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Лабораторна робота №3 

 

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА 

 
Мета роботи — допомогти студентам на діючих макетах вивчити види пожежної техніки для 

захисту об'єктів та принципи їх вибору, категорії виробництв за вибухопожежонебезпекою та знаки 

пожежної безпеки. 

 

ПОЖЕЖА — це неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що розповсюджу-

ється в часі та просторі. 

Наслідки пожеж визначаються сукупністю видів збитків від них. 

ПРЯМІ ЗБИТКИ — це втрати, пов’язані зі знищенням або пошкодженням вогнем, водою, ди-

мом і внаслідок високої температури основних фондів та іншого майна підприємства, станови і орга-

нізації, а також громадян, якщо ці втрати мають прямий причинний зв’язок з пожежею. 

ПОБІЧНІ ЗБИТКИ — це втрати, пов’язані з ліквідацією пожежі, а також зумовлені простоєм 

виробництва, перервою у роботі, зміною графіка руху транспортних засобів та іншою втраченою вна-

слідок пожежі вигодою 

СОЦІАЛЬНІ ЗБИТКИ — це втрати через невикористані можливості внаслідок виключення тру-

дових ресурсів з виробничої діяльності та витрат на проведення заходів внаслідок загибелі та травму-

вання людей на пожежах. 

ЕКОЛОГІЧНІ ЗБИТКИ — це втрати, пов’язані із забрудненням продуктами горіння та виробни-

цтва, а також засобами гасіння пожеж атмосфери, води, грунту, живих організмів та рослинності. 

 

 

ВИДИ ГОРІННЯ. ЗОНИ Й КЛАСИ ПОЖЕЖ. 

 

Залежно від агрегатного стану пального та окисника розрізняють три види горіння: 

- ГОМОГЕННЕ ГОРІННЯ газів і пароподібних горючих речовин в середовищі газоподібного 

окисника; 

- ГЕТЕРОГЕННЕ ГОРІННЯ твердих горючих речовин в середовищі газоподібного окисника; 

- ГОРІННЯ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН ТА ПОРОХІВ. 

Горіння рідких горючих речовин в рідких окисниках є різновидом гетерогенного горіння. 

За швидкістю поширення полум’я горіння поділяється на: 

ДЕФЛАГРАЦІЙНЕ — швидкість полум’я в межах декількох м/с; 

ВИБУХОВЕ — швидкість полум’я до сотень м/с; 

ДЕТОНАЦІЙНЕ — поширюється із надзвуковими швидкостями порядку тисяч м/с. 

Дозвукове горіння поділяється на ламінарне та турбулентне. 

ЛАМІНАРНЕ горіння характеризується пошаровим поширенням фронту полум’я по свіжій го-

рючій суміші, ТУРБУЛЕНТНЕ — змішування шарів потоку. 

Етапи розвитку пожежі: 

I етап пожежі — перетворення загоряння в пожежу, тривалість — 1-3 хв. 

II етап пожежі — зростання зони горіння —5-6 хв. 

III етап пожежі — бурхливий процес горіння, температура всередині приміщення досягає 250-

300  С, починається об’ємний розвиток пожежі, коли полум’я заповнює весь об’єм приміщення і по-

ширення полум’я проходить вже не по поверхні, а дистанційно — через розриви. Руйнування за-

склення. Тривалість — 6-9 хв. 

IV етап — як результат руйнування засклення, приплив свіжого повітря різко сприяє розвитку 

пожежі. Температура всередині приміщення підвищується з 500-600  С до 800-900  С. швидкість ви-

горяння максимальна. Тривалість — 9-12 хв. 

V етап — стабілізація пожежі на 20-25 хв від початку горіння. 

VI етап — зниження інтенсивності горіння. 

Активна ділянка пожежі включає в себе чотири зони: 

 ЗОНА ГОРІННЯ — частина простору, в якій безпосередньо відбувається горіння. 
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ЗОНА ТЕПЛОВОГО ВПЛИВУ — прилеглий до зони горіння простір, в якому проходить тепло-

вий обмін між зоною горіння та навколишнім середовищем, конструкціями та матеріалами. 

ЗОНА ЗАДИМЛЕННЯ — простір, суміжний з зоною горіння, в якому можливе розповсюджен-

ня продуктів горіння. 

ЗОНА ТОКСИЧНОСТІ — об’єм простору, заповнений димовими газами, що вміщують токсичні 

продукти горіння в концентраціях, небезпечних для життя та здоров’я людей. 

Залежно від агрегатного стану й особливостей горіння різних горючих речовин і матеріалів, по-

жежі поділяються за ГОСТ 27331-87 на відповідні класи та підкласи, що наведені на рис. 2. 

 

ГОРІННЯ ТВЕРДИХ РЕЧОВИН ТА МАТЕРІАЛІВ 

 

Коли тверда речовина піддається впливу полум’я, його температура підвищується, що може ви-

кликати пожежу. Ймовірність виникнення пожежі залежить від таких факторів: 

- характеру твердої речовини, яка може бути горючою або негорючою; 

- маси твердої речовини — зрозуміло, що невелика кількість матеріалу не здатна виділити до-

статню кількість теплоти згоряння для розповсюдження пожежі; 

- стану твердої речовини — легко запалити за допомогою сірника деревну стружку або окре-

мі листки паперу, оскільки у цих матеріалів більша площа поверхні, відкритої для доступу повітря, і, 

отже, висока швидкість окиснення, тоді як для займання колоди або щільної пачки паперу треба поту-

жніше джерело запалювання; 

- спосіб, за допомогою якого запалюється тверда горюча речовина; якщо предмет з цієї речо-

вини знаходиться над вогнем вертикально, він загориться швидше, ніж при горизонтальному розташу-

ванні. 

