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1. Загальні положення 

 Одне з найважливіших та першорядних завдань соціального і 

економічного розвитку України на ближню перспективу – завдання поліпшення 

умов праці. Успішне розв'язання цього завдання значною мірою залежить від 

підготовки інженерно–технічних кадрів у сфері охорони праці та 

навколишнього середовища. Набуті в університеті знання допоможуть молодим 

фахівцям правильно й ефективно розробляти, оптимізувати, вести технологічні 

процеси, апаратурно їх оформляти та автоматизувати; розробляти методики 

виконання науково–дослідних робіт та організовувати їх безпечне проведення в 

лабораторних умовах та на дослідних установках. 

Відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного комітету 

України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 

21.10.2010р. № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з 

питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, та цивільного захисту у 

вищих навчальних закладах України», вперше передбачений підрозділ 

«Безпека надзвичайних ситуаціях» в дипломних проектах та роботах 

спеціалістів і магістрів. В п. 4.6. даного наказу передбачено у дипломних 

проектах і роботах спеціалістів та магістрів включити окремий розділ 

„Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях”   

Мета методичних вказівок полягає у визначенні змісту та обсягу розділу 

„Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” у дипломних проектах і 

роботах студентів та в наданні рекомендації щодо найраціональнішого його 

виконання. 

 

2. Мета завдання і порядок роботи над розділом 

Мета розділу „Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” — 

закріпити теоретичні знання, уміння та навички у даній сфері, набуті студентами 
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в процесі навчання в університеті. 

Навчальним планом на дипломне проектування відведено в середньому 12 

тижнів. Тому слід раціонально використати відведений період для повного і 

якісного виконання розділу. Кафедра випробувала і рекомендує студентам для 

практичного виконання наступний порядок роботи над розділом. 

 Роботу необхідно розпочати в термін, вказаний в графі навчального 

процесу студентів VI курсу ХТФ і ФБТ. Після відвідування консультанта з 

розділу „Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” і одержання 

завдання, студент приступає до його опрацювання в чернетному варіанті. 

Якою б різноманітною не була тематика дипломних проектів і робіт, її 

можна згрупувати, як це вказано у графі 2 табл. 1.1. Залежно від групи тематики у 

розділі „Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” виконують 

відповідні розробки.  

Таблиця 1.1. Завдання до розділу „Охорона праці та безпека в надзвичайних 

ситуаціях” відповідно до тематики дипломних проектів і робіт. 

Тематика дипломних проектів 

(робіт) 

Завдання до розділу „Охорона праці 

та безпека в надзвичайних 

ситуаціях” 

1.Проекти виробництв з 

удосконаленням елементів технології 

та технологічних схем 

 

Розробка заходів, які забезпечують 

здорові та безпечні умови праці і 

пожежну безпеку на стадії 

експлуатації спроектованого об'єкта. 

2.Проекти реконструкції цехів,  

виробництв, підприємств, установ 

 

 

 

виробництв, підприємств, 

установ 

Те сам з - на стадії експлуатації, 

реконструйованого об'єкта 

3.Науково-дослідницькі роботи 

прикладного характеру або проект 

з науково дослідною частиною 

 

 

 

 

Те саме - на стадії експлуатації 

виробництва, на якому будуть 

впроваджені результати НДР. 

4.Науково - дослідна робота 

пошукового характеру 

Те саме - на стадії виконання 

експериментальної частини НДР (у 

лабораторії, на дослідній установці), 

або атестація робочого місця 

експериментатора 

 

 



 6 

На випадок труднощів під час визначення групи тематики та вибору 

завдання для розробки розділу необхідно звернутися до керівника проекту або до 

консультанта з цього розділу. Потім необхідно підібрати нормативно-технічну 

та довідникову літературу і приступити до виявлення і аналізу шкідливих та 

небезпечних виробничих факторів (ШНВФ) на об'єкті, що проектується, або на 

робочому місці інженера-дослідника в хімічній, мікробіологічній лабораторії, на 

дослідній установці). В разі виконання теоретичних робіт слід проаналізувати 

умови праці в лабораторії або в кабінеті дипломного проектування. 

Текст чернетки розділу слід подати консультантові для перевірки, потім 

після виправлення помічених недоліків, допрацювати чернетку і укласти 

остаточний варіант розділу. 

Графічний матеріал у пояснювальній записці виконують відповідно до 

вимог ЄСКД та державних стандартів з умовних позначень. Разом із чистовим 

варіантом розділу слід подати консультантові чернетку пояснювальної 

записки, а також методичні вказівки до виконання розділу „Охорона праці та 

безпека в надзвичайних ситуаціях”. 

