МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ
Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки

ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ
навчальної дисципліни «Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та
екології»
обов’язкових компонент
освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Технічне обслуговування і ремонт повітряних суден і авіадвигунів
за темою № 11 – Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах

Харків 2021

2

ЗАТВЕРДЖЕНО

СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
Протокол від 23.09.2021 р.№ 8

Методичною радою
Кременчуцького льотного коледжу
Харківського національного
університету внутрішніх справ
Протокол від 22.09.2021 р. № 2

ПОГОДЖЕНО
Секцією науково-методичної ради
Харківського національного університету
внутрішніх справ з технічних дисциплін
Протокол від 22.09.2021 р. № 8

Розглянуто на засіданні циклової комісії технічного обслуговування авіаційної
техніки, протокол від 30.08.2021 р. № 1
Розробники:
1. викладач циклової комісії технічного обслуговування авіаційної техніки,
спеціаліст вищої категорії, Дрогомерецька Г.В.
2. викладач циклової комісії технічного обслуговування авіаційної техніки,
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, Дєрябіна І.О.

Рецензенти:
1. Викладач циклової комісії аеронавігації Кременчуцького льотного коледжу
Харківського національного університету внутрішніх справ, спеціаліст
вищої категорії, викладач-методист, к.т.н., с.н.с. – Тягній В.Г.
2. Доктор технічних наук, доцент Кременчуцького державного політехнічного
університету імені Михайла Остроградського – Сукач С.В.

3
План лекції:
1.
2.
3.
4.
5.

Горіння і види горіння. Класи пожеж
Показники пожежовибухонебезпеки речовин і матеріалів
Способи і засоби пожежогасіння
Категорії приміщень за пожежовибухонебезпекою
Організація пожежної безпеки на виробництві
Рекомендована література:

Основна
1. Охорона праці. З.М. Яремко, С.В. Тимошук, С.В. Писаревська та ін.; за
ред. З.М. Яремка. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 430 с.
1. Протоєрейський О.С, Запорожець О.І. Охорона праці в галузі: Навч.
посіб. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с.
Текст лекції
1. Горіння і види горіння. Класи пожеж.
Вогонь, що вийшов із-під контролю, здатний викликати значні руйнівні
та смертоносні наслідки. До таких проявів вогняної стихії належать пожежі.
Пожежа – неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що
розповсюджується у часі і просторі.
Залежно від розмірів матеріальних збитків пожежі поділяються на
особливо великі (коли збитки становлять від 10000 і більше розмірів
мінімальної заробітної плати), великі (збитки сягають від 1000 до 10000
розмірів мінімальної заробітної плати) та інші. Проте наслідки пожеж не
обмежуються суто матеріальними втратами, пов’язаними зі знищенням або
пошкодженням основних виробничих та невиробничих фондів, товарноматеріальних цінностей, особистого майна населення, витратами на ліквідацію
пожежі та її наслідків, на компенсацію постраждалим і т. ін. Найвідчутнішими,
безперечно, є соціальні наслідки, які, передусім, пов’язуються з загибеллю і
травмуванням людей, а також пошкодженням їх фізичного та психологічного
стану, зростанням захворюваності населення, підвищенням соціальної напруги
у суспільстві внаслідок втрати житлового фонду, позбавленням робочих місць
тощо.
Не слід забувати й про екологічні наслідки пожеж, до яких, у першу
чергу, можна віднести забруднення навколишнього середовища продуктами
горіння, засобами пожежогасіння та пошкодженими матеріалами, руйнування
озонового шару, втрати атмосферою кисню, теплове забруднення, посилення
парникового ефекту, тощо.
Пожежна безпека об’єкта – стан об’єкта, за яким з
регламентованою імовірністю виключається можливість виникнення і
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розвитку пожежі та впливу на людей її небезпечних факторів, а також
забезпечується захист матеріальних цінностей.
Основними напрямками забезпечення пожежної безпеки є усунення умов
виникнення пожежі та мінімізація її наслідків. Об’єкти повинні мати системи
пожежної безпеки, спрямовані на запобігання пожежі, дії на людей та
матеріальні цінності небезпечних факторів
пожежі, в тому числі їх вторинних проявів. До таких факторів, згідно ГОСТ
12.1.004191, належать: полум’я та іскри; підвищена температура
навколишнього середовища; токсичні продукти горіння й термічного розкладу
матеріалів, речовин; дим; знижена концентрація кисню.