 

ГОРІННЯ РІДИН 

 

РІДИНИ — речовини, тиск насичених парів яких при температурі 25 °С та тиску 101,3 кПа (1 

атм) менше 101,3 кПа. До рідин належать також тверді плавкі речовини, температура плавлення або 

краплепадіння яких менше 50 °С. 

Рідини, які горять, поділяються на ГОРЮЧІ та ЛЕГКОЗАЙМИСТІ. До легкозаймистих нале-

жать всі горючі рідини, що мають температуру спалаху нижче 61 °С (при визначенні в лабораторних 

умовах у закритому тиглі) або 66 °С (у відкритому тиглі). 

Горіння рідин відбувається у газовій фазі та являє собою складний фізико-хімічний процес. Як 

результат випаровування, над поверхнею рідини утворюється паровий потік, змішування та хімічна 

взаємодія якого з киснем повітря забезпечує формування зони горіння, тобто тонкого шару газів, що 

світиться. Стехіометрична суміш, що виникає, згоряє за частку секунди. Оскільки швидкість хімічно-

го перетворення в зоні горіння залежить від швидкості надходження реагуючих компонентів до пове-

рхні полум’я шляхом молекулярної та конвективної дифузії, процес горіння рідин називається дифу-

зійним горінням. 

Розміри та форма полум’я рідин суттєво залежать від діаметра резервуара, в якому відбувається 

горіння. Зі збільшенням діаметра резервуара висота полум’я збільшується. Полум’я рідин у пальни-

ках малого діаметра буде ламінарним, у резервуарах — турбулентним. 

Стійкість полум’я над поверхнею рідини, що горить, забезпечується надходженням до нього з 

певною швидкістю горючих парів та кисню. Швидкість надходження пального, в свою чергу, зале-

жить від тиску його парів над поверхнею рідини і отже, від її температури. 

 

 

 

ГОРІННЯ ГАЗІВ 

 

ГАЗИ — речовини, тиск насичених парів яких при температурі 25 °С та тиску 101,3 кПа пере-

вищує 101,3 кПа. 

Будь-яка суміш горючого газу з повітрям спалахує при контакті з розжареним тілом, та полум’я,  
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що виникає, поширюється, якщо концентрація газу знаходиться в інтервалі між нижньою та верхньою 

концентраційними межами поширення полум’я. Швидкість поширення вогню залежить від природи 

горючого газу, температури навколишнього середовища і тиску та змінюється від 1 до 2000 м/с. 

Ініціювання горіння газової суміші в одній точці приводить до нагрівання ближче розташованих 

шарів, де починаються хімічні перетворення. Згорання таких шарів викликає за собою горіння насту-

пних — і так до повного вигорання горючої суміші, яка таким чином згоряє пошарово. 

Межа зони горіння в газовій фазі, де здійснюється хімічне перетворення та проходить інтенсив-

ний розігрів газу, є фронтом полум’я. Якщо свіжа суміш рухається назустріч фронту полум’я зі шви-

дкістю, яка дорівнює швидкості поширення полум’я, полум’я буде нерухомим (наприклад, у газовому 

пальнику). 

У процесі поширення полум’я тепло, що виділяється під час реакції, витрачається на нагрівання 

свіжої суміші та частково витрачається в навколишнє середовище. Якщо втрати тепла перевищать пе-

вне критичне значення, то виникне прогресивне зниження температури полум’я, а потім його зага-

сання. 

ГОРІННЯ ПИЛУ 

 

ПИЛ — дисперговані тверді речовини та матеріали з розміром частинок менше 850 мкм. 

Пил з горючих речовин, зважених у повітрі (газозавись), поводить себе значною мірою як газо-

повітряна суміш і теж здатний вибухати. 

Вибухи газозависей твердих палив належать до типових теплових вибухів. Фронт полум’я по-

ширюється по зависі як результат передачі тепла від продуктів горіння в свіжу суміш.  

Характерною особливістю горіння пилоповітряних сумішей в реальних умовах є те, що первісно 

об’єм газозависі, що утворився, може викликати переведення до стану зависі (взмучування) відкладе-

ного пилу та їх наступне вигорання. 

 

 

ВОГНЕГАСНІ РЕЧОВИНИ ТА ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ  

ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ 

ВОГНЕГАСНІ РЕЧОВИНИ ТА СПОЛУКИ 

До вогнегасних належать речовини, що мають фізико-хімічні властивості, які дозволяють ство-

рити умови для припинення горіння. 

 використовуються такі види вогнегасних речовин: 

 вода; 

 вода з добавками, які підвищують її вогнегасну здатність; 

 піна; 

 газові вогнегасні склади; 

 вогнегасні порошки; 

 комбіновані вогнегасні склади. 

Кожному способу припинення горіння відповідає конкретний вид вогнегасних засобів, які мож-

на поділити на: 

 охолоджувальні (вода, водні розчини, снігоподібна вуглекислота та ін.); 

 розбавлювальні (діоксид вуглецю, водяна пара, інертні гази та ін.); 

 ізолювальні (хімічна та повітряно-механічна піна, пісок та ін.); 

 засоби хімічного гальмування горіння (вогнегасні порошки, брометил, хладон та ін.). 

