їх значення (m п ), а за необхідності 

нормативні значення уточнюють за ГОСТ 19433. 
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           За виконаними розрахунками роблять висновки: якщо G ≥ 1 –

технологічний процес є підвищеної небезпеки, якщо  G  ≤ - процес 

кваліфікують  як звичайний  технологічний процес, але який може бути 

небезпечним у разі загорання наявних горючих матеріалів чи речовин, що 

задіяні у технологічному процесі. 

          Конкретні характеристики та показники пожеж визначають за іншими 

критеріями. 

 

     1.2 Завдання до роботи 

     Розрахувати критерій адитивності технологічного процесу, у якому задіяні 

3-и горючих компоненти (речовини), масові показники яких задані, та 

відповісти на контрольні питання. 

 

     1.3 Варіанти та вихідні дані для розрахункового завдання (табл. 1.1) 

            

           Таблиця 1.1—Вихідні дані за варіантами 

Варіант  mi 1, т  mi 2, т  mi 3, т  mп 1, т  mп  2, т  mп  3, т 

       1   600   100    70   500   200    50 

       2   550   150    60   500   200    50 

       3   500   200    50   500  200    50 

       4  450   250    40   500   200    50 

       5   400   300    30   500   200    10 

       6   350   75      80    200   500    10 

       7   300   50    90   200   500    10 

      8   250   40    100   200   500    10 

      9   200    30    5   200    50     10 

      10    100     20    15    200    50      10 

      11    50     20    10    50    50       10 

      12    40     30    10    50    10      10 

      13    30     30    15    50    10      50 

      14    50     20    15    10    50      10 

 

1.4 Порядок розрахунку 

        1. Використовуючи формулу(1.1), перетворюємо її у наступний вигляд: 

 

                      G =( mi 1 /mн 1 + mі 2 / mн 2 + mі 3 / mн 3 )100 , %                                (1.2) 

 

       2. Підставляючи значення  mі  та  mн  за вибраним варіантом з  табл.1.1, 

визначаємо значення  G  у процентах.  

       3.За отриманими результатами  наводимо формулювання висновку. 
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1.5 Контрольні питання                         

 

           1. Які існують небезпечні та шкідливі чинники пожежі? 

           2. Які три умови виникнення горіння та пожежі? 

           3. Яка фізична сутність критерію адитивності? 

           4. Чим пояснюється залежність критерію адитивності від маси горючої 

 речовини(матеріалу)? 

5.Які існують інші показники пожежної небезпеки, окрім критерію адди- 

тивності? 

 

Література: [1, 2, 3, 4]. 
 

 

Лабораторна робота  2 

         Тема: Оцінювання індивідуального та соціального ризику технологічних 

процесів 

 

         Мета: навчитись оцінювати небезпеку для людей, задіяних у виконанні  

технологічних операцій,  у разі виникнення пожежі на виробництві. 

 

2.1 Короткі теоретичні відомості 

 

У разі виникнення пожежі люди (виробничий персонал), що знаходяться 

у зоні дії небезпечних чинників пожежі можуть отримати ураження органів 

тіла, а також тяжкі та смертельні трави. Ризик небезпеки травмування або 

смертельного випадку можна оцінити, визначивши імовірність такого випадку. 

        Індивідуальний ризик R  оцінюється імовірністю ураження людини, що 

знаходиться у зоні дії небезпечних чинників пожежі або вибуху.   

         Соціальний ризик S  оцінюється імовірністю виникнення події, що полягає 

в ураженні певної кількості людей небезпечними чинниками пожежі та вибуху, 

тобто він залежить від імовірності події  та від кількості людей. 

         Технологічна установка, що здійснює робочий процес, уважається 

пожежонебезпечною та її експлуатація недопустима, якщо індивідуальний 

ризик  R ≥ 10
-6

 або соціальний ризик  S  ≥ 10
-5

 з≥≥ розрахунку на цілий рік. 

