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                                                       ВСТУП 

Безпека працюючих значною мірою залежить від властивості 

виробничого обладнання зберігати безпечний стан під час виконання заданих 

функцій у визначених умовах упродовж установленого часу. Тому вміння, 

знання методів та способів щодо підвищення безпеки роботи обладнання і 

технологічних процесів, що здійснюється на підставі системи стандартів 

безпеки праці (ССБП), є необхідною кваліфікаційною характеристикою 

фахівця з напряму підготовки «Цивільна безпека». 

Залежно від призначення, конструкції, характеристики робочого 

середовища, а також умов протікання технологічного процесу обладнання 

поділяється на обладнання з підвищеною небезпекою і небезпечне. 

Підвищена небезпека обладнання визначається наявністю небезпечних і 

шкідливих чинників, які за умов порушення тих чи інших правил безпеки 

праці можуть призвести до аварій чи нещасних випадків. 

Значною мірою підвищена небезпека технологічного обладнання також 

залежить від властивостей речовин, що переробляються, чи характеристик 

робочого середовища. 

Отже, безпека потенційно небезпечного обладнання та технологічних 

процесів забезпечується такими способами: 

1. Ідентифікація потенційних небезпек під час експлуатації 

небезпечного обладнання та речовин. 

2. Оцінка стійкого функціонування об’єкта під час використання 

потенційно небезпечного обладнання та речовин. 

3. Розробка плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і 

аварій, що можливі за умов потенційно небезпечних виробничих технологій 

та обладнання. 

4. Визначення та оцінювання можливих ризиків за експлуатації 

потенційно небезпечних об’єктів і технологій та розробки на засаді цього 

декларації безпеки об’єкта. 
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 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

Практична робота  № 1 Визначення категорій та груп небезпечних речовин 

для ідентифікації обєктів підвищеної небезпеки 

Мета: вивчити порядок та сутність визначення категорії та груп 

небезпечних речовин для ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки 

Короткі теоретичні відомості 

Небезпечні речовини за їх властивостями поділяються на 12 категорій 

(Табл. 1.1). Визначення категорій небезпечних речовин проводиться на 

підставі властивостей та параметрів стану речовин з використанням 

критеріїв. Якщо відомі властивості небезпечної речовини або (та) її стан, то 

методом порівняння, користуючись даними табл. 1.1, можна легко визначити 

її категорію. А якщо відома  маса речовини, то визначається клас речовини за 

критерієм її порогової маси: 1 клас, якщо маса знаходиться у межах: 

порогова маса 1 класу -  порогова масу 2 класу; до другого ж  класу речовина 

належить, якщо її маса рівна або менша порогової маси 2 класу за табл. 1.1. 

Речовини поєднуються в групи за видами аварій, які можуть відбутися, 

виходячи із властивостей небезпечних речовин та уражальних чинниів цих 

аварій. Вимоги до груп небезпечних речовин.  

 Група 1 (вибух) – горючі (схильні до спалахування) гази, горючі 

рідини, перегріті під тиском, ініціюючі (первинні),  бризантні (вторинні) та 

піротехнічні вибухові речовини, речовини-окисники, речовини, що 

вступають в бурхливу реакцію з  водою з виділенням горючих та/або 

вибухонебезпечних або токсичних газів.  

Група 2 (пожежа) – горючі (схильні до спалахування) гази, горючі 

рідини, перегріті під тиском, речовини-окисники, а також речовини, які 

вступають в бурхливу реакцію з водою з виділенням горючих та/або 

вибухонебезпечних або токсичних  газів.  

Група 3 (шкідливі для людей та навколишнього середовища) – 

високотоксичні речовини, токсичні речовини, речовини, що представляють 
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небезпеку для навколишнього середовища (високотоксичні для водних 

організмів), речовини, що представляють небезпеку для навколишнього 

середовища (токсичні для водних організмів) та/або можуть здійснювати 

довгостроковий негативний вплив на водне середовище, а також речовини, 

які уступають в бурхливу реакцію з водою з виділенням горючих та/або на 

випадок, якщо сумарна маса ні однієї з категорій небезпечних речовин не 

перевищує норматив порогової маси небезпечних речовин за  категоріями, 

визначається група небезпечних речовин. Визначення груп небезпечних 

речовин здійснюється  згідно з п. 2 [4], відповідно до якого категорії 

небезпечних речовин поєднуються в групи за видами аварій, які можуть 

відбутися, виходячи із властивостей небезпечних речовин та уражальних 

чинників цих аварій.  