Вторинними проявами небезпечних факторів пожежі вважаються:
уламки, частини зруйнованих апаратів, агрегатів, установок, конструкцій;
радіоактивні та токсичні речовини і матеріали, викинуті із зруйнованих
апаратів та установок; електричний струм, пов’язаний з переходом напруги на
струмопровідні елементи будівельних конструкцій, апаратів, агрегатів
внаслідок пошкодження ізоляції під дією високих температур; небезпечні
фактори вибухів, пов’язаних з пожежами; вогнегасні речовини.
Найпоширенішими причинами пожеж в Україні є: необережне
поводження з вогнем (понад 57%); порушення правил монтажу та експлуатації
електроприладів (20–25%); порушення правил монтажу та експлуатації
приладів опалення (8–10%); пустощі дітей з вогнем (4–5%); підпали (2–4%);
невстановлені та інші (1–3%). Слід особливо підкреслити, що абсолютна
більшість пожеж (99%) виникає безпосередньо з вини людей. З них 70–80%
трапляється у житловому секторі, 3–4% – у промисловості, 1–2% на
будівництві, 1–2% – у сільському господарстві, 2–3% на об’єктах торгівлі та
складах, 1–3% – у місцях масового перебування людей.
Система пожежної безпеки – це комплекс організаційних заходів і
технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежі та збитків від неї.
Сутність та види горіння. Класи пожеж
Горіння – екзотермічна реакція окислення речовини, яка
супроводжується виділенням диму та виникненням полум’я або світінням.
Для виникнення горіння необхідна одночасна наявність трьох чинників –
горючої речовини, окисника та джерела запалювання. При цьому, горюча
речовина та окисник повинні знаходитися в необхідному співвідношенні один
до одного і утворювати таким чином горючу суміш, а джерело запалювання
повинно мати певну енергію та температуру, достатню для початку реакції.
Горючу суміш визначають терміном «горюче середовище». Це – середовище,
що здатне самостійно горіти після видалення джерела запалювання. Для
повного згорання необхідна присутність достатньої кількості кисню, щоб
забезпечити повне перетворення речовини в його насичені оксиди. При
недостатній кількості повітря окислюється тільки частина горючої речовини.
Залишок розкладається з виділенням великої кількості диму. При цьому також
утворюються токсичні речовини, серед яких найбільш розповсюджений
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продукт неповного згорання – оксид вуглецю (СО), який може призвести до
отруєння людей.
На пожежах, як правило, горіння відбувається за браком окисника, що
серйозно ускладнює пожежогасіння внаслідок погіршення видимості або
наявності токсичних речовин у повітряному середовищі.
Слід відмітити, що горіння деяких речовин (ацетилену, оксиду етилену,
тощо), які здатні при розкладанні виділяти велику кількість тепла, можливе й за
відсутності окисника.
Горіння може бути гомогенним та гетерогенним.
При гомогенному горінні речовини, що вступають в реакцію окислення,
мають однаковий агрегатний стан – газо – чи пароподібний.
Якщо початкові речовини знаходяться в різних агрегатних станах і існує
межа поділу фаз в горючій системі, то таке горіння називається гетерогенним.
Пожежі, переважно, характеризуються гетерогенним горінням.
У всіх випадках для горіння характерні три стадії: виникнення,
поширення та згасання полум’я.
За швидкістю поширення полум’я горіння поділяється на дефлаграційне,
вибухове та детонаційне.
Дефлаграційне горіння – швидкість полум’я в межах декількох м/с.
Вибухове – надзвичайно швидке хімічне перетворення, що
супроводжується виділенням енергії і утворенням стиснутих газів, здатних
виконувати механічну роботу. При цьому швидкість полум’я досягає сотень
м/с.
Детонаційне – це горіння поширюється з надзвуковою швидкістю, що
сягає кількох тисяч метрів за секунду.