          Для оцінювання ризиків аналіз пожежної небезпеки здійснюють у такій 

послідовності: 

 розробляють і аналізують сценарії можливої аварії (пожежі); 

 розробляють і аналізують логічні схеми розвитку аварії як 

комбінацію подій, позначаючи події математичними символами; 

 будують «дерево відмов», у якому можна прослідити по гілкам 

дерева перехід від нормального стану до аварійної події; 

 використовуючи логічні символи «і-і» та «або-або» чи теореми 

«множення імовірностей» та «суму імовірностей», складають залежності 

ризиків  R  чи S  від імовірностей складових подій; 
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 визначають імовірності складових подій, що входять у залежність  

R  чи  S; 

 визначають значення імовірностей  R  чи  S  і порівнюють їх з 

нормативними значеннями. 

Імовірності складових подій визначають на підставі статистичних даних 

подій, що відбулися раніше, або на підставі спеціальних досліджень і 

спостережень при експлуатації об’єктів технологічних процесів. 

          У спрощеному вигляді логіко-математичної обробки «дерева відмов» 

аварії «пожежа» соціальний ризик  S для персоналу  N  людей можна виразити 

формулою: 

                                          S = Q p •Q i •Q O • Q N   ,                                       (2.1)                                                              

    

де  Q p, Q i,  Q o,  Q N – імовірності одночасного виникнення у виробничому 

просторі подій:  відносно наявності горючої речовини,  виникнення джерела 

підпалювання, наявності кисню або повітря з киснем і наявності людей у 

кількості  N  осіб. 

           Індивідуальний  ризик  для  одної  людини  спрощено  може бути 

визначений за формулою: 

 

                                          R = ( Q p • Q i • Q o • Q N ) / N.                                (2.2) 

 

          Зазначимо, що у разі  R  ≥ 1*10
 -6

, рік
 -1

  і  S ≥ 1*10
 -5

, рік
 - 1

 необхідно 

вживати усіх можливих і достатніх заходів та засобів зменшення ризику і 

обґрунтовувати прийнятний варіант забезпечення пожежної безпеки  

виробництва. 

          За статистичними даними імовірності аварійних подій, що входять у 

формули (2.1) і (2.2), можна визначити за виразом: 

 

                                       Q a = ( m a •Δ ta ) / T ,                                                (2.3) 

                                         

де  Q a – імовірність наявності горючої речовини або виникнення джерела  

підпалювання чи наявності повітря у робочій зоні або людей, що задіяні у 

технологічному процесі;  m a – число аварійних ситуацій, що  аналізуються за 

термін  Т;  Δ t a – середня тривалість однієї ситуації. 

 

2.2 Завдання до роботи 

 

Засвоїти методологію оцінювання ризику; визначити імовірність 

аварійних подій та відповісти на контрольні питання. Ураховуємо, що у робочій 

зоні з повітрям, постійно знаходяться люди, тому вважається, що ймовірності  

Q o = 1,  Q N= 1. 

 

2.3 Варіанти та вихідні дані для визначення імовірностей (табл.2.1) 

 

       Таблиця 2.1  Варіанти та вихідні дані для визначення імовірностей 
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2.4 Порядок виконання роботи 

 

     1.Засвоїти теоретичний матеріал щодо визначення ризиків. 

     2.Використовуючи формулу (1.1), підставивши дані з табл.1.1,визначити 

імовірність аварійної події. 

     3.За отриманими даними зробити висновок щодо відповідності 

ризику вимогам та необхідності застосування заходів та засобів його зниження. 

                 

2.5  Контрольні питання 

 

1. Як розуміти поняття «ризик»? 

2. У чому полягає фізична сутність індивідуального ризику? 

3. У чому полягає фізична сутність соціального ризику? 

4. Що  розуміється під поняття аварія? 

5. Яка одиниця виміру ризику? 

6. У чому полягає сутність поняття «імовірність небезпечної події»? 

 

Література: [1. 2. 3. 4]. 

 

Лабораторна робота 3 

 

     Тема: Визначення концентраційних меж горіння газів 

     Мета: засвоїти метод визначення концетраційних меж горіння газів. 