Таблиця 1.1 - Нормативи порогових мас небезпечних речовин   

           Категорія небезпечної речовини 

 

        Порогова маса, 

               тони 

     1 клас     2 клас 

1. Горючі (займисті) гази        200         50 

2.  Горючі рідини      50000       5000 

3. Горючі рідини, перегріті під тиском        200         50 

     4    Ініціюючі (первинні) вибухові речовини         50         10 

4.  Бризантні (вторинні) та піротехнічні 

вибухові речовини 

      200     

 

        50 

5. Речовини окисники       200         50 

6. Високо токсичні речовини         20          5 

7. Токсичні речовини         200          50 

8. Речовини, які становлять небезпеку для 

довкілля (високотоксичні для водних 

організмів) 

 

         500 

 

         200 

9. Речовини, які становлять небезпеку для 

довкілля (токсичні для водних організмів) 

та/або можуть здійснювати негативний 

вплив на водне середовище 

 

 

          2000 

 

 

         500 

10.  Речовини, які вступають у бурхливу 

реакцію з водою 

 

           500 

 

           100 

11.  Речовини, які вступають у бурхливу 

реакцію з водою з виділенням горючих 

та/або вибухонебезпечних чи токсичних 

газів 

 

            200 

 

            50 
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Завдання до практичної роботи 

           Ознайомившись з методологією визначення категорій і груп 

небезпечних речовин, визначити категорію заданої небезпечної речовини 

згідно з наведеними вихідними даними табл. 1.2  та надати відповіді на 

контрольні запитання. 

Таблиця 1.2 - Визначення категорій і груп небезпечних речовин за 

значенням їх порогової маси 

Варіант 

завдання 

Стан 

речовини 

 Порогова  

маса,  т 

Визначена 

категорія 

речовини 

Визначена група 

небезпечної 

речовини 

           1 

           2 

          3 

         4 

          5 

          6 

           7 

          8 

          9 

          10 

Газовий 

Рідинний 

Окисник 

Газовий 

Рідинний 

Окисник 

Газовий 

Рідинний 

Окисник 

Газовий 

   

    

 

   Контрольні питання 

1. Що розуміють під категорією небезпечної речовини? 

2. За якими чинниками визначають категорію небезпечної речовини ? 

3. Скільки існує категорій небезпечних речовин? 

 4.  Що означає група шкідливості небезпечної речовини ? 

 5.  Скільки відомо груп шкідливості?  

 6. За якими критеріями визначається група шкідливості? 

7.Надайте визначення поняття «Гранично допустима концентрація». 
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8. Для чого необхідно визначати категорії та групи небезпечної речовини? 

 9.Розкрийте визначення поняття «Порогова маса небезпечної речовини». 

 10. Яким державним органом установлено перелік мас небезпечних 

речовин? 

              Література: [1, 3, 4] 

 

Практична робота № 2 Розрахунок  мас небезпечних речовин в процедурі 

ідентифікації небезпечних технологій та об’єктів 

            

           Мета роботи: засвоїти метод розрахунку маси небезпечної речовини 

та навчитися визначати її. 

                                        Короткі теоретичні відомості 

 

Під час проведення ідентифікації для кожного потенційно 

небезпечного об’єкта спочатку розраховується сумарна маса кожної 

індивідуальної небезпечної речовини із зазначених у Нормативах порогових 

мас індивідуальних небезпечних речовин або сумарна маса кожної 

небезпечної речовини, яка за своїми властивостями може бути віднесена до 

будь-якої категорії небезпечних речовин, зазначених у Нормативах 

порогових мас небезпечних речовин за категоріями.  