ВОДА – це найбільш поширений вогнегасний засіб. Вогнегасна здатність води проявляється в її 

охолоджуючій дії завдяки значній теплоємкості (4,19·10
3
 Дж/кг·К) та теплоті пароутворення (близько 

2260 Дж/кг), в розведенні горючого середовища утворюваними при випарюванні парами (з1 л води 

утворюється близько 1700 л пари), що викликає зниження кількості кисню у навколишньому середо-

вищі, справляє механічну дію на осередок горіння (зрив полум'я за допомогою струменя води). 

Вода має високу термічну стійкість. Розкладення її на водень та кисень відбувається при темпе-

ратурах понад 1700°С. 
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Воду використовують у вигляді компактних струменів та в розпиленому стані. У вигляді стру-

менів воду використовують для гасіння більшості твердих горючих речовин та матеріалів, важких 

нафтопродуктів, для створення водяних завіс та охолодження об'єктів, що знаходяться поблизу осе-

редків пожежі. Проте нафтопродукти та інші горючі рідини можуть спливати і продовжувати горіти 

на поверхні, тому вогнегасний ефект води у цих випадках підвищують шляхом подання її в розпиле-

ному стані.  

Воду не можна використовувати: 

для гасіння електрооб'єктів, тому що вода містить різноманітні солі і має електричну провід-

ність; 

для гасіння речовин та матеріалів, що взаємодіють із нею (наприклад, лужних та лужно-

земельних металів тощо). 

При гасінні полум'я інтенсивність подачі води повинна дорівнювати 0,06…0,45 смл 3/  . 

ПІНА – це колоїдна дисперсна система, яка складається з комірок – пузирчиків газу. Стінки 

пузирчиків утворюються із розчинів поверхнево-активних речовин і стабілізаторів. 

Піни розподіляють на хімічні та повітряно-механічні. 

 Хімічну піну отримують двома шляхами: 

із порошку, який складається з лужної та кислотної частин, змішуванням його з водою у піноге-

нераторах, а також з водних розчинів лугів та кислот, змішуваних у вогнегасниках перед поданням 

піни у осередок горіння. Лужна частина цих реагентів складається з карбонату чи гідрокарбонату на-

трію та піноутворюючої речовини. Хімічна піна містить (за об'ємом): 80% вуглекислого газу; 19,7% 

води; 0,3% піноутворюючої речовини. Піна має густину біля 200 3/ мкг  , кратність (відношення об'є-

му піни до об'єму продуктів, з яких вона утворена) біля 5 та стійкість (час з моменту утворення піни 

до її повного розпаду) близько 10 хв. 

При гасінні пожежі піна, покриваюча поверхні, ізолює їх від повітря, а вуглекислий газ, звіль-

нюючись завдяки руйнуванню бульбашок піни, знижує концентрацію кисню у навколишньому сере-

довищі. 

Проте зараз у зв'язку а високою вартістю та складністю організації пожежогасіння хімічна піна 

використовується дуже рідко. 

Повітряно-механічну піну отримують при змішуванні водного розчину піноутворювача з повіт-

рям. Кратність піни буває низькою (до 20), середньою (до 300) та високою (до 1000). 

Піна кратністю 100 містить 99% повітря, 0,94... 0,96% води та 0,04.. 0.06% піноутворювача, має 

густину біля 10 3/ мкг , стійкість 5 ..20 хв. Вогнегасна дія повітряно-механічної піни полягає в ізоляції 

та охолоджені горючих речовин та матеріалів. Обмеження у використанні пін є такими ж, як і для во-

ди. Крім того, повітряно-механічну піну не використовують для гасіння гідрофільних рідин (спирту, 

ацетону та ін.). 

Водяна пара використовується здебільшого для гасіння пожеж у замкнутих об'єктах до 500 3м . 

Гасіння вогню водяною парою грунтується на зменшенні концентрації кисню. Вогнегасна концентра-

ція водяної пари у повітрі при гасінні дорівнює близько 35% об'єму. Інтенсивність подання пари по-

винна бути не меншою 0,002... 0,005 смкг 3/  . 

Такі гази, як діоксид вуглецю (вуглекислота), азот, аргон, гелій та індій, не підтримують горін-

ня.  Вогнегасна для цих агентів полягає у розчиненні повітря та зниженні у ньому концентрації кисню 

до межі, при якій горіння припиняється. Вуглекислота використовується в стані газу та снігу.  

Її вогнегасний ефект грунтується на зниженні концентрації кисню в осередку горіння до такого 

ступеню, що горіння не можливе. Крім того, вуглекислота, що викидається у вигляді снігу при темпе-

ратурі мінус 78°С, має різку охолоджуючу дію. Вогнегасна концентрація повинна бути не меншою 

30% (за об'ємом), З 1л рідкої вуглекислоти утворюється 506 л. газу і 280 г снігу. Вуглекислота не 

справляє додаткової руйнуючої дії на об'єкт, що захищається, та використовується для гасіння пожеж 

при займанні різних речовин, матеріалів та об'єктів, включаючи електроустаткування під напругою. 