  

3.1 Короткі теоретичні відомості  
 

Нижня (верхня) концентраційна межа поширення полум'я – мінімальна 

(максимальна) концентрація пального в окиснику, яка здатна загорітися від 

Варіант Імовірність наявності 

горючих речовин (Q p ) 

Імовірність виникнення 

джерела підпалювання     

(Qi) 

1 1• 10
 -3 

1• 10 
-3 

2 1• 10
 - 2 

1• 10 
-2 

3 1•10
 -1 

1• 10
-1 

4 1• 10 
0 

1• 10
-6 

5 1• 10
-1 

1• 10
-5 

6 1• 10
-2 

1•10
 -4 

7 1•10
-3 

1• 10
 -3 

8 1• 10
-4 

1• 10
 -2 

9 1• 10 
-5 

1• 10 
-2 

10 1• 10 
-6 

1• 10
 -3 

11 1• 10
 0 

1• 10
 -4 
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високоенергетичного джерела з подальшим поширенням горіння на усю суміш. 

Тому для розв’язування завдання достатньо визначити тільки нижню 

концентраційну межу. 

Нижню концентраційну межу поширення (КМП) полум'я φн визначають за 

граничною теплотою згорання. Встановлено, що 1 м
3
 різних газоповітряних 

сумішей виділяє при горінні постійну середню кількість тепла – 1830 кДж, що 

називається граничною теплотою горіння. Тому нижня концентраційна межа 

поширення полум’я (φ н ) визначається за формулою: 

 

                               
Qн

QПР
н

100
  ,     (3.1) 

 

якщо взяти середнє значення Qпр, рівним 1830 кДж/м
3
, то формула для 

визначення  φ н   буде: 

                             
Qн

н

1001830 
 ,                      (3.2) 

 

де Qн - нижча теплота згорання горючої речовини, кДж/м
3
(визначається за 

довідковою літературою в кДж/моль  залежно від індивідуальних властивостей 

речовини і переводиться у розмірність кДж/м
3
 з урахуванням такого: 1 моль= 

22,4 л = 22,4.10
-3 

м
3
). 

Нижня КМП полум'я може бути визначена також за формулою 

апроксимації 

            
ban

BH



100

                      (3.3) 

 

де n – стехіометричний (тобто такий , що відповідає найкращим кількісним 

співвідношенням) коефіцієнт за киснем у рівнянні хімічної реакції; а і b емпіричні 

константи, значення яких наведені в табл. 3.1. 

 

Таблиця 3.1— Значення коефіцієнтів КМП полум’я 

 

Концентраційні межі 

поширення полум'я 

Значення коефіцієнта 
а b 

Нижня межа 4,342 4,679 

Верхня межа 

n ≤ 15 

n > 15 

 

0,775 

0,384 

 

0,560 

6,554 

 

Концентраційні межі поширення полум’я можуть бути визначені також, 

якщо відомі температурні межі поширення полум’я, за формулою: 

 

 
 

0

100

р

р ен

BH  ,     (3.4) 



 

12 

 

де  рн(е) — тиск насиченої пари речовини при температурі, що відповідає нижній 

(верхній) КМП полум'я, Па; pо — тиск довкілля, Па. 

Для розрахунку КМП полум'я сумішей горючих газів використовують 

правило Ле-Шателье 

 

 




iВН

i

СМ

ВН






1
,    (3.6) 

 

де  
СМ

ВН — нижня (верхня) КМП полум'я суміші газів, % об.;  

 iВН  — нижня (верхня) КМП полум'я  i–гo  горючого газу %, об.; 

i  — мольна частка  i-гo горючого газу в суміші. 

При цьому слід мати на увазі, що ∑μi = 1, тобто концентрація горючих 

компонентів газової суміші береться за 100 %. 

 

Концентраційні межі поширення полум’я можуть бути визначені також, 

якщо відомі температурні межі поширення полум’я, за формулою: 

 

 
 

0

100

р

р ен

BH  ,     (3.4) 

 

3.2 Завдання до роботи 

 

     Розрахувати концентраційні межі поширення полум'я пари i-ї речовини в 

повітрі. Результати розрахунку порівняти з наявними довідковими даними і 

визначити відносну похибку розрахунку. Відповісти на контрольні питання. 