Для цього рекомендується на підставі регламенту та іншої проектної і 

технічної документації скласти список усіх речовин, що обертаються на 

цьому об’єкті. Потім виділити з списку ті речовини, які є індивідуальними 

небезпечними речовинами. З інших речовин необхідно виділити ті, що за 

своїми властивостями можуть бути віднесені до категорій небезпечних 

речовин відповідно до п. 1 та додатку 2.  

Для визначення сумарної маси індивідуальних небезпечних речовин 

необхідно визначити їхню кількість у  кожному апараті і трубопроводі, 

тобто необхідно встановити розподіл небезпечних речовин у технологічному 

обладнанні. Після встановлення розподілу небезпечних речовин в обладнанні 
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здійснюється їх підсумовування відповідно до встановлених правил. 

Розрахунок сумарної маси небезпечної речовини здійснюється з урахуванням 

таких норм:  

 – сумарна маса небезпечної речовини, що зберігається у сховищах 

(резервуарах), визначається не тією масою, яка в ній зберігається на момент 

проведення ідентифікації, а з урахуванням об’єму резервуару, що 

підтверджується проектною документацією, або паспортом чи іншою 

документацією. У разі зменшення обсягів виробництва і внесення змін до 

технологічного регламенту, під час розрахунків ураховується максимальна 

маса, яка може зберігатись у сховищі;  

– сумарна маса небезпечної речовини, що переробляється, 

виготовляється або транспортується у технологічних установках, 

визначається з урахування не фактичної маси в них на момент ідентифікації, 

а тієї маси, що може знаходитися в апаратах і трубопроводах відповідно до 

технологічного регламенту, умов процесу та правил експлуатації;  

– сумарна маса небезпечної речовини, що переробляється чи 

виготовляється в обладнанні колонного типу і визначається з урахуванням ви 

максимальної маси рідини в ємкостях (тарілках).  

 За наявності в апаратах наповнювачів з пористим інертним 

середовищем – з урахуванням максимального об’єму вільного простору:  

– сумарна маса небезпечної речовини, що транспортується у 

трубопроводах за межами підприємства, визначається її масою в секції 

трубопроводу між двома запірними пристроями та масою речовини, що може 

витекти впродовж часу, необхідного для ручного перекриття запірних 

пристроїв згідно з технологічним регламентом та проектною документацією;  

– сумарна маса небезпечної речовини, що транспортується 

внутрішніми трубопроводами, визначається її масою у всьому трубопроводі;  

– сумарна маса небезпечної речовини для зливно-наливних естакад 

визначається не фактичною масою небезпечної речовини, що в неї 

заливається (або зливається) під час ідентифікації, а максимальною ємкістю і 
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максимально регламентованою кількістю цистерн, які можуть 

установлюватися на естакаді одночасно.  

Згідно з п. 8 «Порядку ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної 

небезпеки» під час розрахунків сумарної маси небезпечної речовини на 

потенційно небезпечному об’єкті може не враховуватися маса цієї 

небезпечної речовини, що знаходиться в компресорах; 

– сумарна маса небезпечної речовини, що транспортується у 

трубопроводах за межами підприємства, визначається її масою в секції 

трубопроводу між двома запірними пристроями та масою речовини, що може 

витекти впродовж часу, необхідного для ручного перекриття запірних 

пристроїв згідно з технологічним регламентом та проектною документацією;  

– сумарна маса небезпечної речовини, що транспортується 

внутрішніми трубопроводами, визначається її масою у всьому трубопроводі;  

– сумарна маса небезпечної речовини для зливно-наливних естакад 

визначається не фактичною масою небезпечної речовини, що в неї 

заливається (або зливається) під час ідентифікації, а максимальною ємністю і 

максимально регламентованою кількістю цистерн, які можуть 

установлюватися на естакаді одночасно.  