Галоїдовані вуглеводні сполуки, до яких відносять бромистий етил, фреон, хладон 114В2 (тет-

рафторброметан), використовуються у пожежогасінні завдяки інгібіруючій (гальмуючій) дії на реак-

цію горіння. Мінімальна вогнегасна концентрація фреону 114В2 - 1,9% за об'ємом), питома витрата - 

0,202 3/ мкг  для приміщень з виробництвами категорії В і 0,215 3/ мкг - для приміщень категорій А і 

Б. Фреон 114В2 майже у 12 разів ефективніший за вуглекислоту, з 1л рідини утворюється 245 л пари. 



 5 

Галоїдовані вуглеводні сполуки, як і вуглекислота, не чинять додаткової руйнуючої дії на об'єк-

ти, що захищаються, і використовуються для гасіння пожеж різних речовин, матеріалів та об'єктів, 

включаючи електроустаткування під напругою. Головний недолік фреону 114В2: - висока вартість та 

екологічна шкідливість. 

Порошки відрізняються високою вогнегасною вдатністю та універсальністю, тобто здатністю 

гасити будь-які матеріали, в тому числі й ті, що не гасяться іншими засобами. Порошкові сполуки є 

єдиним засобом гасіння лужних металів, алюмінійорганічних та інших металоорганічних сполучень.  

Вони швидко ліквідують горіння при відносно малому витрачанні, не замерзають, не викликають ко-

розії металів, у зоні горіння не є електропровідними, не псують речовину та матеріали. Сутність га-

сіння порошками полягає у сповільненні реакції горіння, у розведенні пару матеріалів, що горять, і 

кисню у зоні горіння порошковою хмарою та газообразними продуктами їх розкладу. Крім того, роз-

плавляючись, порошки можуть утворювати на поверхнях, що горять, плівку, яка ізолює матеріал від 

доступу кисню. 

Широко використовують порошкові сполуки на основі карбонатів та бікарбонатів натрію та 

калію (порошок ПСБ-3). Для отримання порошків використовують фосфорно-амонійні солі (порош-

ки ПР і П-ІА), що відносяться до порошків загального призначення. Вони призначаються для гасіння 

твердих горючих матеріалів, які містять вуглець, а також ЛВК та ГЖ. 

Спеціальні порошки: ПС - на основі бікарбонату натрію з добавками стеаратів ситалів та гра-

фіту (для гасіння лужних металів); МП - на основі графіту (для гасіння металів); СІ - являють собою 

комбінацію твердого сорбенту та фреону 114В2 (для гасіння пірофорних - самозаймистих на повітрі 

сполучень, наприклад, алюмінійорганічних); ПХ - на основі хлоридів натрію та калію (для гасіння 

практично будь-яких матеріалів, що горять). 

Недоліки порошків - висока гігроскопічність, здатність до злежування та утворення грудок. 

 

ПЕРВИННІ ЗАСОБИ ОЖЕЖОГАСІННЯ 

 

Первинні засоби пожежогасіння призначені для ліквідації невеликих осередків пожеж, а також 

для гасіння пожеж у початковій стадії їх розвитку. 

 використовуються такі види первинних засобів пожежогасіння: 

 вогнегасники; 

 пожежний інвентар (покривала з негорючого теплоізоляційного полотна, грубововняної тка-

нини або повсті, ящики з піском, бочки з водою, пожежні відра, совкові лопати); 

 пожежний інструмент (гаки, ломи, сокири тощо). 

 

ПОЖЕЖНЕ ОБЛАДНАННЯ 

Пожежне обладнання встановлюється на водопровідній мережі і служить для забору та подачі 

води до осередку пожежі. Це пожежні гідранти, пожежні крани. Пожежні крани комплектують напір-

ним пожежним рукавом з приєднуваним до нього пожежним стволом та розмішують у пожежній ша-

фі. 

ПОЖЕЖНИЙ РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ТА ІНВЕНТАР 

Пожежний інструмент та інвентар використовується при гасінні пожежі, в основному на почат-

ковій її стадії при ліквідації осередків пожежі. Пожежний ручний інструмент буває механізований і 

немеханізований (пожежний лом, сокири, багри та ін.). Пожежний інвентар: пожежні шафи, щити, 

стенди, відра, бочки для води, ящики для піску, тумби для розміщення вогнегасників, азбестове поло-

тно тощо. 

 

ВОГНЕГАСНИКИ 

Залежно від способу транспортування  до місця пожежі вогнегасники поділяють на: 

 переносні, конструктивне виконання та маса яких забезпечують зручність їхнього перене-

сення людиною (можуть бути ручними та ранцевими); 

 пересувні, змонтовані на колесах чи візку. 

За видом вогнегасної речовини вогнегасники поділяються на: 

 водні (із зарядом води чи води з добавками); 
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 пінні (із зарядом піноутворювачів різноманітних видів); 

 повітряно-пінні (із зарядом водяного розчину піноутворювальних добавок); 

 хімічно-пінні (із зарядом хімічних речовин, які на момент приведення вогнегасника до дії 

вступають у реакцію з утворенням піни та надмірного тиску); 

 порошкові (із зарядом вогнегасного порошку); 

 вуглекислотні (із зарядом діоксиду вуглецю); 

 хладонові (із зарядом вогнегасної речовини на основі галогенізованих вуглеводнів); 

 комбіновані (із зарядом двох і більше вогнегасних речовин). 