 

3.3  Варіант і вихідні дані до розрахунку(табл. 3.2) 

 

  Таблиця 3.2 – Варіанти та вихидні дані завдання 

 

Варіант Речовина рідина Речовина газ 

1 Амилбензол Ацетилен 

2 Н-аміловий спирт Метан 

3 Анізол Оксид вуглецю 

4 Анілін Етан 

5 Бутилацетат Водень 

6 Бутиловий спирт Пропан 

7 Бензол Сірководень 

8 Діетиловий ефір Бутан 

9 Ксилол Ацетилен 

10 Уайт-спирит Метан 



 

13 

 

11 Етилгліколь Оксид вуглецю 

12 Трет-Аміловий спирт Етан 

13 Гексан Водень 

14 Метиловий спирт Пропан 

15 Толуол Сірководень 

16 Стирол Бутан 

17 Пентан Метан 

18 Етанол Етан 

19 Амілметилкетон Пропан 

20 Бутилбензол Бутан 

21 Бутилвиниловий ефір Оксид вуглецю 

22 Ацетон Ацетилен 

23 Етиловий спирт Водень 

 

3.4 Порядок розрахунку 

 

     1.За додатком А знаходимо нижню теплоту згоряння заданої речовини 

у кДж/моль. 

     2.Переводимо отриману величину у розмірність кДж/м
3
. 

     3.За формулою (3.3)  розраховуємо (аналогічно зазначеному вище 

прикладу) значення верхньої концентраційної межі поширення полум’я 

НКМПП). 

     4.Визначаємо похибку розрахунку та оцінюємо практичну її величину. 

3.5 Контрольні питання 

 

1.Яка фізична сутність концентраційних меж поширення полум’я ? 

2.У чому полягає різниця температурних і концентраційних меж поши- 

рення полум’я ? 

3.Чим пояснюється те, що температурні межі поширення полум’я визна- 

чаються у градусах Цельсія або у Кельвінах, а концентраційні межі у відсотках 

? 

4.Чи залежить нижня концентраційна межа поширення полум’я від  

температури зовнішнього середовища ? 

5.Які існують методи зменшення температурної та концентраційної 

меж поширення полум’я ? 

  

Література:[1, 2, 5-7].  

 

Лабораторна робота 4 

 

     Тема: Оцінювання впливу пошкодження апаратів на пожежну небезпеку. 
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     Мета: навчитися оцінювати вплив імовірності пошкодження апаратів на їх 

пожежонебезпечні властивості. 

 

4.1 Короткі теоретичні відомості 

 

У разі пошкодження  апаратів, у яких переробляються, зберігаються або 

обертаються легкозаймисті рідини (ЛЗР) чи горючі рідини (ГР),  виникає 

небезпека аварійного виходу з них парів ЛЗР і ГР зі створенням  вибухової 

концентрації з повітрям у робочій зоні. Це загрожує виникненню пожежі або 

вибуху за наявності джерела підпалювання. Тому пошкодження, 

розгерметизація їх оболонки має суттєвий вплив на пожежовибухонебезпеку, 

що підтверджується залежністю ризику пожежі від імовірності пошкодження 

апарата: 

 

                                    R A = Q p • Q v • Q i  ,                                                  (4.1) 

                                                    

де  R A  — ризик пожежі під час аварії апарата;  Q p – імовірність наявності в 

апараті горючої речовини (пару ЛЗР  або ГР);  Q v – імовірність пошкодження 

апарату, що призвело до виходу з нього горючого пару;  Q i – імовірність 

виникнення джерела підпалювання одночасно з  виходом горючого пару. 

     Імовірність пошкодження апарата можна виразити через імовірність 

його безвідмовної роботи, що є показником надійності: 

 

                                                Q v = 1- P v, 

 

де  P v – імовірність безвідмовної роботи апарата на установлений період 

роботи. 

      Розлядаючи послідовність відмов (пошкоджень) у часі як потік подій, що  

віповідає закону Пуассона, імовірність з достатньою точністю можна зобразити 

формулою [1]: 

 

                                             Q v   ≈  λ τ ,                                                          (4.2) 

 

 де  λ – інтенсивність потоку, що дорівнює кількості подій (відмов) в одиницю 

 часу, 1/год., τ – величина термінової області, на яку розраховується 

ймовірність, год. 

          У теорії надійності часто замість інтенсивності потоку відмов 

використовують поняття  «напрацювання на відмову», що дорівнює середньому 

значенню часу між двома сусідніми у потоці відмовами (Тн)  і є зворотною 

величиною інтенсивності, тобто  Тн = 1 / λ.  З урахуванням цього формула для 

визначення ризику пожежі буде: 

 

                                                        R A = Q p * Q i * λ τ ,                                       (4.3) 

                                                    R А = Q p * Q i * τ / Тн . 
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      З формул (4.3)  можна зробити висновок , що у разі пошкодження апарата і 

виходу з нього пари легкозаймистої та горючої рідини ризик пожежі залежить 

прямо пропорційно від частоти (інтенсивності) пошкодження (λ) і зворотно 

пропорційно від середнього напрацювання (Тн) на пошкодження (на відмову). 