          Згідно з п. 8 «Порядку ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної 

небезпеки» під час розрахунків сумарної маси небезпечної речовини на 

потенційно небезпечному об’єкті може не враховуватися маса цієї 

небезпечної речовини, що знаходиться в компресорах, 

небезпечної речовини не перевищує норматив порогової маси, 

проводяться процедури уточнення нормативу порогової маси з урахуванням 

відстані від місць великого скупчення людей. Під час розрахунків маси 

небезпечної речовини до уваги  приймається значення найбільшої 

концентрації небезпечної речовини. Розрахунок маси небезпечних речових у 

технологічному обладнані виконуємо за формулою (2.1):  

                                     m = q  V  n  ,                                                               (2.1)  

де m - маса небезпечної речовини, яка обертається в апараті  (ванні), т;  
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q - концентрація (вміст) небезпечної речовини, г/л; V – об’єм апарата, м3;  

n - кількість апаратів з небезпечною речовиною, шт.  

За результатами розрахунків мас небезпечних речовин, що обертаються у 

технологічному обладнанні даного об’єкту, складаємо таблицю розподілу 

мас небезпечних речовин в обладнанні. За результатами розподілу мас 

небезпечних речовин у технологічному обладнанні складаємо підсумкову 

таблицю  сумарних мас небезпечних речовин, яку оформлюємо згідно з 

вимогами форми повідомлення до «Порядку ідентифікації та обліку об’єктів 

підвищеної небезпеки». 

Завдання до практичної роботи 

           Ознайомившись з методологією визначення мас небезпечних речовин, 

розрахувати масу заданої небезпечної речовини відповідно до вихідних 

даних за варіантами, що наведені у табл. 2.1, та надати відповіді на 

контрольні запитання. 

Таблиця 2.1 - Розрахунок маси небезпечної речовини 

Варіант 

завдання 

Об’єм ємкості 

(резервуара),V, м 
3 

Концентрація 

речовини, q, г/л 

Визначена  маса 

речовини, м, m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

10 

20 

30 

40 

50 

515 

25 

35 

45 

55 

0,7 

0,75 

0,8 

0,7 

0,75 

0,8 

0,75 

0,8 

О,85 

1,0 

 

 

Контрольні питання 

1. З якою метою визначається маса небезпечної речовини ? 

                2. Якого стану бувають небезпечні речовини ? 

                3. Наведіть визначення поняття «Температура спалаху» горючої 

речовини». 

               4. Чи є різниця між температурою спалаху і температурою загорання  
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горючої рідини? 

             5. Як визначається об’єм небезпечної речовини у апаратах з наповню- 

вачами з пористого об’ємного матеріалу? 

             6. Яка ємкість враховується при розрахунку маси небезпечної речо -

вини, що зберігається на естакадах? 

             7. Як визначається сумарна маса горючої речовини ,що транспор- 

тується у трубопроводах за межами підприємства? 

            .8. Як визначається маса небезпечної речовини, що транспортується 

внутрішніми трубопроводами підприємства? 

             9.  Як визначається маса небезпечної речовини, що переробляється? 

             10. Розкажіть про загальну методологію визначення сумарної маси 

небезпечної речовини, яка використовується на потенційно небезпечному 

об’єкті.  

Література: [1, 2, 3, 8] 

 

Практична робота  № 3  Визначення нормативу порогової маси не- 

безпечної речовини з урахуванням відстані від масового скупчення людей 

  

Мета роботи:  засвоїти  методологію визначення порогової маси небезпечної 

речовини з урахуванням відстані від великого скупчення людей та навчитись 

визначати її. 

                                            Короткі теоретичні відомості 

У тих випадках, коли сумарна маса категорій та груп небезпечних 

речовин менша за порогову масу, але відстань від потенційно небезпечного 

об’єкта до місць великого скупчення людей (стадіони, кінотеатри, лікарні, 

школи тощо), житлових масивів, транспортних магістралей,  ромислових, 

природоохоронних та життєво важливих цивільних об’єктів менше 500 м для 

речовин, віднесених до 1-ї та 2-ї груп, і менше 1000 м для речовин, 

віднесених до 3-ї групи, порогова маса повинна бути зменшена. У цьому 

випадку як розрахункова приймається відстань від  життєво важливого 
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об’єкта до найближчого від нього апарата (резервуара) потенційно 

небезпечного об’єкта.  

