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9.1. Джерела, шляхи і засоби забезпечення пожежної безпеки галузевих об’єктів 

Пожежна безпека  забезпечується системами попередження пожежі, протипожежного 

захисту та організаційно-технічними заходами (рис. 8.1). 

Для розробки комплексу конкретних технічних і організаційних рішень та заходів, які 

здатні забезпечити необхідну ступінь безпеки, необхідно попередньо визначити рівень 

пожежної небезпеки об’єкту. 

Законодавча та нормативна база ПБ є нормативною і методичною основою для 

аналізу стану пожежної небезпеки і формування системи забезпечення ПБ об’єкту.  

Аналізуючи за допомогою показників вибухопожежонебезпеки речовини і матеріали, 

що використовуються, обертаються і зберігаються на об’єкті з урахуванням їх фактичної 

кількості і особливості  виробництва, оцінюються вибухопожежонебезпечність об’єкту, яка 

являє собою прогноз виникнення пожежі і його наслідків, тобто від чого, що і як може 

зайнятися і до чого це може призвести. Таким чином, методика аналізу 

вибухопожежонебезпеки зводиться до виявлення і оцінки умов формування горючого 

середовища, потенційних і фактичних джерел запалювання, умов виникнення контакту 

горючого середовища з джерелом запалювання, умов і причин розповсюдження вогню у 

випадку виникнення пожежі, масштабу можливої пожежі , наявності загрози життю людей, 

навколишньому середовищу, матеріальним цінностям. 

Необхідність об’єктивної оцінки вибухопожежонебезпеки потребує чітких критеріїв. 

Існують два підходи до питань нормування і визначення пожежної небезпеки: імовірнісний і 

детермінований. 

Імовірнісний (обґрунтований) підхід базується на концепції ризику, що 

допускається, вірогідність якого не повинна перевищувати згідно з ГОСТ 12.1.004-91 
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 впливу небезпечних факторів пожежі на одну людину в рік. Цей показник 

закладено в концепцію формування пожежної безпеки. 

Детерміністичний (декларативний) підхід базується на розподілі об’єктів за 

ступенем небезпеки, що визначається параметром, який характеризує наслідки пожежі, 

категорією і класом з конкретним визначенням кількісних меж розмежування. 



Залежно від агрегатного стану й особливостей горіння різних горючих речовин i 

матеріалів, пожежі за ГОСТ 27331-87 поділяються на відповідні класи та підкласи: 

клас А – горіння твердих речовин, що супроводжується тлінням (підклас А1) 

 або не супроводжується тлінням (підклас А2) ; 

клас В – горіння рідин, що не розчиняються у воді (підклас В1) 
  та розчиняються у воді (підклас В2); 
клас С – горіння газів; 

клас D – горіння металів   

легких, за винятком лужних (підклас D1); 

металів лужних (підклас D2); 

металовмісних сполук (підклас DЗ); 

клас Е – горіння електроустановок під напругою. 
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Рис. 8.1 Блок-схема забезпечення пожежної безпеки об’єкту 

 

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. 

У відповідності з детерміністичним підходом ОНТП 24-86 поділяє всі виробничі 

приміщення за ступенем вибухопожежної та пожежної небезпеки на 5 категорій (А,Б,В,Г,Д) 

в залежності від того, які матеріали, в якій кількості і для чого використовуються в даному 

приміщенні (див. конспект лекцій з ООП).  

 

9.2. Система попередження вибухів і пожеж 

 

Вихідні положення системи попередження пожежі (вибухів): 

- пожежа (вибух) можливі при наявності 3-х чинників: горючої речовини, 

окислювача і джерела запалювання; 

- при відсутності будь-якого зі згаданих чинників, або обмеженні його 

визначаючого параметра безпечною величиною, пожежа неможлива. 

Горюча речовина і окислювач за певних умов утворюють горюче (вибухонебезпечне) 

середовище. Тоді попередження пожеж (вибухів) буде зводитись до: 

- попередження утворення горючого середовища; 

- попередження виникнення у горючому середовищі або внесення в це 

середовище джерела запалювання. 

Згідно з ГОСТ 12.1.004.-91 попередження утворення горючого середовища може 

забезпечуватись наступними загальними заходами або їх комбінаціями: 

- максимально можливе використання негорючих та важкогорючих матеріалів 

замість горючих; 

- максимально можливе за умови технології та будівництва обмеження маси та 

об'єму горючих речовин, матеріалів та найбільш безпечні способи їх розміщення; 

- ізоляція горючого середовища (використання ізольованих відсіків, камер, 

кабін, тощо); 

- підтримання безпечної концентрації середовища відповідно до норм і правил 

безпеки; 

- достатня концентрація флегматизатора в повітрі захищуваного об'єму (його 

складової частини); 

- підтримання відповідних значень температур та тиску середовища, за яких 

поширення полум'я виключається, 

- максимальна механізація та автоматизація технологічних процесів, пов’язаних 

з обертанням та використанням горючих речовин; 

- установка та розміщення пожежонебезпечного устаткування в ізольованих 

приміщеннях або на відкритих майданчиках; 

- застосування пристроїв захисту устаткування з горючими речовинами від 

пошкоджень та аварій, встановлення пристроїв, що відключають, відсікають, тощо; 

- видалення пожежонебезпечних відходів виробництва; 

- заміна легкозаймистих та горючих рідин на пожежобезпечні технічні миючі 

засоби.  

Найбільш радикальним заходом попередження утворення горючого середовища є 

заміна горючих речовин і матеріалів, що використовуються, на негорючі та важкогорючі. 

Проте горючі речовини, матеріали, вироби з них реально присутні в абсолютній 

більшості існуючих житлових, громадських, виробничих та інших приміщеннях, будівлях і 

спорудах, а їх повна заміна практично неможлива. Тому попередження виникнення в 



горючому середовищі або внесення до нього джерел запалювання є головним стратегічним 

пріоритетом у роботі щодо запобігання пожежам. 

До основних груп джерел запалювання відносять: відкритий вогонь, розжарені 

продукти горіння та нагріті ними поверхні, тепловий прояв електричної енергії, тепловий 

прояв механічної енергії, тепловий прояв хімічної реакції, тепловий прояв сонячної, ядерної 

енергії та інші джерела запалювання. 