Тому для зменшення аварійного ризику пожежі важливо всіма заходами 

забезпечувати високу надійність апаратів. 

 

4.2 Завдання до роботи 

 

     Ознайомитися з методологією оцінювання впливу пошкодження апаратів на 

їх пожежну небезпеку, визначити ризик аварійної пожежі під час виходу 

горючої пари чи газу з апарату, узявши τ = 1 рік (7200 год), та відповісти на 

контрольні питання. 

 

    Таблиця 4.1—Варіанти та вихідні дані для розрахунків 

 

          Варіант               Q p              Q i         Тн , год 

1 1•10
 -3 

1• 10 
-3 

1000 

2 1• 10
 -4 

1• 10
-2 

2000 

3 1• 10 
-4 

1• 10
 -2 

3000 

4 1• 10 
-5 

1• 10 
-2 

4000 

5 1•10 
-5 

1•10
 -1 

5000 

6 1• 10 
-2 

1• 10
-4 

6000 

7 1• 10 
-2

 1• 10
 -4 

7000 

8 1• 10
 -1 

1• 10
 -5 

5000 

9 1• 10
 -1 

1• 10
 -5 

4000 

           10 1• 110 
-3 

1• 10 
-2 

3000 

11 1• 10 
-2 

1• 10
 -2 

2000 

 

4.3 Порядок розрахунків 

 

     1.Використовуємо формулу (4.3). 

     2. Підставляючи вихідні дані з табл.4,1 за визначеним варіантом, знаходимо 

значення ризику аварійної пожежі  RA . 

     3.Формулюємо висновок, ураховуючи, що ризик має бути не більше 1• 10
 -6 

. 

 

4.4  Контрольні питання 

          

1.Яка фізична сутність ризику? 

2.Яка одиниця виміру ризику? 

3.Що означає поняття « ймовірність події»? 

4.Які існують методи визначення ймовірності подій? 

5.У яких межах практично може змінюватися величина ризику? 

6.Що означає для безпеки людей «величина ризику рівна одиниці»? 
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7.Яка допустима величина ризику з огляду пожежовибухобезпеки? 

 

Література : [ 1, 2, 3,  4 , 5]. 

 

                            Лабораторна робота 5 

 

      Тема: Оцінювання ризику вибуху газової суміші за результатами 

випробувань 

 

      Мета: засвоїти методологію оцінювання ризику вибуху за результатами 

випробувань. 

 

5.1 Короткі теоретичні відомості 

 

     Нормативно-технічними документами визначено, що оцінювання ризику 

вибуху газопарової суміші у разі підпалювання електричними, фрикційними, 

електростатичними та іншими іскрами здійснюється за результатами 

лабораторних випробувань у спеціальних камерах, заповнюваних вибуховою 

сумішшю газу (пари). Під час випробувань фіксують загальну кількість іскор і 

кількість іскрінь, що супроводжувалися вибухами суміші. За отриманими 

результатами визначалась імовірність вибуху для оцінювання його ризику та 

мінімальної запалювальної здатності по струму, напрузі чи енергії іскріння, що 

відповідає імовірності вибуху 1• 10
 -3

. 

          Імовірність вибуху визначається за його частотою за виразом: 

 

                                               Q = n  / m ,                                                       (5.1) 

де  n – число іскор, шо супроводжувалися вибухами суміші;  m – загальне число 

іскор, яке має бути достатнім, щоб уважати, що частота достатньо точно 

характеризує імовірність (наприклад, для випробувань електричних ланцюгів 

береться  m = 4000). 

         За визначенням сутності ризику  ризик вибуху під час підпалювання 

іскрами (Rw)  буде: 

                                             Rw = Q ≤ 1* 10 
 -6

 .                                                   (5.2) 

 

     Необхідно зазначити, що на практиці для зменшення часу випробувань 

визначення мінімального запалювального струму здійснюють з використанням 

графічного методу. Згідно з ГОСТ  22782.5-78 по 3-м експериментальним 

точкам у логарифмічній системі координат будують залежність Q = f (I) і 

користуючись тим, що ця залежність має вигляд похилої прямої, при  Q = 

1*10
- 3 

знаходять значення мінімального запалювального струму  I  в амперах. 