Викидання (подавання) вогнегасної речовини в різних типах вогнегасників здійснюється: 

 під тиском газу-витискувача, який міститься в окремому малолітражному балоні; 

 під тиском газу-витискувача, який постійно знаходиться в корпусі (такі вогнегасники нази-

вають закачними); 

 під тиском газів, що утворюються у результаті хімічної реакції. 

Найширше використовують такі марки вогнегасників: вуглекислотні - ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8; вуг-

лекислотно-брометилові ОУБ-3, ОУБ-7; хімічно-пінні - ОХП-1О; повітряно-пінні - ОВП-10; хімічно-

повітряно-пінні - ОХВП-10; порошкові - ОП-1, ОП-2, ОП-6, ОП-10; хладонові - ОАХ-0,5. 

Вогнегасники маркірують літерами (характеризують тип вогнегасника за вогнегасною речови-

ною чи складом) та цифрами (визначають об’єм заряду – для водних, пінних, повітряно-пінних, або 

масу заряду – для порошкових, газових, комбінованих). 

Час дії ручних вогнегасників обмежений десятками секунд, довжина струменю гасячого агента 

не перебільшує кількох метрів, тому в дію їх треба приводити біля осередку горіння. 

Повітряно-пінні вогнегасники використовують для гасіння пожеж класів А і В (горіння твердих 

та рідких речовин), за виключенням лужних металів, речовин, які горять без доступу повітря, та еле-

ктроустановок під напругою. 

Для приведення до дії необхідно видалити пристрій, який запобігає випадковому приведенню 

до дії; натиснути та відпустити кнопку, в результаті чого голка руйнує мембрану балону та газ-

витискувач подається в корпус вогнегасника і утворює надлишковий тиск; підняти вогнегасник за 

ручку; направити піногенератор в напрямку осередку пожежі; натиснути на важіль керування клапа-

ном і розпочати гасіння. 

Хімічно-пінні вогнегасники призначені для гасіння твердих горючих матеріалів, горючих рідин, 

за виключенням речовин, які при здатні при взаємодії з хімічною піною вибухати або горіти. Ці вог-

негасники не можна також використовувати для гасіння пожеж в електроустановках під напругою. 

Порядок приведення у дію: 

1. прочистити сприск від бруду та пилу за допомогою спеціальної голки, що прив’язана до 

ручки (в останніх моделях використовується пластмасова заглушка, яку необхідно відкру-

тити); 

2. повернути важіль запуску на 180° вверх до кінця (при цьому підіймається шток та клапан 

відкриває отвір у стакані, в якому знаходиться кислотна частина – весь об’єм корпусу запо-

внений лужною частиною); 

3. перевернути вогнегасник до гори дном. Декілька разів потрясти вогнегасник для того, щоб 

прискорити змішування кислоти з лугом, за перебігом реакції виділяється діоксид вуглецю, 

який створює необхідний робочий тиск усередині корпусу, та утворюється хімічна піна. 

Вуглекислотні вогнегасники застосовуються, як правило, для гасіння пожежі класу В горіння 

рідких речовин, крім тих, що можуть горіти без доступу повітря) та електроустаткування під напру-

гою до 1000В за умови обмеження наближення до струмопровідних частин на відстань не ближче 1 

м. Вуглекислотно-брометилові вогнегасники непридатні для гасіння електроустаткування та елект-

ромереж, що знаходяться під напругою більш 380 В, а також лужних та лужноземельних металів. 

Заряд зазначених вогнегасників токсичний, тому гасити загоряння у закритих приміщеннях об'ємом 

менш 50 3м  пропонується крізь віконні та дверні прорізи. Після гасіння треба старанно провітрити 

приміщення. 

Для приведення до дії потрібно: 

1. розтруб вогнегасника спрямувати на осередок пожежі; 

2. видалити запобіжну чеку; 
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3. натиснути на важіль керування клапаном, одночасно тримаючись за ручку. 

Не можна братися за розтруб вогнегасника, тому що температура снігоподібної вуглекислоти, 

що викидається, становить мінус 78 °. 

Порошкові вогнегасники використовуються для гасіння пожеж класів А (крім вогнегасника з 

порошком ПСБ-3), В і С та електроустановок під напругою до 1000В. 

Для приведення до дії вогнегасника ОП-9 потрібно: видалити запобіжну чеку; натиснути та ві-

дпустити кнопку, в результаті чого голка руйнує мембрану балона та газ-витискувач надходить в ко-

рпус вогнегасника, створюючи в ньому надлишковий тиск та виконуючи спушення порошку; натис-

нути на важіль керування, при цьому відкривається клапан, та вогнегасна речовина крізь сифонну 

трубку, рукав та насадок-розпилювач подається на вогнище пожежі. 

Для припинення викидання вогнегасної речовини необхідно відпустити важіль. 

Для приведення закачного вогнегасника ОП-10з до дії необхідно висмикнути запобіжну чеку; 

взяти вогнегасник за ручку, спрямувати насадок на полум’я та натиснути важіль. При цьому опуска-

ється клапан і газопорошкова суміш надходить під дією тиску через сифонну трубку, шланг і –

насадок і подається у вигляді струменя на вогнище пожежі. Для припинення викидання порошку не-

обхідно важіль відпустити. 

Хладонові вогнегасники не можна використовувати при гасінні електроустаткування та елект-

ромереж, що знаходяться під напругою більш 1000 В. 