За походженням та деякими зовнішніми особливостями розрізняють такі
форми горіння:
 спалах – швидке загоряння горючої суміші без утворення стиснутих газів,
яке не переходить у стійке горіння;
 займання – горіння, яке виникає під впливом джерела запалювання;
 спалахування – займання, що супроводжується появою полум’я;
 самозаймання – горіння, яке починається без впливу джерела
запалювання;
 самоспалахування – самозаймання, що супроводжується появою полум’я;
 тління – горіння без випромінювання світла, що, як правило,
розпізнається за появою диму.
Залежно від агрегатного стану й особливостей горіння різних горючих
речовин і матеріалів, пожежі поділяються на відповідні класи та підкласи:
клас А – горіння твердих речовин, що супроводжується (підклас А1) або не
супроводжується (підклас А2) тлінням;
клас В – горіння рідких речовин, що не розчиняються (підклас В2) у воді;
клас С – горіння газів;
клас Д – горіння металів легких, за винятком лужних (підклас Д1), лужних
(підклас Д2), а також металовмісних сполук (підклас Д3);
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2. Показники пожежовибухонебезпеки речовин і матеріалів
Пожежовибухонебезпека речовин та матеріалів – це сукупність
властивостей, які характеризують їх схильність до виникнення й поширення
горіння, особливості горіння і здатність піддаватись гасінню загорянь.
За цими показниками виділяють три групи горючості матеріалів і
речовин: негорючі, важкогорючі та горючі.
Негорючі (неспалимі) – речовини та матеріали, що нездатні до горіння чи
обвуглювання у повітрі під впливом вогню або високої температури. Це
матеріали мінерального походження та виготовлені на їх основі матеріали, –
червона цегла, силікатна цегла, бетон, камінь, азбест, мінеральна вата,
азбестовий цемент та інші матеріали, а також більшість металів. При цьому
негорючі речовини можуть бути пожежонебезпечними, наприклад, речовини,
що виділяють горючі продукти при взаємодії з водою.
Важкогорючі (важко спалимі) – речовини та матеріали, що здатні
спалахувати, тліти чи обвуглюватись у повітрі від джерела запалювання, але не
здатні самостійно горіти чи обвуглюватись після його видалення (матеріали, що
містять спалимі та неспалимі компоненти, наприклад, деревина при глибокому
просочуванні антипіренами, фіброліт і т. ін.);
Горючі (спалимі) – речовини та матеріали, що здатні самозайматися, а
також спалахувати, тліти чи обвуглюватися від джерела запалювання та
самостійно горіти після його видалення.
У свою чергу, у групі горючих речовин та матеріалів виділяють
легкозаймисті речовини та матеріали – це речовини та матеріали, що здатні
займатися від короткочасної (до 30 с) дії джерела запалювання низької енергії.
tсп – температура спалаху – це найменша температура речовини, за
якої в умовах спеціальних випробувань над її поверхнею утворюється пара або
гази, що здатні спалахувати від джерела запалювання, але швидкість їх
утворення ще не достатня для стійкого горіння, тобто має місце тільки
спалах – швидке згоряння горючої суміші, що не супроводжується утворенням
стиснутих газів.
Значення температури спалаху використовується для характеристики
пожежної небезпеки рідин.
tзайм – температура займання – це найменша температура речовини,
при якій в умовах спеціальних випробувань речовина виділяє горючу пару або
гази з такою швидкістю, що після їх запалювання від зовнішнього джерела
спостерігається спалахування – початок стійкого полуменевого горіння.
Температура спалаху та займання легко займистих рідин (ЛЗР)
відрізняється на 5–15оС. Чим нижча температура спалаху рідини, тим меншою є
ця різниця, і, відповідно, більш пожежонебезпечною ця рідина. Температура
займання використовується при визначенні групи горючості речовин, при
оцінці пожежної небезпеки устаткування та технологічних процесів, пов’язаних
із переробкою горючих речовин, при розробці заходів щодо забезпечення
пожежної безпеки.
tсзайм – температура самозаймання – це найменша температура
речовини, при якій в умовах спеціальних випробувань відбувається різке
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збільшення швидкості екзотермічних об’ємних реакцій, що приводить до
виникнення полуменевого горіння або вибуху за відсутності зовнішнього
джерела полум’я. Температура самозаймання речовини залежить від ряду
факторів і змінюється у широких межах. Найбільш значною є залежність
температури самозаймання від об’єму та геометричної форми горючої суміші.