Як приклад розглянемо плодоовочеву базу «Промінь», на якій виявлено 

потенційно небезпечний об’єкт  –  холодильний цех з аміачно-холодильною 

установкою  

Мінімальна відстань від потенційно небезпечного об’єкта до життєво 

важливого об’єкта (автотраси) становить 100 м. Аміак є токсичною 

речовиною. Відповідно до вимог розрахункова відстань має бути не менше 

1000 м за умов, коли маса небезпечних речовин дорівнює або перевищує 

порогову масу. У наслідок того, що у наведеному випадку відстань від 

потенційно небезпечного об’єкта значно менша, необхідно перерахувати 

порогову масу небезпечної речовини (аміаку) згідно з формулою  

  Q1,k =  Qi ( RХ / Rп ) 
2
   ,                                                 (3.1) 

де Qi,k – норматив порогової маси небезпечних речовин для потенційно 

небезпечних об’єктів, розташованих від місць великого скупчення людей, 

транспортних магістралей, промислових, природоохоронних і життєво 

важливих цивільних об’єктів на відстані менше, ніж 500 м для небезпечних 

речовин групи 1 та 2 і 1000 м для речовин групи 3; Qi – норматив порогової 

маси індивідуальних небезпечних речовин або категорій небезпечних 

речовин, або небезпечних речовин однієї категорії чи групи;  Rx – 

відстань від потенційно небезпечного об’єкта до місць великого скупчення 

людей, транспортних магістралей, промислових, природоохоронних і 

життєво важливих цивільних об’єктів; Rn – гранична відстань, починаючи з 

якої проводиться перерахунок нормативу порогових мас (для речовин групи 

1 та 2 дорівнює 500 м, для речовин 3 групи – 1000 м).  

У цьому випадку норматив порогової маси небезпечних речовин1 класу 

небезпеки становить:   

Qп, х  = 500 (100 / 1000)
 2 

= 5 т .                                ( 3.2) 

Отже, на об’єкті, що розглядається, маса індивідуальної небезпечної 

речовини аміаку перевищує його  норматив порогової маси для об’єктів 
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підвищеної небезпеки 1 класу небезпеки. Отже, холодильний цех ТОВ 

«Промінь» належить до об’єктів підвищеної небезпеки 1 класу.  

                         Завдання для практичної роботи 

Ознайомившись з теоретичними відомостями щодо визначення 

порогової маси небезпечної речовини, з урахуванням відстані від великого 

скупчення людей, визначити порогову масу небезпечної речовини для 

заданого варіанта відповідно до вихідних даних, приведених у табл. 3.1, та 

надати відповідь на контрольні запитання. 

 

          Таблиця 3.1-Визначення порогової маси небезпечної речовини з 

урахуванням відстані від великого скупчення людей 

Варіант завдання Небезпечна 

речовина 

Відстань об’єкта 

від скупчення 

людей Rх , м 

Норматив 

порогової маси 

небезпечної 

речовини Q1, т 

Розрахована 

порогова маса з 

урахуванням 

відстані від 

скупчення людей 

Qi k., т 

            1 

            2 

           3 

           4 

           5 

           6 

           7 

           8 

           9 

           10 

 

        Аміак 

       Сірководень 

       Метан 

       Бензин 

       Кисень 

       Аміак 

       Сірководень 

      Метан 

       Бензин 

       Кисень 

        300 

        500 

        600 

        700 

        800 

        200 

        400 

         900 

         200 

         300 

        500 

         200 

         200 

         5000 

         50 

         500 

          200 

          200 

          5000 

          50 

           

 

 

Контрольні питання 

           1. Що означає порогова маса небезпечної речовини? 

           2. Як розуміти критерій адитивності? 

           3. З якою метою використовується порогова маса небезпечної 

речовини? 

           4. Чому зі зменшенням відстані від небезпечного об’єкта зменшується 

норматив порогової маси небезпечної речовини? 

           5. З якою метою використовується критерій адитивності?  

           6. У якому разі кисень вважається небезпечною речовиною? 
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           7. Чому з збільшенням відстані від потенційно небезпечного об’єкту 

норматив порогової маси небезпечної речовини збільшується? 