Вогнегасники слід розміщувати у легкодоступних та помітних місцях, в яких виключається 

пряме попадання сонячних променів і безпосередній вплив опалювальних та нагрівальних приладів. 

Максимально допустима відстань від можливого осередку пожежі до місця розташування вог-

негасника має бути: 

20 м – для громадських будівель; 

30 м – для приміщень категорій А, Б, В (горючі гази та рідини); 

40 м – для приміщень категорій В і Г; 

70 м - для приміщень категорії Д. 

Виробничі приміщення категорії Д, а також такі, що містять негорючі речовини й матеріали, 

можуть не оснащуватися вогнегасниками, якщо їх площа не перевищує 100 м
2
. 

Приміщення, обладнані стаціонарними установками автоматичного пожежогасіння, оснащують-

ся вогнегасниками на 50% їхньої розрахункової кількості. 

 

ПОЖЕЖНА СИГНАЛІЗАЦІЯ 

Функціональним призначенням системи пожежної сигналізації є виявлення осередку пожежі на 

початковій стадії її виникнення, щоб здійснити відповідні заходи: евакуацію людей, виклик пожеж-

ників, включення установок пожежогасіння тощо. 

Запуск системи пожежної сигналізації може здійснюватися як автоматично, так і вручну. 
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Система пожежної сигналізації повинна: 

1. швидко виявляти місце виникнення пожежі; 

2. надійно передавати сигнал про пожежу на приймально-контрольний прилад, а також до пун-

кту прийому сигналів про пожежу; 

3. перетворювати сигнал про пожежу у форму, зручну для сприймання персоналом захищува-

ного об’єкта; 

4. залишатися нечутливою до впливу зовнішніх факторів, що відміні від факторів пожежі; 

5. швидко виявляти та передавати сповіщення про несправності, що перешкоджають нормаль-

ному функціонуванню системи. 

Система пожежної сигналізації не повинна: 

1. піддаватися впливу інших систем, з’єднаних або не з’єднаних з нею; 

2. повністю або частково пошкоджуватися під впливом факторів пожежі до їх виявлення. 
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Рис. 1. Схема системи пожежної сигналізації 

Блоки I, III, IV присутні у складі системи пожежної сигналізації, інші є необов’язковими скла-

довими частинами системи. 

Передавання та приймання сигналів про пожежу та несправності засобів пожежної сигналізації 

на захищуваних об’єктах може здійснюватися по загальному каналу зв’язку, тобто блоки VI, VII, VIII, 

IX можуть бути суміщені. 

Обладнання та з’єднувальні елементи скомпоновані по трьох групах: 

 група А – обладнання для забезпечення місцевої сигналізації; 

 група В – додаткове обладнання для забезпечення зовнішнього контролю системи пожежної 

сигналізації; 

 група С – додаткове обладнання для включення автоматичних засобів протипожежного за-

хисту. 

Для виявлення початкової стадії пожежі, для повідомлення про місце її виникнення і включення 

установок пожежогасіння використовують такі установки пожежної сигналізації: на базі автоматич-

них пожежних повідомлювачів; на базі ручних пожежних повідомлювачів; на базі автоматичних і ру-

чник пожежних повідомлювачів. Такі системи в залежності від типу, призначення і особливостей на-

вколишнього середовища встановлюють у приміщеннях виробництв, які відносяться за пожежною 

безпекою до категорій А, Б, В, а також у приміщеннях обчислювальних центрів та на інших об'єктах. 

Установки електричної пожежної сигналізації незалежно від їх типів складаються із повідомлю-

вачів-датчиків, які встановлюються у приміщеннях, що захищаються,  і приймальної станції, джерел 

живлення і ліній зв’язку. Автоматичні повідомлювачі перетворюють неелектричні фізичні величини 

(наприклад, теплове, світове випромінювання та ін. ) в електричні сигнали, які передаються по прово-

дових лініях зв'язку на приймальну станцію. Пожежні повідомлювачі в залежності від того, який па-

раметр середовища викликає їх спрацювання, поділяються на теплові (ДТЛ, ДСП-038, ПОСТ-1, 
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МДПИ-028, ИП-105-2/1), димові (ИДФ, ДИП, РИД різного модифікування), світлові (СИ-1, ИОП 409-

1), комбіновані (КИ-1), ультразвукові (ДЦЗ-4, ФИКУС-МП) та ін. 

Принцип дії та форма виконання пожежних повідомлювачів залежать від їх основних характе-

ристик: інерційності, зони дії, конструктивного виконання. При виборі повідомлювачів враховують 

необхідну швидкість дії системи пожежного захисту, їх кількість, середовище, в якому буде працюва-

ти повідомлювач. До лінії зв'язку повідомлювачі можна вмикати паралельно (променева схема) або 

послідовно (шлейфна схема). 

Схеми електричної пожежної сигналізації по забезпеченню надійності електроживлення відно-

сяться до електроспоживачів І категорії, тобто повинні мати резервне незалежне джерело живлення з 

автоматичним увімкненням у випадку відмови основного джерела живлення. 

Призначення радіоізотопної установки охоронно-пожежної сигналізації РУОП-1: 

виявлення місць займистості за появою диму; подача звукового і світлового сигналів тривоги; 

увімкнення системи пожежогасіння; охорона об'єктів за допомогою контролю цілісності шлейфів 

блокування. 