Попередження утворення в горючому середовищі джерел запалювання може 

забезпечуватись наступними засобами або їх комбінаціями: 

- використанням машин, механізмів, устаткування, пристроїв, при експлуатації 

яких не утворюються джерела запалювання; 

- використання швидкодіючих засобів захисного відключення можливих джерел 

запалювання; 

- улаштування блискавкозахисту і захисного заземлення будівель, споруд та 

устаткування; 

- використання технологічних процесів і устаткування, що задовольняє вимогам 

статичної іскробезпеки; 

- підтримання температури нагріву поверхні машин, устаткування, пристроїв, 

речовин і матеріалів, які можуть увійти в контакт з горючим середовищем, нижче гранично 

допустимої, яка не повинна перевищувати 80% температури самозаймання горючого 

середовища; 

- виключення можливості появлення іскрового розряду в горючому середовищі з 

енергією, яка дорівнює або вище мінімальної енергії запалювання; 

- використання інструменту, при роботі якого з легкозаймистими речовинами та 

горючими газами не виникає іскор; 

- ліквідація умов теплового, хімічного, мікробіологічного самозаймання речовин 

та матеріалів, що обертаються, виробів і конструкцій, виключення їх контакту з відкритим 

полум'ям; 

- зменшення розміру горючого середовища, яке є визначальним, нижче гранично 

допустимого за горючістю; 

- усунення контакту з повітрям пірофорних речовин; 

- виконання вимог чинних стандартів, норм та правил пожежної безпеки; 

- використання електроустаткування, що відповідає за своїм виконанням 

пожежонебезпечним та вибухонебезпечним зонам, групам та категоріям вибухонебезпечних 

сумішей. 

Вимоги щодо виконання електрообладнання для пожежонебезпечних і 

вибухонебезпечних зон регламентуються ДНАОП 0.00-1.32-01 ―Правила будови 

електроустановок. Електрообладнання спеціальних електроустановок‖. 

 

9.3. Система протипожежного та противибухового захисту 

 

Система протипожежного та противибухового захисту спрямована на створення умов 

обмеження розповсюдження і розвитку пожеж і вибухів за межі осередку при їх виникненні, 

на виявлення та ліквідацію пожежі, на захист людей та матеріальних цінностей від дії 

шкідливих та небезпечних факторів пожеж і вибухів. 

Обмеження розповсюдження та розвитку пожежі, загалом, забезпечується: 

- потрібною вогнестійкістю будівель та споруд;  

(Вогнестійкість конструкції – це здатність конструкції зберігати несучі та (або) 

огороджувальні функції в умовах пожежі. Нормована характеристика вогнестійкості 

основних будівельних конструкцій називається ступенем вогнестійкості. 

Ступінь вогнестійкості будівель та споруд залежить від меж вогнестійкості 

будівельних конструкцій та меж поширення вогню по них. 



Межа вогнестійкості конструкції – показник вогнестійкості конструкції, який 

визначається часом від початку вогневого випробування за стандартного температурного 

режиму до втрати несучої здатності, цілісності або теплоізолювальної здатності). 

- використанням негорючих матеріалів для внутрішнього оздоблення 

приміщень; 

- використанням антипіренів і вогнегасних сумішей; 

- улаштуванням протипожежних відстаней між будівлями та спорудами; 

- улаштуванням протипожежних перешкод; 

- встановленням гранично допустимих за техніко-економічними розрахунками 

площ і поверхів виробничих будівель та поверховості будівель та споруд, улаштуванням 

протипожежних відсіків та секцій; 

- улаштуванням аварійного відключення та перемикання установок та 

комунікацій; 

- використанням засобів, що запобігають або обмежують розлив і розтікання 

пожежонебезпечної рідини під час пожежі; 

- використанням вогнеперешкоджуючих пристроїв в устаткуванні; 

- локалізацією пожежі вогнегасними речовинами, автоматичними установками 

пожежогасіння, а також шляхом утворення розривів горючого середовища випалюванням 

вибуховими речовинами, розбиранням (видаленням) горючого матеріалу. 

Захист людей у разі пожежі є найважливішим завданням всієї системи 

протипожежного захисту. Вирішення цього завдання становить велику складність, оскільки 

має власну специфіку та здійснюється іншими шляхами, ніж захист будівельних конструкцій 

чи матеріальних цінностей. 

Вимушений процес руху людей з метою рятування називається евакуацією. Евакуація 

людей із будівель та споруд здійснюється через евакуаційні виходи. Шляхом евакуації є 

безпечний для руху людей шлях, який веде до евакуаційного виходу. 

Евакуаційний вихід – це вихід з будинку (споруди) безпосередньо назовні або вихід із 

приміщення, що веде до коридору чи сходової клітки безпосередньо або через суміжне 

приміщення. Виходи вважаються евакуаційними якщо вони ведуть із приміщень: 

- першого поверху безпосередньо назовні або через вестибюль, коридор, сходову 

клітку; 

- будь-якого поверху, крім першого у коридор, що веде на внутрішню сходову 

клітку або сходову клітку, що має вихід безпосередньо назовні або через вестибуль, 

відокремлений від прилеглих коридорів перегородками із дверима; 

- у сусіднє приміщення на тому ж поверсі, яке забезпечене виходами. 

Кількість евакуаційних виходів із приміщень та з кожного поверху будівель потрібно 

приймати за СНиП 2.09.02-85, але не менше двох. Евакуаційні виходи повинні 

розташовуватись розосереджено. Мінімальну відстань між найбільш віддаленими один від 

одного евакуаційними виходами з приміщення можна визначати за формулою: 

ПL 5,1 , 

де П - периметр приміщення. 

Ширина шляхів евакуації в світлі повинна бути не менша 1 м, висота проходу – не 

менша 2 м. Улаштування гвинтових сходів на шляхах евакуації не допускається. Між 

маршами сходів необхідно передбачати горизонтальний зазор не менше 50 мм. 

Двері на шляху евакуації повинні відкриватися за напрямком виходу з приміщення. 

Двері на балкони та площадки, призначені для евакуації з приміщень із одночасним 

перебуванням не більше 15 людей, а також із комор з площею не більше 200 м
2
 та санітарних 

вузлів, допускається проектувати такими, що відкриваються в середину приміщення. 

Улаштування розсувних та в’їзних дверей на шляхах евакуації не допускається. Мінімальна 



ширина дверей на шляхах евакуації повинна бути 0,8 м. Ширина зовнішніх дверей сходових 

кліток повинна бути не менша ширини маршу сходів. 