Із збільшенням об’єму горючої суміші при незмінній її формі температура
самозаймання зменшується, тому що зменшується площа тепловіддачі на
одиницю об’єму речовини та створюються більш сприятливі умови для
накопичення тепла у горючій суміші. При зменшенні об’єму горючої суміші
температура її самозаймання підвищується.
3. Способи і засоби гасіння пожеж.
Комплекс заходів, спрямованих на ліквідацію пожежі, що виникла,
називається пожежогасінням.
Основою пожежогасіння є примусове припинення процесу горіння.
На практиці використовують декілька способів припинення горіння, суть
яких полягає у приведеному нижче.
Спосіб охолодження ґрунтується на тому, що горіння речовини можливе
тільки тоді, коли температура її верхнього шару вища за температуру його
запалювання. Якщо з поверхні горючої речовини відвести тепло, тобто
охолодити її нижче температури запалювання, горіння припиняється.
Спосіб розбавлення базується на здатності речовини горіти при вмісті
кисню у атмосфері більше 14–16% за об’ємом. Зі зменшенням кисню в повітрі
нижче вказаної величини полуменеве горіння припиняється, а потім
припиняється і тління внаслідок зменшення швидкості окислення. Зменшення
концентрації кисню досягається введенням у повітря інертних газів та пари із
зовні або розведенням кисню продуктами горіння (у ізольованих приміщеннях).
Спосіб ізоляції ґрунтується на припиненні надходження кисню повітря до
речовини, що горить. Для цього застосовують різні ізолюючі вогнегасні
речовини (хімічна піна, порошок та інше ).
Спосіб хімічного гальмування реакцій горіння полягає у введенні в зону
горіння галоїдно-похідних речовин (бромисті метил та етил, фреон та інше), які
при попаданні у полум’я розпадаються і з’єднуються з активними центрами,
припиняючи екзотермічну реакцію, тобто виділення тепла. У результаті цього
процес горіння припиняється.
Спосіб механічного зриву полум’я сильним струменем води, порошку чи
газу.
Спосіб вогнеперешкоди, заснований на створенні умов, за яких полум’я
не поширюється через вузькі канали, переріз яких менший за критичний.
Реалізація способів припинення горіння досягається використанням
вогнегасних речовин та технічних засобів. До вогнегасних належать речовини,
що мають фізико-хімічні властивості, які дозволяють створювати умови для
припинення горіння. Серед них найпоширенішими є вода, водяна пара, піна,
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газові вогнегасні суміші, порошки, пісок, пожежостійкі тканини, тощо.
Кожному способу припинення горіння відповідає конкретний вид вогнегасних
засобів.
Вода є найбільш розповсюдженим засобом припинення горіння. Вона має
порівняно малу в’язкість, легко просочується в щілини та шпарини горючої
речовини. При цьому вода поглинає велику кількість тепла завдяки
випаровуванню (для випаровування 1 кг води витрача1 ється 2258,5 кДж тепла)
і утворює парову хмару, що в свою чергу перешкоджає доступу кисню до
речовини, що горить. Крім того, перетворюючись на пару, вода збільшується в
об’ємі приблизно у 1700 разів. Змішуючись із горючими газами, що
виділяються при горінні, пара розводить їх, утворюючи суміш, не здатну до
горіння. У вигляді потужних струменів, воду можна також застосовувати для
механічного збиття полум’я. Завдяки високій технологічній стійкості води
(розкладення на кисень та водень відбувається при температурі 1700оС) її
можна використовувати для гасіння більшості горючих матеріалів та рідин.
Застосування розчинів змочувачів, які зменшують поверхневий натяг
води, дає можливість зменшити її витрати на гасіння деяких матеріалів на 30–
50%. Воду для гасіння використовують як у компактному так і у розпиленому
стані. Компактні струмені води звичайно застосовують у випадках, коли
неможливо близько підійти до осередку горіння, наприклад, при пожежі на
великій висоті, на складах лісових матеріалів і т.ін. Дальність, на яку б’є
компактний струмінь, досягає 70–80 м. Для отримання компактного струменю
використовують ручні та лафетні стволи.