Призначення ультразвукового пристрою ДУЗ-4: 

виявлення займистості в приміщеннях і проникнення в них сторонніх осіб. При виборі станцій 

слід мати на увазі, що вони комплектуються пожежними оповіщувачами певних типів. 

ПОЖЕЖНИЙ СПОВІЩУВАЧ (ПОВІДОМЛЮВАЧ) – це пристрій для формування сигналу про 

пожежу. Його можна розглядати як перетворювач неелектричних параметрів, які характеризують 

ознаки пожежі, в електричний сигнал. 

Пожежні сповіщувачі класифікуються за цілим рядом ознак залежно від виду контрольованого 

параметра (явища), за способом реагування на контрольовані параметри, за конфігурацією чутливого 

елемента тощо. 

 

Види пожежних сповіщувачів (ПС) 
1 2 3 

теплові 

точкові 

максимальні, 

диференціальні, 

максимально-диференціальні 

лінійні 

максимальні, 

диференціальні, 

максимально-диференціальні 

1 2 3 

димові 
точкові 

радіоізотопні 

оптичні  

лінійні оптичні  

полум’я (світлові)  

ІЧ-діапазону, 

УФ-діапазону, 

двох та більше спектральні 

видимого спектра випромінювання 

комбіновані 

ручні 

автоматичні  

  

 

ТЕПЛОВИЙ ПОЖЕЖНИЙ СПОВІЩУВАЧ – автоматичний пожежний сповіщувач, який реагує 

на певне значення температури та (чи) швидкість її наростання. 

ДИМОВИЙ ПОЖЕЖНИЙ СПОВІЩУВАЧ – автоматичний пожежний сповіщувач, який реагує 

на аерозольні продукти горіння. 

РАДІОІЗОТОПНИЙ ПОЖЕЖНИЙ СПОВІЩУВАЧ – димовий пожежний сповіщувач, який 

спрацьовує внаслідок впливу продуктів горіння на іонізаційний струм робочої камери сповіщувача. 

ОПТИЧНИЙ ПОЖЕЖНИЙ СПОВІЩУВАЧ – димовий пожежний сповіщувач, який спрацьовує 

внаслідок впливу продуктів горіння на поглинання або розсіювання електромагнітного випроміню-

вання сповіщувача. 

ПОЖЕЖНИЙ СПОВІЩУВАЧ ПОЛУМ’Я реагує на електромагнітне випромінювання полум’я. 

КОМБІНОВАНИЙ ПОЖЕЖНИЙ СПОВІЩУВАЧ реагує на два (та більше) фактора пожежі. 

ПОЖЕЖНИЙ СПОВІЩУВАЧ МАКСИМАЛЬНОГО ТИПУ формує сповіщення про пожежу у 
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разі перевищення за певний період часу встановленого значення контрольованого параметра. 

ПОЖЕЖНИЙ СПОВІЩУВАЧ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ТИПУ формує сповіщення про пожежу 

у разі перевищення за певний період часу встановленого значення зміни швидкості контрольованого 

параметра. 

ТОЧКОВИЙ СПОВІЩУВАЧ реагує на параметр (явище), що контролюється поблизу його ком-

пактного чутливого елемента. 

ЛІНІЙНИЙ СПОВІЩУВАЧ реагує на виникнення фактора пожежі уздовж певної безперервної 

лінії. 

 

СТАЦІОНАРНІ АВТОМАТИЧНІ УСТАНОВКИ (СИСТЕМИ) ПОЖЕЖОГАСІННЯ 

 

АВТОМАТИЧНА УСТАНОВКА ПОЖЕЖОГАСІННЯ – це сукупність стаціонарних технічних 

засобів для гасіння пожежі за рахунок випуску вогнегасної речовини з автоматичним способом при-

ведення до дії. 

Установки автоматичного пожежогасіння повинні забезпечувати: 

 час спрацьовування менший гранично допустимого часу вільного розвитку пожежі; 

 тривалість дії в режимі гасіння, необхідну для ліквідації пожежі; 

 інтенсивність подавання (концентрацію) вогнегасних речовин; 

 надійність функціонування. 

Існують такі типи устаткування для пожежогасіння: спринклерні та дренчерні, газового поже-

жогасіння типу БАЕ та ін. 

Спринклерні та дренчерні установки відносяться до автоматичних засобів пожежогасіння і ви-

користовуються найширше. Вони призначаються для гасіння пожеж розпиленою водою. Спринклерні 

установки використовуються для локального гасіння пожеж та загорянь, охолодження будівельних 

споруд та подання сигналу про пожежу, дренчерні - для гасіння пожеж по всій розрахунковій площі, а 

також для утворення водяних завіс. 

Виходячи з того, що площа, яка захищається одним зрошувачем, не повинна перевищувати 

12 2м  для промислових, громадських і адміністративних приміщень та 9 2м  - для складських примі-

щень, визначають кількість зрошувачів. 