Відстань від найбільш віддаленого робочого місця до найближчого евакуаційного 

виходу із приміщення безпосередньо назовні або на сходову клітку не повинна 

перевищувати значень, наведених у СНиП 2.09.02-85. 

Шляхи евакуації людей на випадок пожеж мають забезпечити евакуацію в терміни, 

що не перевищують значень, приведених у СНиП ІІ-2-80. 

Виконання нормативних вимог до шляхів евакуації ще не гарантує повного успіху 

евакуації людей у разі пожежі. Для забезпечення організованого руху під час евакуації та 

попередження паніки технічні рішення повинні бути доповнені організаційними заходами, 

до яких, передусім, відносяться інструктаж та навчання персоналу. З цією ж метою 

розробляють плани евакуації з будівель та місць з масовим перебуванням людей. 

План евакуації складається з двох частин: графічної і текстової. Графічна частина 

являє собою план поверху або приміщення, на який нанесено пронумеровані евакуаційні 

шляхи і виходи з маршрутами руху. Маршрути руху до основних евакуаційних виходів 

зображуються суцільними лініями зі стрілками зеленого кольору, маршрути до запасних 

виходів – пунктирними зеленими лініями зі стрілками. Окрім маршруту руху на плані 

позначаються місця розташування засобів оповіщення та пожежегасіння  

Текстова частина плану евакуації, яка являє собою таблицю з переліком та 

послідовністю дій у разі пожежі для конкретних посадових осіб і працівників, 

затверджується керівником об’єкту. План евакуації вивішується на видному місці, а його 

положення повинні систематично відпрацьовуватись на практиці. 

Дуже важливо для безпеки людей створити протидимний захист приміщень і 

особливо шляхів евакуації. Протидимний захист забезпечується обмеженням 

розповсюдження продуктів горіння по будівлях та приміщеннях, ізоляцією можливих місць 

виникнення пожежі, примусовим видаленням диму. Ці задачі вирішуються за допомогою 

об’ємно-планувальних та конструктивних рішень при проектуванні об’єктів, деякими 

технологічними прийомами в процесі будівництва, завдяки використанню спеціальних 

пристроїв і вентиляційних систем, які призначені для видалення диму, зниження 

температури і конденсації продуктів горіння. 

Для своєчасного здійснення заходів з евакуації людей, включення стаціонарних 

установок пожежегасіння, виклику пожежних, тощо, вибухопожежонебезпечні об’єкти 

обладнуються системами пожежної сигналізації, запуск яких може здійснюватись 

автоматично або вручну. 

Система пожежної сигналізації повинна швидко виявляти місця виникнення пожежі, 

надійно передавати сигнал на приймальноконтрольний прилад і до пункту прийому сигналів 

про пожежу, перетворювати сигнал про пожежу у сприйнятливу для персоналу 

захищуваного об’єкта форму, вмикати існуючі стаціонарні системи пожежогасіння, 

забезпечувати самоконтроль функціонування. 

До складу будь-якої системи пожежної сигналізації входять пожежні сповіщувачі, 

приймальний прилад та автономне джерело електроживлення. 

Пожежний сповіщувач (ПС) – це пристрій для формування сигналу про пожежу. В 

залежності від способу формування сигнали ПС бувають ручні та автоматичні.  

Приймально-контрольні прилади пожежної та охоронно-пожежної сигналізації – це 

складова частина засобів пожежної та охоронно-пожежної сигналізації, що призначена для 

прийому інформації від пожежних (охоронних) сповіщувачів, перетворення та оцінки цих 

сигналів, видачі повідомлень для безпосереднього сприймання людиною, подальшої 



передачі повідомлень на пульт централізованого спостереження (ПЦС), видачі команд на 

включення сповіщувачів і приладів керування системи пожежогасіння і димовидалення, 

забезпечення перемикання на резервні джерела живлення у разі відмови основного джерела. 

Вибір типу окремих елементів, розробка алгоритмів і функцій системи пожежної 

сигналізації виконується з урахуванням пожежної небезпеки та архітектурно-планувальних 

особливостей об’єкта. 

 

9.4. 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 cпocoбiв припинення горіння, а саме охолодження, 

розбавлення, ізоляції, хімічного гальмування реакції горіння, механічного зриву полум'я та 

вогнеперешкоди. 

Cпociб охолодження грунтується 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. 

Cпociб розбавлення базується на здатності речовини горіти при вмicтi кисню у 

атмосфері більше 14…16% за об'ємом. 3i зменшенням кисню в пoвiтpi нижче вказаної 

величини полуменеве горіння припиняється, а потім припиняється i тління внаслідок 

зменшення швидкості окислення. Зменшення концентрації кисню досягається введенням у 

повітря інертних газів та пари ззовні або розведенням кисню продуктами горіння (у 

ізольованих приміщеннях). 

Cпociб ізоляції ґрунтується на припиненні надходження кисню повітря до речовини, 

що горить. Для цього застосовують piзнi ізолюючі вогнегасні речовини (хімічна піна, порошок 

та інше ). 

Cпociб хімічного гальмування реакції горіння полягає у введенні в зону горіння 

галоїдно-похідних речовин (бромисті метил та етил, фреон та інше), які при попаданні у 

полум'я розпадаються i з'єднуються з активними центрами, припиняючи екзотермічну 

реакцію, тобто виділення тепла. В результаті цього процес горіння припиняється. 

Спociб механічного зриву полум'я сильним струменем води, порошку чи газу. 

Cпociб вогнеперешкоди, заснований на створенні умов, за яких полум'я не 

поширюється через вузькі канали, пepepiз 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, газові вогнегасні cyмiшi, порошки, пicoк, 

пожежегасіння тканини, тощо. Кожному способу припинення горіння відповдає конкретний 

вид вогнегасних засобів. Наприклад, для охолоджування використовують воду, водні 

розчини, снігоподібну вуглекислоту; для розбавлення горючого середовища – діоксид 

вуглецю, інертні гази, водяну пару; для ізоляції вогнища – піну, пicoк; хімічне гальмування 

горіння здійснюється за допомогою брометилу, хладону, спеціальних порошків. 