Значно більший вогнегасний ефект спостерігається при застосуванні води
у дрібно розпиленому стані. У такому вигляді її можна використовувати навіть
для гасіння легкозаймистих та горючих рідин, оскільки туманоподібна хмара
дрібнорозпиленої води ізолює поверхні рідин від проникнення кисню. І хоча
вода у компактному стані є добрим електропровідником, що створює певну
небезпеку під час гасіння пожеж електроустаткування під напругою, в тонко
розпиленому стані вода може використовуватись для гасіння електроустановок,
тому що в такому стані електричний опір води різко зростає.
Не рекомендується гасити водою цінні речі, обладнання, книги,
документи та інші предмети, що приходять під впливом води до непридатного
стану.
Інколи для гасіння вогню застосовують пару. Сутність гасіння пожежі
полягає у зменшенні вмісту кисню у повітрі. Концентрація пари у повітрі 30–
35% по об’єму викликає припинення горіння. Крім того, пара частково
охолоджує предмети, що погано вентилюються.
Піна – це колоїдна дисперсна система, яка складається із дрібних
бульбашок, заповнених газом. Стінки бульбашок утворюються із розчинів
поверхневоактивних речовин і стабілізаторів, склад яких обумовлює стійкість
піни. За способом створення і складом газової фази піни поділяють на хімічні
та повітряно-механічні. Хімічна піна отримується в результаті взаємодії
кислотного та лужного розчинів у ручних вогнегасниках або хімічних
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піногенераторах. Повітряно-механічна піна утворюється за допомогою
спеціальних піногенераторів із водних розчинів піноутворювачів.
Піна має досить низьку теплопровідність. Вона здатна перешкоджати
випаровуванню горючих речовин, а також проникненню парів, газів, теплового
випромінювання. Оскільки основою піни є вода, вона також має
охолоджувальні властивості. Важливими характеристиками піни є її стійкість і
кратність – відношення об’єму піни до об’єму піноутворючої рідини.
Низькократними пінами вогонь гасять, головним чином, на поверхнях
Вуглекислий газ (СО2) безбарвний, не горить, при стисканні під тиском
3,5 МПа (35 кг/см2) перетворюється у рідину, що називається вуглекислотою,
яка зберігається і транспортується у стальних балонах під тиском. За
нормальних умов вуглекислота випаровується, при цьому з 1 кг кислоти
отримується 509 л газу.
Для гасіння пожеж вуглекислоту застосовують у двох станах: у
газоподібному та у вигляді снігу. Сніжинки вуглекислоти мають температуру –
79оС. При надходженні у зону горіння вуглекислота випаровується, сильно
охолоджує зону горіння та предмет, що горить, і
зменшує процентний вміст кисню. В результаті цього горіння
припиняється.
Вуглекислота не електропровідна. Застосовують її для гасіння
електроустановок, що знаходяться під напругою, а також для гасіння цінних
речей.
Інертні гази (азот, аргон, гелій) та димові гази мають здатність
зменшувати концентрацію кисню в осередку горіння. Вогнегасна концентрація
цих газів при гасінні пожеж у закритих приміщеннях складає 30–36% за
об’ємом.
Галоїдовані вуглеводні (хладон, чотирихлористий вуглець, бромистий
етил та ін.) є високоефективними вогнегасними засобами. Їх вогнегасна дія
заснована на гальмуванні хімічних реакцій горіння.
Галоїдовані вуглеводні застосовують для гасіння твердих та рідких
горючих матеріалів, найчастіше при пожежах у замкнених об’ємах. Вогнегасна
концентрація цих речовин значно нижча за вогнегасну концентрацію інертних
газів, наприклад, для бромистого етилу вона складає 4,5%, чотирихлористого
вуглецю 10,5% по об’єму. У той же час слід зазначити, що більшість цих
речовин є вкрай шкідливими, тому можуть застосовуватися за умови
відсутності людей у приміщенні. Відносно помірну токсичність має хладон
114В2, який забезпечує гасіння при концентраціях всього біля 2%. Але за
вимогами безпеки евакуація людей повинна бути завершена до його
використання.