 
Класифікаційна 

ознака 

 
Стаціонарні установки (системи) пожежогасіння 

            

Призначення   Ліквідація пожежі  Локалізація пожежі 

            

Ступінь автомати-

зації  

 
Автоматизовані  

 
Автоматичні  

 
Роботизовані  

            

Конструктивне ви-

конання 

 
Агрегатні  

 
Модульні  

 

             

Вид вогнегасної 

речовини 

 
Водні   Пінні   Газові   

Поро-

шкові  
 Парові   

Аеро-

зольні  
 

Комбі-

новані  

            

Характер дії 

 

По площі  Об’ємні  

Локальні 

(по площі 

або об’єму) 

 

            

Інерційність 
 

Малоінерційні  
 

Інерційні  
 Підвищеної 

інерційності 

 

            

Тривалість пода-

вання вогнегасної 

речовини 

 

Короткочасна   
Середньої 

тривалості 
 Довготривала  

 

Рис. 2. Класифікаційна схема стаціонарних установок (систем) пожежогасіння 

Подальший розвиток спринклерних та дренчерних систем привів до утворення автоматичних 
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установок пінного пожежогасіння. Для утворення повітряно-механічної піни та подання її на захис-

ний об'єкт використовують спринклерні та дренчерні пінні зрошувачі. 

Треба пам'ятати, що вода і піна при гасінні пожежі можуть справляти додаткову руйнуючу дію 

на захисний об'єкт, особливо на радіоелектронну апаратуру. 

Для гасіння пожеж на об'єктах, що мають значну матеріальну цінність, таких, наприклад, як об-

числювальні центри, які не повинні зазнавати додаткової руйнуючої дії гасячого агента, використо-

вують газові установки - батареї з ручним пуском ЧБР-2МА; батареї автоматичні з електричним пус-

ком БАЕ (гасячий агент-хладон). 

Автоматичними засобами пожежогасіння обладнують виробництва категорій А, Б, В і примі-

щення обчислювальних центрів та інших об'єктів. 

У виборі установок газового пожежогасіння кількість балонів з гасячим агентом визначають з 

урахуванням об'єкта та питомих витрат агента. 

МЕТОДИКА ВИБОРУ РУЧНИХ ВОГНЕГАСНИКІВ,  

ПОЖЕЖНОГО ІНСТРУМЕНТА ТА ІНВЕНТАРЯ 

Умовами, що визначають вибір, є категорія приміщення за вибухопожежонебезпекою, площа 

яка підлягає захисту, і призначення об'єкта. При цьому необхідно звернути увагу на ознаки категорій і 

на те, що останні визначаються пожежонебезпечними властивостями речовин і матеріалів, які вико-

ристовуються у виробництві, їх агрегатним станом і кількістю. 

Окрім того, категорія виробництва враховується при оцінці придатності будівельної частини 

об'єкта, виборі його конструкції, систем вентиляції і кондиціонування, водо- і газопостачання, уста-

новок пожежної сигналізації, пожежогасіння тощо. 

При розрахунковому обгрунтуванні категорії виробництва необхідно виходити з можливості 

аварійної ситуації, коли виникає пошкодження обладнання і трубопроводів, пов'язане а попаданням 

пожежонебезпечних речовин у повітря приміщення. Необхідно розглядати гірший варіант, при якому 

у приміщення може потрапити найбільша кількість небезпечної речовини (аварія апарата, трубопро-

воду, випаровування з непофарбованої поверхні, перевертання або зруйнування ємностей тощо). 

При наявності кількох  апаратів, що відрізняються за кількістю і властивостями речовин, які 

знаходяться в них, розрахунок слід виконувати за найсприятливішим варіантом, за яким об'єм вибу-

хонебезпечної суміші буде невеликим. Розрахунковий час відключення трубопроводів приймають: 

рівним часу спрацювання систем автоматики відключення трубопроводів,  згідно з паспортними да-

ними установки, якщо ймовірність відмови систем автоматики не перевищує 0,000001 на рік, або за-

безпечено резервування її елементів (але не більше 3); 120 с, якщо ймовірність відмови систем авто-

матики перевищує 0,000001 на рік і не забезпечене резервування її елементів; 300 с - за умов ручного 

відключення. Не допускається використання технічних засобів відключення трубопроводів, для яких 

час відключення перевищує ці показники. При роботі з горючими рідинами або скрапленими газами 

враховується час випаровування. При вільному розлитті рідини на підлогу площу випаровування ви-

значають (за відсутністю довідкових даних) виходячи  із розрахунків 1л суміші і розчинів, що містять 

до 70% (по масі) розчинників, розливається на 0,5 2м , а 1л решти рідин - на 1 2м  підлоги приміщен-

ня. 

Вільний об'єм приміщення є різницею між об'ємом приміщення і об'ємом, який займає техноло-

гічне обладнання. Якщо вільний об'єм приміщення визначити неможливо, то його допускається 

приймати умовно рівним 80% об'єму приміщення (ОНГП 24-86, п. 3.4). 

ЗНАКИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

Знаки пожежної безпеки - це частина знаків безпеки, які застосовуються в усіх галузях народно-

го господарства. При їх вивченні потрібно звернути увагу на 4 групи знаків: забороняючі, попереджу-

вальні, вказівні, а також на сигнальні кольори: червоний, жовтий, зелений і синій. 

Сигнальний колір – червоний: смислове значення - заборона, безпосередня небезпека, засіб по-

жежогасіння; контрастний колір - білий. 

Сигнальний колір - жовтий:  смислове значення - попередження, можлива небезпека; контраст-

ний колір - чорний. 

Сигнальний колір - зелений: смислове значення - наказ, безпечно; контрастний колір - білий. 

Сигнальний колір - синій: смислове значення - вказівка, інформація; контрастний колір - білий. 