Коротку характеристику основних вогнегасних речовин почнемо з води, яка 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 витрачається 2258,5 

кДж тепла) i утворює парову хмару, що в свою чергу перешкоджає доступу кисню до 



речовини, що горить. Kpiм того, перетворюючись на пару, вода збільшується в об'ємі приблизно 

у 1700 разів. Змішуючись iз горючими газами, що виділяються при горіннi, пара розводить їx, 

утворюючи cyміш, 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 1700°С) 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 i у розпиленому стані. Компактні струмені води звичайно застосовують у випадках, коли 

неможливо близько підійти до осередку горіння, наприклад, при пожежі на великій висоті, та 

складах листових матеріалів i 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 дрібпорозпиленої води 

ізолює поверхні рідин від проникнення кисню. I хоча вода у компактному стані є добрим 

електропровідником, що створює небезпеку під час гасіння пожеж електроустаткування під 

напругою, в такому, розпиленому, стaнi вода може використовуватись для гасіння 

електроустановок, тому що в цьому разі електричний oпip води piзко 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 пoвiтpi 30...35% по об'єму викликає 

припинення горіння. Kpiм того, пара частково охолоджує предмети. 

Піна – це колоїдна дисперсна система, яка складається iз дрібних бульбашок, 

заповнених газом. Стінки бульбашок утворюються iз розчинів поверхневоактивних речовин i 

стабілізаторів, склад яких обумовлює стійкість піни.  За способом створення i складом газової 

фази піни поділяють на хімічні та повітряно-механічні. Xімiчнa піна отримується в результаті 

взаємодїї кислотного та лужного розчинів у ручних вогнегасниках або хімічних 

пінореспіраторах. Повітряно-механічна піна утворюється за допомогою спеціальних 

пінораспіраторів iз водних розчинів піноутворювачів. 

Піна має досить низьку теплопровідність. Вона здатна перешкоджати випаровуванню 

горючих речовин, а також проникненню пapiв, газів, тепловому випромінюванню. Оскільки 

основою піни є вода, вона також має охолоджувальні властивості. Важливими 

характеристиками піни є її стійкість i кратність – перевищення об'єму п іни  до об'єму 

піноутворючої piдини. Низькократними пінами (К<20)вогонь гасятъ, головним чином, на 

поверхнях. Для гасіння рідин застосовують п і н и  середньої кpaтноcтi (20<K<200). Для 

об'ємного гасіння, витіснення диму, ізоляції технологічних установок від впливу теплових 

потоків використовують високократну пінy (K>200). 

Вуглекислий газ (СО) безбарвний, не горитъ, при стискані під тиском 3,5 MПа (35 

кг/см
2
) перетворюється у piдину, яка називається вуглекислотою, яка зберігається i 

транспортується у стальних балонах під тиском. За нормальних умов вуглекислота 

випаровується, при цьому з 1 кг кислоти утворюється 509 л газу. 

Для гасіння пожеж вуглекислоту застосовують у двох станах: у газоподібному  та  у  

вигляді  снігу.    Стійкі   вуглекислоти   мають   температуру –79°С. При надходженні в зону 

горіння вуглекислота випаровується, сильно охолоджує зону горіння та предмет, що горить, 

i зменшує процентний вмicт кисню. В результаті цього горіння припиняється. 



Вуглекислота не електропровідна. Застосовують її для гасіння електроустановок, що 

знаходяться під напругою до 380 В, 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 вуглеводи (хладон, чотирихлористий вуглець, бромистий етил та ін.) є 

високоефективними вогнегасними засобами. Їх вогнегасна дія заснована на гальмуванні 

хімічних реакцій горіння. Галоїдовані вуглеводи 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 вуглеводи, 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 речовини, що горить, ізолювальної 

плівки, утворення хмари порошку, яка має властивості екрану, механічного збивання полум'я 

твердими частинками порошку та виштовхування кисню iз зони горіння за рахунок 

виділення С02. Найчастіше порошки застосовують при горінні легкозаймистих i горючих 

рідин, електроустаткування, вуглецевих тліючих матеріалів, лужних та лужно-земельних 

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 повсти, 

азбесту, брезенту та інших матеріалів. Метод полягає в ізолюванні зони горіння від повітря i 

механічному збиванні полум'я. 

Bибip вогнегасної речовини залежить від класу пожежі, властивостей i агрегатного 

стану речовин, що горять, параметрів пожежі (площі, інтенсивності, температури горіння 

тощо), виду пожежі (у закритому або відкритому пoвiтpi), вогнегасної здатності щодо гасіння 

конкретних речовин та матеріалів, ефективності способу гасіння пожежі. 

 

9.5. Горіння металів та особливості їхнього гасіння 

Всім добре відомо, що лужні метали, наприклад, металевий натрій, зберігають у 

місцях, захищених від кисню і води. Витягни його на повітря – і він загориться, причому при 

спробі загасити полум'я водою, все тільки сильніше розгориться. Так само поводяться й інші 

лужні метали – літій і калій тощо. Для них розроблені спеціальні вогнегасні состави. Для 

кожного металу потрібен свій вогнегасний состав.  



Літій, наприклад, горить не тільки на повітрі, але і в азоті, і у вуглекислоті, реагує з 

піском, а при нагріванні до 950 
о
С руйнує вогнетриви, кварц, скло, бетон... Для його гасіння 

теж розроблений спеціальний состав вогнегасіння. А спроба його загасити вуглекислотним 

вогнегасником або заповнити приміщення азотом лише посилить пожежу. Для гасіння одних 

металів потрібні інертні гази, для інших готують спеціальні состави. Клас горіння металів 

(клас D) поділяють на три підкласи. 

Підклас D1 – легкі метали (магній, алюміній, його сплави, титан або кальцій) і умовно 

важкі метали (уран, цирконій, ніобій...) 

Підклас D2 – лужні метали (натрій, калій, літій, ...) 

Підклас D3 – металовмісні сполуки: металоорганіка на базі цинку, літію, алюмінію, 

гідриди літію, алюмінію та ін. Металоорганічні з'єднання, як правило, — рідини, тоді як 

метали, сплави і гідриди металів — тверді речовини. 

Для вогненебезпечних речовин кожного з перерахованих класів (для кожного окремо) 

створюють свої вогнегасні порошкові состави спеціального призначення, основна маса яких 

складається з речовин, які хімічно не реагують з даними речовинами та не містять кисню 

(щоб не підтримував горіння). Ці состави не повинні злежуватися при зберіганні (тобто не 

бути гідрофобними), повинні бути трохи менш щільними, ніж речовина, яку вони повинні 

гасити і володіти багатьма іншими властивостями. При цьому завжди слід пам'ятати, що 

часто шкідливий в одному місці состав виявляється корисним, якщо розглядати його під 

іншим кутом.  