Особи, що беруть участь у ліквідації пожежі, можуть заходити у
приміщення, де використовують будь-які галоїдовані вуглеводні, тільки у
спеціальних засобах захисту органів дихання.
Вогнегасні порошки використовують для ліквідації горіння твердих,
рідких та газоподібних речовин. Вогнегасний ефект застосування порошків
складається з хімічного гальмування реакції горіння, утворення на поверхні
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речовини, що горить, ізолювальної плівки, утворення хмари порошку, яка має
властивості екрану, механічного збивання полум’я твердими частинками
порошку та виштовхування кисню із зони горіння за рахунок виділення СО 2.
Найчастіше порошки застосовують при горінні легкозаймистих і горючих
рідин, електроустаткування, вуглецевих тліючих матеріалів, лужних та лужноземельних металів та інших речовин (калію, магнію, натрію), які не можна
гасити водою та водяними розчинами.
Стиснуте повітря використовують для гасіння горючих рідин з метою
перемішування рідини, що горить. Стиснуте повітря, яке подається знизу,
переміщує нижні, більш холодні шари рідини наверх, зменшуючи температуру
верхнього шару. Коли температура верхнього шару стає меншою за
температуру
займання,
горіння
припиняється.
Стиснуте
повітря
використовують при гасінні пожеж у резервуарах нафтопродуктів великої
місткості.
Гасіння невеликих осередків пожежі може здійснюватись піском,
покривалом з повстини, азбесту, брезенту та інших матеріалів. Метод полягає в
ізолюванні зони горіння від повітря і механічному збиванні полум’я.
Вибір вогнегасної речовини залежить від характеру пожежі, властивостей
і агрегатного стану речовин, що горять, параметрів пожежі (площі,
інтенсивності, температури горіння тощо), виду пожежі (у закритому або
відкритому повітрі), вогнегасної здатності щодо гасіння конкретних речовин та
матеріалів, ефективності способу гасіння пожежі.
Оскільки вода є основною вогнегасною речовиною, необхідно приділити
особливу увагу створенню та працездатності надійних систем водопостачання.
Відповідно до протипожежних норм кожне промислове підприємство
обладнують пожежним водопроводом Він може бути об’єднаним з
господарсько-питним або водопроводом, який використовують у виробничому
процесі. Воду також можна подавати до місця пожежі з водоймищ річок або
підвозити в автоцистернах.
Нормами допускається обладнання окремого пожежного водопроводу
високого або низького тиску. Під час гасіння пожеж напір води в водопроводах
високого тиску створюється спеціальними стаціонарними пожежними
насосами. Їх обладнують пусковими пристроями, які включають систему в
роботу при одержанні сигналу про виникнення пожежі.
Водопровід високого тиску мас забезпечити подачу компактного
струменя води на висоту 10 м, коли пожежний ствол розміщено на рівні самого
високого об’єкта, при максимальному споживанні води з внутрішніх пожежних
кранів. У водопроводах низького тиску напір води створюється за допомогою
пересувних пожежних насосів (мотопомпи, автонасоси), які подають воду від
гідрантів до місця пожежі.
Напір в мережі пожежного водопроводу низького тиску повинен
забезпечити висоту струменя не менше 10 м відносно землі.
Основними елементами устаткування водяного пожежогасіння на
об’єктах є пожежні гідранти, пожежні крани, пожежні рукави, насоси та ін.
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Пожежні гідранти використовують для відбору води із зовнішнього
водопроводу. Біля місця їх розташування повинні бути встановлені покажчики
з нанесеними на них: літерним індексом «ПГ», цифровими значеннями відстані
в метрах від покажчика до гідранта, внутрішнього діаметра трубопроводу в
міліметрах, зазначенням виду водопровідної мережі (тупикова чи кільцева).
Пожежний кран являє собою комплект пристроїв, який складається із
клапана (вентиля), що встановлюється на пожежному трубопроводі і
обладнаного пожежною з’єднувальною головкою, а також пожежного рукава з
ручним стволом. Пожежні крани повинні розміщуватись у вбудованих або
навісних шафах, які мають отвори для провітрювання і пристосовані для
опломбування та візуального огляду їх без розкривання. Пожежні рукави
необхідно утримувати сухими, складеними в «гармошку» або скатку,
приєднаними до кранів та стволів. Не рідше одного разу на 6 місяців їх треба
розгортати та згортати заново. На дверцятах пожежних шаф повинні бути
вказані після літерного індексу «ПШ» порядковий номер крана та номер
телефону для виклику пожежної охорони.