          8. Як впливає норматив порогової маси на безпеку технологічних 

процесів? 

          9. Охарактеризуйте загальні положення по визначенню порогової маси 

скоригованої порогової маси небезпечної речовини. 

          10. Для яких небезпечних речовин може використовуватись поняття 

«Порогова маса»? 

  Література: [1, 2, 3, 4]. 

 

Практична робота № 4 Оцінювання пожежної небезпеки технологічних 

процесів за критерієм адитивності 

            Мета роботи: Ознайомитися з методологією попередньої оцінки 

пожежної небезпеки  технологічних процесів за сумарним складом горючих 

компонентів.             

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 терміну лат. 

Additive—прибавляти), який розраховують за  формулою 

                                                 G = Σ ( m і / m п ) 100, %  ,                            (4.1) 

 

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 застосовано 

декілька горючих компонентів, то їх критерії  потенційної небезпеки 

прибавляються, формуючи загальне значення потенційної небезпеки 

технологічного процесу. 
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             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 й розчинені; Клас 3 – легкоспалахувальні рідини; Клас 4 – легко- 

запалювальні тверді речовини, самоспалахувальніі речовини; Клас – 5окис- 

лювальні 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. 

           За виконаними розрахунками роблять висновки: якщо  G  ≥ 1техно- 

логічний  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 технологіч- 

ному процесі. 

          Конкретні характеристики та показники пожеж визначаються за 

іншими критеріями. 

Завдання до практичної роботи 

Ознайомившись з теоретичними відомостями, розрахувати за варіантом 

та вихідними даними, що приведені у  табл. 4.1, критерій адитивності 
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технологічного процесу, у якому задіяні три горючих компоненти 

(речовини), та дати відповіді на контрольні запитання.            

           Таблиця 4.1- Дані до розрахунок критеріїв адитивності 

 

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 

 

Порядок розрахунку. 

        1).   Використовуючи формулу(4.1), перетворюємо її у наступний 

вигляд: 

                           G =( mi 1 /mн 1 + mі 2 / mн 2 + mі 3 / mн 3 )100 , %  .                (4.2)                       

 

       2).  Підставляючи значення  mі  та  mн  за вибраним варіантом з  табл. 4.1 , 

 

визначаємо значення  G  у процентах.  

       3).  За отриманими результатами  наводиться формулювання висновку. 

 

Контрольні питання 

             1. Поняття горіння та пожежі.   

             2. Основні причини пожеж. 

            3. Горючі рідини та гази. 

            4. Концентраційні межі горіння горючих газів. 

            5. Температурні межі горіння горючих рідин.         

 

           6. Які Ви знаєте небезпечні та шкідливі чинники пожежі ? 
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           7. Які три умови виникнення горіння та пожежі ? 

           8. Яка фізична сутність критерія адитивності ? 

           9. Чим пояснюється залежність критерія адитивності від маси горючої 

 речовини(матеріалу)? 

 10. Які Ви знаєте інші показники пожежної небезпеки, крім критерія 

адитивності? 

 

            Література: [1, 2 , 3,  4] 

 

Практична робота №5 Визначення класу токсичної небезпечної 

речовини 

             Мета роботи: навчитися визначати класс токсичної небезпечної 

  

речовини  

              

Короткі теоретичні відомості 

Слід звернути увагу на визначення класу небезпеки речовин  

відповідно до  нормативних документів. Визначення класу небезпеки 

речовин здійснюється Міністерством охорони здоров’я (МОЗ) України. Так, 

наприклад, відповідно до ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. 

Классификация и общие требования» за ступенем впливу на організм людини 

шкідливі речовини поділяють на чотири класи небезпеки:  

1-й – речовини надзвичайно небезпечні;  

2-й – речовини високонебезпечні;  

3-й – речовини помірно небезпечні;  

4-й – речовини малонебезпечні.  