В Америці вченими університету Пердью (місто Vest Lafayette, штат Indiana) 

розроблено нове перспективне ракетне паливо, що складається з льоду і нанопорошку 

алюмінію.  Нове паливо вимагає нових двигунів для ракет, але дослідний екземпляр ракети 

на новому паливі вже злетів на півкілометра. До того ж нове паливо і продукти його горіння 

нетоксичні, як, скажімо, сучасне отрутне гептиловое паливо. 

Підсумуємо пожежонебезпечні характеристики деяких металів. 

Чавун і сталь не вважаються горючими, але від іскор чавуну та сталі можуть 

зайнятися горючі матеріали та речовини, що знаходяться поблизу. В складі виробів чавун і 

сталь не горять, але сталева «шерсть» або порошок можуть займатися, а порошкообразний 

чавун під впливом високої температури або полум’я може вибухнути. Чавун плавиться при 

температурі 1535 °С, а звичайна конструкційна сталь — при температурі 1430 °С, так що 

елементи будівельних конструкцій виконані з цих металів будуть досить стійко опиратися 

пожежі. 

Алюміній — легкий метал, добре проводить електричний струм. У звичайній формі 

він не становить ніякої небезпеки в разі виникнення пожежі, але температура його плавлення 

досить низька (660 °С), так що під час пожежі може відбутися руйнування незахищених 

елементів конструкцій, вироблених з алюмінію. В той же час алюмінієві стружки та тирса 

горять, а з алюмінієвим порошком пов’язана небезпека сильного вибуху. Алюміній не може 

самозайматися і вважається нетоксичним. 

Магній — використовується як основа в легких сплавах для надання їм міцності та 

пластичності. Температура плавлення магнію 650 °С. Порошок та хлоп’я магнію легко 

займаються, але в твердому стані магній необхідно нагріти до температури, що перевищує 

його температуру плавлення, щоб він зайнявся. Потім він горить і дуже сильно виблискує 

білим полум’ям. Під час нагрівання магній бурно реагує з водою та всіма видами вологи. 

Титан — міцний білий метал, легше сталі. Температура плавлення титана 2000 °С. 

Він входить до складу сталевих сплавів, забезпечуючи можливість застосування їх за 

високих робочих температур. У невеликих виробах легко займається, а його порошок — 

потужна вибухова речовина. Однак великі куски становлять малу пожежну небезпеку. Титан 

також не вважається токсичним. 

Гасіння пожеж, пов’язаних з горінням більшості металів, становить значні 

складності. Часто ці метали бурно реагують з водою, що призводить до розповсюдження 

пожежі і навіть вибуху. Якщо горить невелика кількість металу в обмеженому просторі, 

рекомендується дати можливість йому вигоріти до кінця. Оточуючі поверхні необхідно 

захистити, використовуючи воду або іншу підходящу вогнегасну речовину. 



Для гасіння пожеж металів використовують деякі синтетичні рідини та вогнегасники з 

універсальними вогнегасними порошками. З різним успіхом для гасіння пожеж металів 

застосовують пісок, графіт, різноманітні порошки та солі, та жоден з цих способів гасіння не 

можна вважати ефективним для пожеж, пов’язаних з горінням будь-якого металу. 

Вода та вогнегасні речовини на водній основі, такі як піна, не повинні 

застосовуватися для гасіння пожеж горючих металів. Вода може викликати хімічну реакцію, 

що супроводжується  вибухом. Навіть, якщо хімічної реакції не відбувається, краплі води, 

що потрапляють на поверхню розплавленого металу, будуть розширятися і розбризкувати 

розплавлений метал. Таку ж небезпеку несе спосіб заливки металу в земляну форму.  Така 

форма може містити ґрунтову воду, яка при потраплянні на неї металу, переходить в пару, 

об’єм  якої більше об’єму води в 1700 раз. Ця пара викидає метал, що потрапив на неї, частки 

форми тощо і становить реальну небезпеку для ливарників. 

Але в деяких випадках можна з обережністю застосовувати воду: наприклад, при 

горінні великих кусків магнію можна подавати воду лише на ті ділянки, які ще не охоплені 

вогнем, для їхнього охолодження і запобігання розповсюдження пожежі. Воду в жодному 

разі не можна подавати на сам розплавлений метал, її потрібно направляти лише на райони, 

що знаходяться під загрозою розповсюдження пожежі. 

Вогнегасник порошковий спеціальний ОПС-5 Д (клас D) призначений для гасіння 

горіння металів та металовмісних речовин поділяється на підкласи пожежі  — D1 

(використовується порошок ПХК), D2 (порошок Вексон D2), та D3 (порошок Вексон D3). 

На російському ринку вогнегасник оснащується балонами та стволами-заспокоювачами. 

Вогнегасна речовина — спеціальні порошки, призначені для гасіння пожеж підкласу D1, D2 

та DЗ, сертифіковані для цього на території Російської Федерації. 

Принцип роботи вогнегасника засновано на використанні енергії стиснутого газу для 

аерації та викиду вогнегасного порошку з послідуючим зниженням кінетичної енергії струї 

порошку в стволі-заспокоювачі. 

Аналогічними цьому вогнегаснику є вогнегасники ОПС-10 Д (клас D), ОПС-50 Д 

(клас D) та ОПС-100 Д (клас D). Відрізняються вони лише ємністю заряду (10, 50 та 100 

літрів) та вартістю.  

 

 

9.6. Технологічні вибухи в металургійному виробництві 

Вибухи, що виникають в ході технологічного процесу виробництва металів і сплавів, 

називаються технологічними. До них відносяться вибухи при контакті розплавленого металу 

і шлаку з водою, вибухи газо- і пило-повітряних сумішей, а також порошків металів і 

сплавів. Висока вірогідність виникнення вибуху існує в усіх основних металургійних цехах. 

Так, в доменному виробництві вибухи виникають при контакті розплавленого металу і шлаку 

з водою, при відведенні доменного газу і подачі в доменну піч природного газу (вибухи газо-

повітряних сумішей). При використанні у ряді випадків вугільного пилу і вдуванні його в 

доменну піч можливі вибухи пилоповітряних сумішей і т. п. 