Для ліквідації невеликих осередків пожеж, а також для гасіння пожеж у
початковій стадії їх розвитку силами персоналу об’єктів застосовуються
первинні засоби пожежогасіння. До них відносяться: вогнегасники, пожежний
інвентар (покривала з негорючого теплоізоляційного полотна або повсті, ящики
з піском, бочки з водою, пожежні відра, совкові лопати), пожежний інструмент
(гаки, ломи, сокири тощо). Їх застосовують для ліквідації невеликих загорянь
до приведення в дію стаціонарних та пересувних засобів гасіння пожежі або до
прибуття пожежної команди. Кожне приміщення, відділення, цех, транспортні
засоби повинні бути забезпечені такими засобами у відповідності з нормами.
Фарбування первинних засобів гасіння пожежі та їх розташування виконуються
згідно вимог ГОСТ 12.4.026176. Як правило, первинні засоби пожежогасіння
розміщуються на пожежних щитах або стендах, які встановлюються на
території об’єкта з розрахунку один щит (стенд) на площу 5000 м 2.
Серед первинних засобів пожежогасіння особливе місце займають
вогнегасники.
Залежно від вогнегасних речовин, що використовують ся, вогнегасники
ділять на пінні, газові та порошкові.
Пінні вогнегасники застосовують при пожежах класів А і В для гасіння
твердих та рідких горючих матеріалів, за виключенням речовин, які горять без
доступу повітря або здатні горіти та вибухати при взаємодії з піною та
електрообладнання, що знаходиться під напругою.
На даний час більш досконалими і такими, що відповідають тенденціям у
розвитку засобів пожежогасіння, є порошкові вогнегасники. Вони можуть
застосовуватись при пожежах класів А, В, С, D і Е для гасіння загорань твердих
речовин, рідин, газів та електрообладнання під напругою до 1000В. Порошкові
вогнегасники випускаються двох типів: з пусковим балоном і закачні.
Вуглекислотні вогнегасники випускають трьох типів: ВВ12, ВВ15 та
ВВ18 (цифри показують місткість балону у літрах). Їх застосовують при
пожежах класів А, В і Е для гасіння твердих та рідких речовин (крім тих, що
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можуть горіти без доступу повітря), а також електроустановок, що знаходяться
під напругою до 1000 В за умови обмеження наближення до струмопровідних
частин на відстань не ближче 1 м.
Вуглекислота у вогнегаснику знаходиться у рідкому стані під тиском 6–7
МПа. При відкритті вентилю балона вогнегасника, за рахунок швидкого
адіабатичного розширення, вуглекислий газ миттєво перетворюється у
снігоподібну масу, у вигляді якої він і викидається з дифузора вогнегасника.
Час дії вогнегасників цього типу 25–40 с, довжина струменя 1,5–3 м.
4. Категорії приміщень і будівель за вибухопожежною і пожежною
небезпекою
Основою для встановлення нормативних вимог щодо конструктивних та
планувальних рішень на промислових об’єктах, а також інших питань
забезпечення їхньої вибухопожежобезпеки є визначення категорій приміщень
та будівель виробничого, складського та невиробничого призначення за
вибухопожежною та пожежною небезпекою (НАПБ Б.07.005186).
Категорія пожежної небезпеки приміщення (будівлі, споруди) – це
класифікаційна характеристика пожежної небезпеки об’єкта, що
визначається кількістю і пожежонебезпечними властивостями речовин і
матеріалів, які знаходяться (обертаються) в них з урахуванням
особливостей технологічних процесів розміщених в них виробництв.
Приміщення за вибухопожежною та пожежною небезпекою поділяють на
п’ять категорій (А, Б, В, Г, Д). Якісним критерієм вибухопожежної небезпеки
приміщень (будівель) є наявність в них речовин з певними показниками
вибухопожежної небезпеки. Кількісним критерієм визначання категорії є
надлишковий тиск (Р), який може розвинутися при вибуховому загорянні
максимально можливого скупчення (завантаження) вибухонебезпечних
речовин у приміщенні.