          

5.2 Завдання до самостійної роботи 
 

     Ознайомитися з теоретичними положеннями, визначити ризик виникнення 

вибуху  за визначеним варіантом  і відповісти на контрольні питання. 
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5.3  Варіанти та вихідні дані для розрахунків (табл. 5.1) 

 

            Таблиця 5.1 Варіанти та вихідні дані для розрахунків  

 

Варіант Число іскор з вибухом 

(n) 

Загальне число іскор 

(m) 

1 10 10
 6 

2 20 10
 7 

3 5 5* 10 
6 

4 15 15* 10 
7 

5 50 10 
4 

6 6 6* 10
 5 

7 100 10 
6 

8 30 3* 10
8 

9 50 10 
7 

10 10 10 
3 

11 40 4* 10
 4 

 

 

5.4 Порядок розрахунків   

 

     1.Розрахунок виконуємо за формулою (5.1). 

     2.У формулу підставляємо вихідні дані з табл. 5.1 відповідно до вибраного 

варіанта. 

     3.За отриманим значенням ризику робимо висновок з урахуванням, що 

має бути  Rw ≤ 1* 10
 -6

. 

 

5.5 Контрольні питання 

 

1. Яка фізична сутність ризику вибуху газової суміші? 

2. Яка одиниця виміру ризику вибуху газової суміші? 

3. Чому пожежна небезпека легкозаймистих рідин і горючих рідин оці- 

нюється ризиком загоряння та вибуху газо-парової суміші, а не горючістю 

рідини? 

4. У якому разі виникає небезпека для людей  під час пожежі 

легкозаймистих та горючих рідин ? 

5.Як визначається індивідуальний та соціальний ризик для людей під час 

пожежі від легкозаймистих та горючих рідин ? 

 

           Література:[1,9 ]. 

 

 

 

 



 

18 

 

Лабораторна робота 6 

  

     Тема: Оцінювання статичної електрики як джерела підпалювання газових 

сумішей під час механічної обробки пластмас 

 

     Мета: ознайомитися з методами оцінювання небезпеки електростатичних 

зарядів. 

 

6.1 Короткі теоретичні відомості 

 

     Під час роботи у пожежовибухонебезпечних приміщеннях і будівлях з 

пластмасовими виробами: жорсткі та гнучкі пластмасові повітропроводи, 

стрічки та паси конвеєрів, вентилятори з пластмасовими робочими лопатками і 

тощо доводиться ураховувати  утворення електростатичних зарядів, розряд 

яких супроводжується іскрінням, яке може бути джерелом запалювання 

вибухової газової або парової суміші. 

     Коли пластмасові вироби або їх деталі знаходяться у потоці повітря чи самі  

рухаються у повітрі, особливо запиленому, на їх поверхнях наводяться 

електростатичні заряди, а електрична напруга поверхонь відносно землі 

залежить від їх електричного опору і може досягати величини у декілька 

кіловольт. Якщо на пластмасових  поверхнях закріплені металеві деталі, то 

електростатичні заряди концентруються на них пропорційно електричній 

ємності таких деталей. Щоразу, коли вказані металеві деталі торкаються 

заземлених металевих предметів або землі, виникає іскровий розряд, подібно 

розряду ємності конденсатора, енергія якого визначається за формулою: 

 

                                                      Е = О,5 С U 
2  

,
          

                                      (6.1) 

 

де  Е – енергія іскрового розряду, Дж;  С – ємність металевого елементу , Ф ; 

U – напруга між зарядженим металевим елементом і землею, В. 

      На практиці  C  і  U – визначаються експериментально. 

      Для пожежовибухобезпеки необхідно, щоб енергія розряду не перевищувала 

мінімальної енергії запалювання  горючої речовини, що наявна під час роботи у 

виробничому приміщенні або будівлі. Якщо ця умова не забезпечується, 

застосовують спеціальні  заходи пожежовибухобезпеки. Наприклад, зменшення 

поверхневого електричного опору пластмас, заземлення металевих деталей, що 

установлюють на пластмасових поверхнях, збільшення відносної вологості у 

приміщеннях та ін. Необхідні заходи та засоби мають передбачатися у проектах  

технологічних процесів. 