У сталеплавильному виробництві можливі вибухи газів, порошків металів і сплавів-

розкислювачів, екзотермічних сумішей, утеплювальних засипок; у прокатному виробництві - 

вибухи парів мастильних матеріалів, газо-повітряних сумішей та ін. Вибухи парів 

мастильних матеріалів, строго кажучи, не можна віднести до категорії технологічних, проте 

вони впливають на хід технологічного процесу. 

Технологічний вибух відрізняється рядом характерних особливостей від інших видів 

вибухів, навіть якщо останні викликають аварійну зупинку устаткування або технологічного 



процесу. При виникненні технологічного вибуху в нім безпосередньо беруть участь 

компоненти технологічного процесу, що обумовлюють звичайно нормальне протікання 

процесу і роботу устаткування. Технологічний вибух призводить до різкої зміни параметрів 

процесу, нестійкої роботи устаткування, що викликає необхідність  його зупинки. 

Економічні втрати внаслідок технологічного вибуху у зв'язку з втратами виробництва у 

багато разів вище за витрати на відновлення устаткування і ліквідацію наслідків руйнування. 

Технологічні вибухи органічно пов'язані з технологією виробництва і роботою 

устаткування, тому їх слід розглядати як екстремальні відхилення параметрів безпеки 

виробничого процесу. 

  

9.6.1 Механізм і кінетика вибуху при контакті розплавленого металу і шлаку з 

водою 

При контакті розплавленого металу і шлаку з водою відбувається вибух, що 

пояснюється фізико-хімічними властивостями води, вивчення яких дозволяє розкрити суть 

механізму і кінетику такого роду вибуху. Зіткнення води з розплавленим металом і шлаком 

приводить до миттєвого випару її, що супроводжується різким збільшенням об'єму і тиску. 

При атмосферному тиску вода закипає при 100°С і увесь процес пароутворення йде 

при температурі кипіння. При нагріванні води вище 100°С в замкнутому просторі 

інтенсивність випару дещо знижується, що пояснюється властивістю води при високих 

температурах змінювати режим кипіння. Так, в інтервалі 100-300°С режим кипіння має 

бульбашковий характер, тобто на поверхні йде утворення дрібних бульбашок пари, їх відрив, 

підняття на поверхню і перехід в газову фазу. При більш високій температурі режим кипіння 

посилюється і переходить в плівковий; при цьому парові пухирі зливаються в суцільний 

паровий прошарок між поверхнею нагріву і водою, що перешкоджає передачі тепла іншим 

шарам води. 

Температура кипіння води залежить від тиску над її поверхнею: із зростанням тиску 

температура кипіння підвищується. Так, при тиску 490 кПа вода починає закипати лише при 

температурі 151,1°С. Якщо раптовий тиск над поверхнею води знизиться до атмосферного, 

вода виявиться перегрітою на 51°С і миттєво перетвориться на пару, об'єм якої приблизно  в   

1600 разів більше об'єму води. Таке перетворення носить вибухоподібний характер. 

Енергія вибуху при контакті розплавленого металу або шлаку у багато разів 

перевищує енергію робочої пари при розширенні навіть при коефіцієнті корисної дії, рівному 

100%. Це пояснюється фізико-хімічними властивостями води. Співвідношення мас водню і 

кисню у воді складає 11,19% і 88,81%, тобто вміст кисню у воді більший, ніж у будь-якій 

іншій сполуці. За нормальних умов (атмосферному тиску і температурі 20°С) дисоціація 

води не протікає. При підвищенні температури до 1500°С, швидкість розкладання води 

зростає, проте до 2000°С інтенсивність розкладання незначна, оскільки вода є хімічно 

стійкою сполукою. Лише досягши 4000°С вода розкладається на газоподібні водень і кисень, 

що супроводжується вибухом. В цьому випадку вмісту водню значно більше, чим при 

дисоціації води, у зв'язку з тим, що взаємодія водяної пари із залізом, нагрітим до високих 

температур, призводить до виділення вільного водню : 

Fe+H2O=FeO+H2. 



Ця реакція протікає досить енергійно вже при температурі нагріву заліза 350°С, а при 

більш високій температурі - практично миттєво. У виробничих умовах при контакті 

розплавленого металу і шлаку з водою одночасно протікають процеси випаровування, 

дисоціації води і її взаємодії з залізом, що супроводжуються виділенням водню, який за 

певних умов утворює з киснем вибухову суміш. Займання цієї суміші призводить до вибуху, 

енергія якого змінюється в широких межах і залежить від багатьох чинників. При цьому 

вибух відбувається тільки при взаємодії рідких фаз - розплавлених металу, шлаку і води. 

Контакт води з металом або шлаком в твердому стані при температурі, близькій до 

температури солідусу, вибуху не викликає. 

При взаємодії розплавленого металу і шлаку з водою контакт може бути поверхневим 

і внутрішнім. У першому випадку можливі два варіанти: взаємодія незначних мас розплаву і 

води або великих мас. У першому випадку при контакті спостерігається інтенсивне кипіння і 

вільне видалення пари, а також водню і кисню, що утворилися в результаті дисоціації води і 

реакції окислення заліза, в довкілля. Такий контакт металу з водою вибуху не викликає. 

У другому випадку, коли взаємодіють великі маси металу і води, у поверхні контакту 

утворюється парогазовий прошарок, що містить пари води, водень і кисень, що виділяються 

внаслідок дисоціації води і окислення заліза. Частина розплаву, що контактує з водою, в 

твердій фазі в результаті дії охолодження при випарі води і виникненні напруги може 

розтріскуватися, а це призводить до контакту розплавленого металу з водою. Це явище 

посилюється за наявності на поверхні металу розплавленого шлаку, контакт яких з 

вибухонебезпечною газовою сумішшю підвищує ймовірність вибуху. Критичними 

параметрами в цьому випадку є маса металу або шлаку, маса води і тривалість контакту 

металу з водою. 

Втрати тепла металом складаються з тепла, що виділяється при охолодженні металу 

від початкової температури до температури плавлення, і тепла, що виділяється при твердінні 

металу. Оскільки маса рідкого металу незначна, процес утворення твердої фази в 

пограничному шарі незворотній. 

В даному випадку маси металу і води знаходяться в співвідношенні, що забезпечує 

взаємодію між ними без виникнення вибуху. 