Категорія А (вибухонебезпечна)
Приміщення в яких застосовуються горючі гази, легкозаймисті рідини з
температурою спалаху не більше 28oС в такій кількості, що можуть
утворюватися вибухонебезпечні парогазоповітряні суміші, при спалахуванні
котрих розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні перевищує 5
кПа. Речовини та матеріали, здатні вибухати та горіти при взаємодії з водою,
киснем повітря або одне з одним в такій кількості, що розрахунковий
надлишковий тиск вибуху в приміщенні перевищує 5кПа.
Категорія Б (вибухопожежонебезпечна)
Приміщення в яких застосовуються вибухонебезпечний пил і волокна,
легкозаймисті рідини з температурою спалаху більше 28oС та горючі рідини за
температурних умов і в такій кількості, що можуть утворюватися
вибухонебезпечні пилоповітряні або пароповітряні суміші, при спалахуванні
котрих розвивається розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні,
що перевищує 5кПа.
Категорія В (пожежонебезпечна)
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Приміщення в яких знаходяться горючі рідини, тверді горючі та
важкогорючі речовини, матеріали здатні при взаємодії з водою, киснем повітря
або одне з одним горіти лише за умов, що приміщення, в яких вони знаходяться
або використовуються, не відносяться до категорій А та Б.
Категорія Г
Приміщення в яких знаходяться негорючі речовини та матеріали в
гарячому, розжареному або розплавленому стані, процес обробки яких
супроводжується виділенням променистого тепла, іскор, полум’я; горючі гази,
спалимі рідини, тверді речовини, які спалюються або утилізуються як паливо.
Категорія Д
Приміщення в яких знаходяться негорючі речовини та матеріали в
холодному стані.
5. Організація пожежної безпеки на виробництві
Пожежна безпека підприємства – це такий стан промислового об`єкту,
при якому виключається можливість пожежі, а у разі її виникнення
запобігається вплив на людей небезпечних факторів та забезпечується захист
матеріальних цінностей.
Пожежна безпека промислових підприємств складається з системи
запобігання пожеж та з системи пожежного захисту.
Система запобігання пожеж – це комплекс організаційних і технічних
засобів, спрямованих на виключення можливості виникнення пожежі, на
запобігання утворення горючого і вибухонебезпечного середовища шляхом
регламентації вмісту горючих газів, парів та пилу у повітрі, а також
виключення можливості виникнення джерел запалювання або вибуху;
забезпечення пожежної безпеки технологічних процесів, обладнання,
електроустаткування, систем вентиляції, зберігання сировини та інших
матеріалів.
Запобіганню пожеж сприяє герметизація виробничого обладнання, заміна
горючих речовин на негорючі, які застосовуються в технологічних процесах,
обмеження обсягів речовин, що застосовуються і зберігаються; контроль за
концентрацією речовин у повітрі в приміщеннях і технологічному обладнанні;
застосування робочої і аварійної вентиляції; відведення горючого середовища в
спеціальні пристрої і безпечні місця; застосуваня інгібіруючих і
флегматизуючих добавок; вибір безпечних швідкисних режимів руху
середовища та ін.
Система
пожежного
захисту
забезпечується
застосуванням
вогневідсікаючих пристроїв на технологічних комунікаціях, в системах
вентиляції, повітряного опалення і кондиціювання повітря.
Заходи пожежної безпеки на підприємствах по призначенню поділяються
на чотири групи:
1. Заходи, які забезпечують пожежну безпеку технологічного процесу і
обладнання, зберігання сировини і готової продукції.
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2. Будівельно – технічні заходи, які направленні на виключення причин
виникнення пожеж і на створення стійкості огороджуючих конструкцій і
будівель; на запобігання можливості поширення пожежі і вибуху.
3. Організаційні заходи, які забезпечують організацію пожежної охорони,
навчання працюючих методам по запобіганню пожеж і по застосуванню
первинних засобів гасіння пожеж.
4. Засоби по ефективному вибору засобів гасіння пожеж, обладнання
пожежного водопостачання, пожежної сигналізації, створення запасу засобів
гасіння.