 

                            6.2  Завдання до роботи 

 

     Визначити енергію електростатичного іскрового розряду, оцінити її 

величину  порівняно з мінімальною енергією запалення суміші заданої горючої 

речовини з повітрям і відповісти на контрольні питання. 
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6.3 Варіанти та вихідні дані для розрахунку (табл 6.1) 

 

Таблиця 6.1 — Варіанти та вихідні  дані для розрахунку 

Горюча 

речовина 

Мінімальна 

енергія, мДж 

Металевий 

елемент 

Ємність, пФ 

 

Напруга, кВ 

Метан 0,28 Кільце 27 7,0 

Етан 0,26 Крючок 15 9.0 

Пропан 0,25 Пластина 17 8,7 

Бутан 0,24 Спіраль 142 4,3 

Гексан 0,23 Пластина 18 7,9 

Ацетилен 0,019 Пластина 20 4,9 

Етилен 0,1 Метал. ланка 126 3,0 

Водень 0,019 Скоби на 

стрічці 

375 5,7 

Бензин Б-70 0,23 Труба 90 10,0 

Гептан 0,22 Ролик 

конвеєра 

300 6,3 

Окись 

етилена 

0,062 Заклепка 6 12,8 

Пропилен 0,25 Замок 

шарнір. 

440 6,1 

 

6.4 Порядок розрахунків 

     1.Використовуємо формулу (6.1). 

     2.У формулу підставляємо вхідні дані ємності та напруги електризації з  

табл. 6.1, переводячи ємність у пФ у ємність у фарадах, а напругу у кВ  у 

напругу у вольтах. 

     3.Порівнюємо отриману енергію з мінімальною енергією підпалювання: 

якщо  Е  ≤ Емін - робота закінчена, а якщо  Е ≥ Емін - необхідно запропонувати 

заходи чи засоби зменшення рівня електризації. 

     4.Формулюємо висновок з урахуванням отриманих результатів. 

 

6.5 Контрольні питання 

1. Від яких показників залежить енергія електростатичного заряду? 

2. Які відомі заходи та засоби нейтралізації пожежовибухонебезпеки 

електростатичних розрядів? 

3. Який механізм дії зменшення  електричного опору поверхні виробів 

з пластмаси для нейтралізації електростатичних розрядів? 

4. До яких наслідків призводить збільшення відносної вологи у примі- 

щенні? 

     5.Чому рекомендується заземлювати металеві деталі , що установлюють  

на пластмасових виробах у приміщеннях з пожежовибухонебезпечними 

речовинами? 

          Література:[1-5. 8. 9]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Для забезпечення більш гнучкого механізму комплексного оцінювання 

рівня засвоєння матеріалу пропонується рейтингова система оцінювання. За 

цією системою рівень виконання завдань оцінюється сумою балів, одержаних 

за показниками, що наведені в таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1 – Критерії оцінювання рівня знань 

Вид контролю 
Кількість 

балів 

Усього за вид 

контролю 

1 2 3 

Лекції 

усього 18 годин 

 відвідування лекцій (1,5 бала на кожну 

лекцію); 

 наявність конспекту; 

 робота на лекціях 

 

 

 

13,5 

3,5 

5 
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Поточний та підсумковий контроль 

 проведення тестового опитування за 

тематикою лекційного курсу (9 тем 

лекцій); 

 реферати за тематикою лекцій (1 бал за 

реферат); 

 наукові статті, тези 

 

 

 

45 

 

9 

4 

58 

Робота студентів  

на практичних заняттях 

усього 18 годин 

(9 практичних занять) 

 відвідування заняття (1 бал за заняття); 

 захист практичних занять (максимум 1 

бал за кожне заняття); 

 підготовка до заняття; 

 виконання практичних завдань 
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9 

1 

1 

20 

Усього  100 

 

Позитивна оцінка за результатами поточного контролю загалом може 

бути одержана лише за умови, що за всі визначені вище пункти студент 

отримав позитивні оцінки. Рівень позитивної оцінки (задовільно, добре чи 
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відмінно) визначається змістовістю наведених пояснень, чіткістю формулювань 

під час усних відповідей, якістю викладання матеріалу та його оформлення під 

час проведення лабораторних занять, виконання контрольних і тестових 

завдань. При цьому для оцінки А ураховуються граматичні показники 

відповідей, володіння державною мовою, відповідність графічного та іншого 

оформлення чинним стандартам. 