Внутрішній контакт розплаву з водою можливий в двох випадках: при потраплянні 

рідкого металу або шлаку у воду і при потраплянні матеріалів, що містять воду, в розплав. 

Відмітимо, що краплинне тонкоструйне потрапляння рідкого металу у воду вибуху не 

викликає. Збільшення маси рідкого металу, що поступає у воду, призводить до вибуху. При 

контакті з водою рідкого шлаку вибухонебезпека значно нижча. Вірогідність вибуху при 

потраплянні рідкого шлаку у воду різко зростає за наявності в шлаку рідкого металу. 

Контакт рідкого металу і шлаку з водою, викликаний попаданням в розплав пористих 

матеріалів, просочених вологою, як правило, призводить до вибуху. 

9.6.2. Запобігання вибуху при контакті розплавленого металу і шлаку з водою 

У металургійних цехах можливі випадки, коли рідкий метал або шлак потрапляють на 

вологі підлогу, ґрунт, матеріали або конструкції. Такі явища зазвичай супроводжуються 

вибухами з викидом рідкого металу або шлаку. Вибухи відбуваються також і при випуску 

металу по непросушених жолобах або при зливі в ківш з погано просушеним футеруванням. 



Причини цих вибухів - утворення пари внаслідок контакту рідких розжарених мас з водою і 

вибухонебезпечних сумішей. 

Якщо розплавлений метал торкається вологого піску, між ним і поверхнею піску 

утворюється паровий прошарок, через який надалі і відбуватиметься перехід тепла від 

металу до вологого піску. 

Пара має дуже низьку теплопровідність. За таких умов втрати тепла металом у 

вологий пісок будуть відносно невеликими і на поверхні металу, прилеглій до піску, кірка 

утворюватиметься дуже повільно. Тиск пари в прошарку через відсутність вільного виходу 

для нього весь час підвищується. 

У будь-якій точці, що лежить в центрі парового прошарку між металом і вологим 

піском, пара, що утворилася, не може піти вниз через вологий пісок і через контактну 

поверхню між металом і піском. Мінімальний опір для виходу пари назовні робитиме рідкий 

метал. При товщині металу 30 см гідростатичний тиск рідкого чавуну на пісок становить 

Ρ = 0,098*hм*γ  =  0,098*30*7 = 2,0594 кПа, 

де hм - висота шару металу, см; γ - щільність чавуну, г/см
2
. 

Тиск же пари в прошарку легко може досягти 4900 кПа і більше. Кінець кінцем тиск 

пари прошарку досягає такої величини, що він проб'є слабку, ще незміцнілу металеву кірку і 

у вигляді окремих бульбашок проникне в товщу рідкого металу. У металі пара нагрівається, 

переходить з вологої в суху і взаємодіє з навколишньою металевою оболонкою. На нагрів 

пари у бульбашках і на хімічну взаємодію її з оболонкою витрачається багато тепла, що 

призводить до твердіння навколишньої металевої оболонки. Розміри бульбашок при цьому 

стають фіксованими. 

Нагрівання пари і водню в ізольованій бульбашці триватиме до тих пір, доки тиск їх 

не досягне межі міцності затверділої навколишньої металевої оболонки. Як тільки він 

досягне цього значення, оболонка розірветься на частини, гази будуть з великою силою 

викинуті назовні і станеться вибух. Сила вибуху залежить від в'язкості металу і товщини 

його шару : чим більше в'язкість, тобто чим більше металу охолодиться і чим більша товща 

його шару, тим вибух сильніший. В результаті розриву металевої оболонки бульбашки пари і 

водню викидаються в навколишню атмосферу, водень змішується з повітрям і утворює 

суміш вибухонебезпечної концентрації, яка залежно від умов або згорає блакитнуватим 

полум'ям, або вибухає. 

9.6.3. Вибухи в доменних цехах 

Поширеними видами вибухів в доменних цехах є вибухи внаслідок зіткнення рідкого 

чавуну, шлаку з водою або вологими матеріалами. Вибух такого виду виникає головним 

чином при прогарах стінок горна або лещаді в зонах льоток. Особливо небезпечні вибухи у 

фурмах, шлакових фурмочках і шлакових ковшах. Вибухи у фурмах дуже небезпечні, тому 

що при цьому відкривається горн і через фурмений отвір викидаються на робочий майданчик 

розжарені кокс і гази, які в атмосфері запалюються і горять, утворюючи довгі язики полум'я. 

Вибухи у фурмах відбуваються головним чином через підвищення тиску пари, що 

утворилася усередині порожнини фурми, і виникнення вибухонебезпечних газо-повітряних 

сумішей в каналі фурми. 



Вибухи, що викликаються підвищенням тиску пари, відбуваються внаслідок 

раптового припинення потрапляння води в порожнину фурми. Такі умови створюються, 

якщо що водопідводна і водовідводна трубки фурми або обидві одночасно чомусь 

забиваються і не пропускають воду. Вода, що тоді залишилася в порожнині фурми, 

випаровується, тиск пари, що не має виходу, перевищує межу міцності фурми, і вона 

руйнується. При таких вибухах відкидається частина фурменого приладу, що складається з 

фурменого коліна, сопла і самої фурми. 

Утворення вибухонебезпечних газо-повітряних сумішей відбувається в каналі фурми 

при зупинках доменних печей або при осіданні шихтових матеріалів, коли тиск газів і дуття 

вирівнюється; іноді тиск газів в горні стає навіть вище, ніж тиск гарячого дуття у фурмених 

приладах. У такі періоди гази з горна проникають у фурмені рукави і тут зустрічаються з 

повітрям дуття, який так само, як і гази, нагрітий до високої температури; зустріч їх 

приводить до займання і горіння, яке іноді відбувається з вибухом. 

Особливо небезпечна зустріч газів з повітрям дуття у присутності води (внаслідок течі 

фурм). Температура газів і дуття у фурменому приладі може виявитися нижче температури 

їх займання внаслідок втрати тепла на випар води. В результаті утворюються 

вибухонебезпечні газо-повітряні суміші. 