Клас небезпеки шкідливих речовин установлюють залежно від норми 

та показників, що вказані в табл. 5.1 
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Таблиця 5.1 – Визначення класу небезпеки шкідливих речовин  

 

Найменування показників 
 

 Норма для класу  небезпеки 
   1-го    2-го     3-го     4-го 

Граничнодопустима концентрація 

(ГДК) шкідливих речовин у повітрі 

робочої зони, мг/м
3 

 

Менше 

    0,1 

 

0,1 - 1,0 

 

1,2 - 10,0 

 

Більше 

    10,0 

Середня смертельна доза  під час 

уведення в шлунок, мг/кг 

Менше  

     15 

 

15 - 150 

 

151- 5000 

Більше 

  5000 

Середня смертельна доза під 

час нанесення на шкіру, мг/кг 

Менше 

  100 

 

100 -  500 

 

501 -  250 

Більше  

   2500 

Середня смертельна концентрація 

у повітрі, мг/м
3 

Менше 

  500 

 

500 - 5000 

 

2001-

50000 

Більше 

  50000 

Коефіцієнт можливості 

інгаляційного отруєння (КМПО) 

Більше 

  300 

 

300 - 30 

 

 29 - 3 
Менше                       

3 

Зона гострої дії Менше 

   6,0 

 6,0- 

18,0 

 18,1- 

54,0 

Більше 

  54,0 

Зона хронічної дії Більше  

10,0 

 10,0-        

5,0 

 

4,9 - 2,5 Менше 

   2,5 

  

Віднесення шкідливої речовини до класу небезпеки здійснюють за 

показником, значення якого відповідає найбільш високому класу небезпеки. 

Важливе значення має також визначення ступеня токсичності небезпечних 

речовин. Згідно з ГОСТ 12.1.007-76 і 12.1.005-88 та переліками гранично-

припустимих концентрацій шкідливих речовин, затвердженими МОЗ, до 

високотоксичних належать речовини, які за своїми біологічними 

властивостями та токсичністю належать до 1 класу небезпеки, а до токсичних 

речовини, які за своїми біологічними властивостями та токсичністю належать 

до 2 класу небезпеки. У тих випадках, коли речовина не віднесена до 

визначеного класу небезпеки, це здійснюється МОЗ.  

Завдання до практичної роботи 

Ознайомившись з короткими теоретичними відомостями, визначити 

клас токсичної небезпечної речовин за варіантом та вихідними даними, 

наведеними у Табл. 5.2, та надати відповідь на контрольні запитання.   
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Таблиця 5.2 – Визначення класу небезпеки токсичної речовини 

Варіант завдання Гранично допустима 

концентрація речовини, 

мг/кг 

Визначений клас 

токсичної небезпеки 

1 

3 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

0,005 

О,5 

2000 

6000 

0.09 

0.08 

500 

5000 

0,015 

1000 

 

 

                                         Контрольні питання 

1. Які речовини вважаються токсичними? 

2. Що означає клас токсичної речовини? 

3. За якими критеріями визначається клас токсичної речовини? 

4. Скільки встановлено класів токсичних речовин? 

5. Наведіть визначення поняття «Гранично допустима концентрація» 

токсичної речовини. 

 6. Яка одиниця виміру токсичної речовини? 

 7. Наведіть приклади токсичних речовин. 

  8. Чи може бути токсична речовина горючою? 

  9. Яким чином можна зменшити токсичну небезпечність речовини? 

    10. Як визначається гранично допустима концентрація суми декількох 

токсичних речовин? 

              Література: [1-4]. 

 

Лабораторна робота  6.  Оцінка індивідуального та соціального ризику 

технологічних процесів. 

         Мета: Навчитись оцінювати небезпеку для людей, зайнятих у виконанні  

технологічних операцій,  у разі виникнення пожежі на виробництві. 
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Короткі теоретичні відомості. 

У разі виникнення пожежі люди (виробничий персонал), що  

знаходиться в зоні дії небезпечних чинників пожежі, можуть отримати 

ураження органів тіла, а також тяжкі та смертельні травми. Ризик небезпеки 

травмування або смертельного випадку можна оцінити, визначивши 

імовірність такого випадку. 