За виконання усього обсягу роботи в семестрі за результатами поточного 

контролю студент може одержати максимальний бал – 100. 

Перерахунок балів за традиційною національною системою здійснюється 

так. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

Для заліку 

90–100 А Відмінно  

 

Зараховано 
82–89 В 

Добре 
74–81 С 

64–73 D 
Задовільно 

60–63 Е 

35–59 FX 

Незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

Не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F 

Незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

Не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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Додаток А 

 

Теплота виникнення і згорання деяких речовин 

 

Речовина 
Теплота виникнення 

кДж/моль 

Теплота згорання 

кДж/моль 

1 2 3 

Альдегід мурашиний 

(р) 
121,1 561,5 

Альдегід оцтовий (р) 166,3 1173,2 

Аміак (газ) 46,1 384,2 

Анілін (р) 29,7 3484,0 

Антрацен (тв) -101,4 7102,0 

Ацетилен (газ) -224,6 1307,3 

Ацетон (р) 248,1 1789,1 

Бензол (р) -34,8 3282,4 

Бутадієн - 1,3 (р) -104,3 2547,9 

н – Бутан (газ) 132,4 2882,3 

н – Бутан (р) 153,8 2863,0 

Бутен – 1 (газ) 6,3 2723,9 

Вінилхлорид (газ) -37,7 1259,9 

Вінилхлорид (р) -17,2 1239,4 

Вода (р) 286,6 - 

Вода (газ) 242,2 - 

н - Гексан 167,2 4150,6 

н - Гептан 239,7 4814,3 

Гліцерин 675,4 1658,8 

Двоокис сірки 297,5 - 

Двоокис вуглецю 396,6 - 

Диоксон (р) 375,4 2354,8 

Дифеніл (тв) -80,4 6258,2 

Ізобутан (р) 159,2 2857,6 

КИСЛОТИ 

Бензойна (тв) 394,3 3233,8 

Масляна 525,0 2178,8 

Мурашина (р) 419,0 263,1 

Олеїнова 625,1 11183,1 

Пропіонова (р) 458,4 1589,3 

Стеаринова (тв) 937,7 11304,6 

Оцтова (р) 
485,6 942,7 

  

Метан 75,0 891,5 

Сечовина - 636,9 
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Нафталін -62,8 5161,2 

Нітроетан (р) 144,1 1364,3 

Оксид вуглецю 112,7 283,2 

н – Пентан (р) 184,4 3515,0 

Пропан (газ) 109,4 2223,2 

Пропан (р) 125,3 2209,0 

Сірководень 201,1 338,5 

Сірковуглець (р) -88,0 979,6 

СПИРТИ 

н - Аміловий 359,1 3297,5 

н - Бутиловий 341,5 2677,4 

н - Гексил 385,1 3996,8 

Метиловий 239,0 726,6 

Пропіловий 307,1 2019,6 

Этиловий 278,2 1374,3 

Теофен (р) -81,7 2536,2 

Тетралін 81,7 5597,4 

Толуол (р) 4,19 3921,8 

Фенол (тв) 171,4 3067,1 

Етан (газ) 88,4 1562,0 

Етилбензол (р) 33,1 4567,5 

Етилен -48,6 1391,1 

Етиленгліколь (р) 455,4 1152,2 

ЕФІРИ 

Диметил (р) 207,8 1443,9 

Діетиловий (р) 283,2 2730,6 

Оцтовоаніловий 594,7 4189,8 

Оцтовобутиловий (р) 542,2 3551,4 

Оцтовометиловий (р) 411,9 1635,8 

Оцтовопропіловий (р) 513,7 2899,1 

Оцтовоетиловий (р) 480,2 2256,3 
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Методичні вказівки до лабораторних занять з навчальної дисципліни 

«Пожежна безпека виробництв» для студентів денної та заочної форм 

підготовки зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» освітнього ступеня  

«Бакалавр» (Частина 2) 
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