У арматурі шлакової льотки фурмочка є отвором для випуску шлаку з горна доменної 

печі. Відливаються фурмочки з бронзи і обробляються на токарних верстатах. Через отвір 

шлакової фурмочки випускається тільки шлак. Якщо з яких-небудь причин разом із шлаком з 

льотки починає виходити чавун, то негайно станеться прогар фурмочки, і охолоджувальна 

вода почне поступати в шлаковий канал. Зазвичай це закінчується зіткненням води з рідким 

чавуном або шлаком і вибухом з викидом фурмочки. Вибухи в шлакових ковшах 

відбуваються порівняно рідко. Вони виникають внаслідок скупчення води на дні чаші. Вода 

на дні чаші може виявитися також під шаром захололого, незлитого залишку шлаку. 

9.6.4. Вибухи в мартенівських цехах 

Вибухи, що викликаються водою або вологими матеріалами, що завантажуються в 

мартенівські печі, є найбільш частими. Вода потрапляє в печі разом з шихтовими 

матеріалами у вигляді окремих шматків льоду, снігу, обмерзлих руд і металевого лому тощо. 

Вибухи, що викликаються водою, що потрапила в піч, бувають двох видів: глухий - з 

викидом через завалочне вікно частини напіврозплавлених шихтових матеріалів і довгих 

язиків газів, що горять, і дзвінкий, при якому, крім того, вибуховою хвилею ушкоджується 

кладка печі - свод, стінки або голівки. Глухі вибухи відбуваються в період прогрівання і 

плавлення шихтових матеріалів твердої завалки, а дзвінкі - під час завантаження в піч 

додаткових матеріалів - руди, вапняку, лому або холодного чавуну, коли вже всі шихтові 

матеріали розплавлені і в печі знаходиться рідкий метал, покритий шлаком. 

Перший вид вибуху викликається випаровуванням води, що скупчилася під 

шихтовими матеріалами. Внаслідок прогрівання згори завалених на подину матеріалів 

волога, що знаходиться в них, поступово починає стікати вниз, збираючись в тих місцях, де 

шихта погано прогріта. Випаровування цієї вологи відбувається, коли сильно прогрівається 

уся маса шихтових матеріалів. Пара, що утворюється, в місцях скупчення води не має 

вільного виходу, внаслідок чого тиск її підвищується і досягає такої величини, що вона 

піднімає шар шихти, що лежить над нею, і з силою проривається в робочий простір печі. 



Сила вибуху залежить від кількості води, що проникла в піч разом з шихтовими матеріалами, 

товщини і щільності шару матеріалів, що лежать на подині печі. 

Другий вид вибухів, що викликаються водою, пояснюється складними фізико-

хімічними процесами, що протікають в мартенівській печі над ванною. У печі під час 

нормального процесу плавки знаходиться розплавлений метал, покритий згори шаром 

шлаку. Завантаження в таку ванну додаткових шихтових матеріалів не завжди призводить до 

їх глибокого занурення у ванну; багато які з них занурюється в шлак і знаходиться на 

поверхні металу. 

Причини вибухів, що відбуваються в печах при попаданні води па розжарений шлак 

або при завалці вологих шихтових матеріалів, вивчені недостатньо. 

Вода, що потрапила на поверхню шлаку в печі, нагрівається і переходить в пару; 

одночасно відбуваються процеси хімічної взаємодії пари, що утворює, з шлаком по реакції:  

2FeO + H2O = Fe2O3 + H2 

Водень і водяна пара піднімаються з поверхні шлаку, змішуються з газовою 

атмосферою печі; в результаті цього здатність окислу вуглецю до вибуху в газовій атмосфері 

печі сильно підвищується. Оскільки гази в печі нагріті до температури, що перевищує точку 

їх самозаймання, і мають надлишок кисню, то відбувається вибух суміші. 

 

9.7.Система організаційно-технічних заходів 

Координація і вдосконалення роботи із забезпечення пожежної безпеки та контролю 

за проведенням і виконанням протипожежних заходів здійснюється службою пожежної 

безпеки (СПБ), яка створюється в міністерствах, інших центральних органах виконавчої 

влади, в об'єднаннях підприємств різної форми власності. Діяльність СПБ регламентується 

Законом України про пожежну безпеку та Типовим положенням про службу пожежної 

безпеки, затвердженим наказом №220 МВС України 12 квітня 1995 р. 

Оскільки головними причинами пожежі є відсутність у людей елементарних знань та 

недотримання вимог пожежної безпеки, проблемі вивчення правил пожежної безпеки слід 

надавати першоступеневе значення. Навчання повинно здійснюватись безперервно, на всіх 

етапах трудової діяльності з самого раннього віку. 

Вже у дитячих дошкільних закладах проводиться виховна робота, спрямована на 

запобігання пожежам від дитячих пустощів з вогнем і виховання у дітей бережливого 

ставлення до національного багатства. 

Вивчення правил пожежної безпеки організовується у загальноосвітніх і професійних 

навчально-виховних закладах, вищих навчальних закладах, навчальних закладах підвищення 

кваліфікації та перепідготовки кадрів, на виробництві та в побуті. 

Місцеві органи державної виконавчої влади, органи місцевого та регіонального 

самоврядування, житлові установи та організації зобов'язані за місцем проживання 

організовувати навчання населення правилам пожежної безпеки в побуті та громадських 

місцях. 

Навчання працюючих здійснюється згідно з Типовим положенням про спеціальне 

навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах в 

установах та організаціях України. 



Усі працівники під час прийняття на роботу і щорічно за місцем роботи повинні 

проходити інструктаж з пожежної безпеки. 

Перелік посад і порядок організації навчання (у тому числі керівників різних рівнів) 

визначаються Кабінетом Міністрів України. Допуск до роботи осіб, які не пройшли 

навчання, інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки, забороняється. Програми 

навчання з питань пожежної безпеки мають погоджуватися з органами державного 

пожежного нагляду. 

Однією з основних форм пожежно-профілактичної роботи з працівниками є 

протипожежна пропаганда. Вона повинна бути спрямована на виконання вимог пожежної 

безпеки і попередження пожеж, викриваючи, в першу чергу, такі причини їх виникнення, як 

необережне поводження з вогнем, порушення правил експлуатації електроустановок, 

невиконання протипожежних заходів під час проведення пожежонебезпечних робіт. 

Державний пожежний нагляд за станом пожежної безпеки в населених пунктах і на 

об'єктах незалежно від форм власності здійснюється відповідно до чинного законодавства 

державною пожежною охороною. 

Контроль за виконанням правил пожежної регулюється чинним законодавством. 