          Індивідуальний ризик R  оцінюється імовірністю ураження людини, що 

знаходиться в зоні дії небезпечних чинників пожежі або вибуху.   

          Соціальний ризик S  оцінюється імовірністю виникнення події, що 

полягає в ураженні певної кількості людей небезпечними чинниками пожежі 

і вибуху, тобто він залежить від імовірності події  і від кількості людей. 

           Технологічна установка, що здійснює робочий процес, уважається 

пожежонебезпечною і її експлуатація недопустима, якщо індивідуальний 

ризик  R ≥ 10
-6

  або соціальний ризик  S  ≥ 10
-5

 в розрахунку на цілий рік. 

          Для оцінки ризиків аналіз пожежної небезпеки здійснюють у такій 

послідовності: 

- розробляють і аналізують сценарії можливої аварії (пожежі); 

- розробляють і аналізують логічні схеми розвитку аварії як комбіна- 

цію подій, позначивши події математичними символами; 

- будують «дерево відмов», у якому можна прослідити по гілках дере- 

ва  перехід від нормального стану до аварійної події; 

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

« множення ймовірностей» та «суму ймовірностей», складаємо залежність 

ризиків  R  чи  S  від ймовірностей складових подій; 

- визначають імовірності складових подій, що входять у залежність   

R  чи  S; 

- визначають значення ймовірностей  R  чи  S  і порівнюють їх з 

нормативними значеннями. 

Імовірності складових подій визначають на підставі статистичних  



22 

 

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

спостережень під час експлуатації об’єкта 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    ,                                       (6.1)                                                              

    

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

просторі подій:  відповідно до наявності горючої речовини,  виникнення 

джерела підпалювання, наявність кисню або повітря з киснем та 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.                              (6.2) 

          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 (6.1) і (6.2), можна визначити за виразом 

                                       Q a = ( m a *Δ ta ) / T  ,                                            (6.3) 

де  Q a – імовірність наявності горючої речовини або виникнення джерела  

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

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

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

Завдання до практичної роботи 

Ознайомившись з короткими теоретичними відомостями, засвоїти  

методологію оцінювання ризику; визначити імовірність аварійних подій 

відповідно до варіанта і вихідних даних, приведених у табл. 6.1,  та дати 

відповіді на контрольні запитання. 
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Прийняти, що у робочій зоні постійно знаходяться люди у наявності з 

повітрям, тому вважається, що імовірності  Q o = 1,  Q N = 1.            

Таблиця 6.1 - Визначення імовірності аварійних подій      

   

             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 

 

              За отриманими даними робиться висновок щодо відповідності 

ризику вимогам та необхідності застосування заходів та засобів його 

зниження.                 

Контрольні питання 

            1  Як розуміти поняття «ризику»? 

1. У чому полягає фізична сутність індивідуального ризику? 

2. У чому полягає фізична сутність соціального ризику? 

3. Що необхідно розуміти під поняттям аварії? 

4. Яка одиниця виміру ризику? 

5. У чому полягає сутність поняття «імовірність небезпечної події «? 

6. Яка одиниця виміру імовірності події? 

7. За якими показниками визначається імовірність події? 

8. Як Ви вважаєте, чи є зв’язок між індивідуальним і соціальним 

ризиком?  

9.  Чим пояснюється залежність імовірності від часу? 

              Література: [31, 32, 35, 36]. 
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2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

1. Лекції (до 10 балів) 

Відвідування лекційних 

занять 

Конспект лекцій Усього 

5 балів (14 лекцій) 5 балів 10 балів 

2. Поточний та підсумковий контроль (до 60 балів) 

Модульні контрольні 

роботи 

№ 1, № 2 

Участь у конференціях, 

круглих столах, олімпіадах, 

конкурсах наукових робіт, 

брейпрингах 

Усього 

25+25= 50 балів 10 балів 60 балів 

3. Робота студентів на практичних заняттях (до 30 балів) 

Оформлення 

конспекту ПЗ 

Захист ПЗ Відвідування ПЗ Усього 

7 ПЗ х 2 = 14 б 7 ПЗ х 2 = 14 б 2 бали 30 балів 
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