 

3. Зміст розділу 

Обсяг розділу „Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” становить 

10-12 сторінок рукописного тексту. Підрозділ «Охорона праці» включає виявлення та 

аналіз ШНВФ, заходи з охорони праці, висновки, перелік тем завдань для детальної 

розробки заходів захисту працюючих. Підрозділ «Безпека в надзвичайних ситуаціях» 

включає атестацію робочих місць за умовами праці, безпеку виробничих процесів та 

обладнання, безпеку проведення експериментальної частини НДР, пожежну безпеку, 

аналіз небезпеки об’єкта, заходи та висновки, перелік методик для розрахунків щодо 

показників небезпеки та розробки заходів, спрямованих на її усунення. Методичні 

вказівки містять також додатки та список рекомендованої для виконання розділу 

літератури. 

Просте переписування існуючих інструкцій, правил і норм охорони праці 
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недопустиме. Стиль викладу розроблених студентами заходів з охорони праці виключає 

звороти, прийняті в інструкціях і правилах, наприклад, „повинно бути”, „необхідно”, 

„не допускається”, „забороняється” тощо. Треба висвітлювати: на якій основі, з яких 

міркувань, які заходи приймаються проектом (а не що повинно бути, або що 

забороняється) та як вони будуть реалізовані. При виконанні дипломних проектів та 

робіт в умовах хімічних й мікробіологічних лабораторій, вказують вже реалізовані 

для цих приміщень заходи та оцінюють їх ефективність. В разі недостатньої 

ефективності якого-небудь заходу пропонують власне розв'язання нормалізації умов 

праці, обумовлених певним ШНВФ. Практичний інтерес становить атестація робочих 

місць інженерів-дослідників в організаціях, вищих навчальних закладах, де студенти 

проходять переддипломну практику. Звичайно, вимоги і заходи з охорони праці та 

безпеки в надзвичайних ситуаціях повинні братися до уваги при виборі технології і 

схеми виробництва, апаратного оформлення технологічного процесу, сировини, палива, 

транспорту, видів енергії, місця будівництва, засобів механізації і автоматизації 

виробничих процесів. 

Розділ слід почати з короткого опису того, що відомо з технологічної 

частини проекту (методики виконання експериментальної частини НДР). 

Наприклад, «в конкретному виробництві знаходяться в обігу шкідливі та 

небезпечні речовини, мікроорганізми і продукти їх життєдіяльності у якості 

сировини, продукту, напівфабрикату та відходів. Проектом передбачено 

використання електричної, механічної, теплової енергії, енергії стисненого газу, 

вакууму, конкретного виду цехового транспорту. 

Проект виконано з урахуванням вимог охорони праці та пожежної безпеки. 

В даному розділі на основі аналізу шкідливих і небезпечних виробничих 

факторів нами передбачені (раніше прийняті) заходи і засоби забезпечення 

здорових і безпечних умов праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях». 

Розроблені дипломниками заходи щодо безпеки персоналу на проектному 

об’єкті, як в регламентному, так і в аварійному режимі виробничих об’єктів, 

стверджуються інженерними розрахунками, методики яких наведено у п. 5. 
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Приведено переліки питань з підрозділів «Охорона праці» та «Безпека в 

надзвичайних ситуаціях», які дипломники мають вияснити на місцях практики 

знідно наказами МОНМС, МЧС та Держгірпромнагляду».   

 

 

4. Підрозділ «Охорона праці» 

 

4.1 Виявлення та аналіз ШНВФ на проектному об'єкті (в умовах 

виконання експериментальної частини науково–дослідної роботи). Заходи 

з охорони праці. 

У цьому підрозділі аналізуються всі можливі ШНВФ, виявлені на о6'єкті, що 

проектується, в лабораторії або на дослідній установці під час виконання 

дипломної НДР. Оцінюється їх небезпечність з позицій можливості отруєнь і 

професійних захворювань, травмування працюючих. З усієї сукупності виявлених 

факторів треба виділити найбільш небезпечні або шкідливі, для захисту від яких 

або для зниження ступеня впливу яких на працюючих, слід розробити конкретні 

інженерні або організаційні заході, стверджені розрахунками. 

Далі наведено рекомендований перелік факторів, які необхідно 

проаналізувати в дипломних проектах і роботах, а також послідовність та обсяг 

викладу наслідків аналізу із заходів з охорони праці. 

4.1.1 Повітря робочої зони. 

Згідно з ДСН 3.3.6.042–99 [42] визначають, категорію робіт що виконують в 

приміщанні цеху, лабораторії. Складають таблицю санітарних норм параметрів 

мікроклімату для названих приміщень n.1, а в таблиці n.2 приводять коротку 

санітарну характеристику цеху, що проектується (в лабораторії). 

У заходах забезпечення санітарних норм мікроклімату і належної чистоти 

повітря згідно вимог ДСН 3.3.6.042–99 і ГОСТ 12.1.005–88 необхідно 

використовувати можливості вдосконалення технологічних процесів та їх 

апаратурного оформлення, а також вибору схем виробництва, сировини, палива, 



 9 

транспорту, з метою зниження тепловиділення і зведення до мінімуму 

надходження шкідливих речовин у повітря робочі зони. 

 

Таблиця n.2 Коротка санітарна характеристика підприємства 

(лабораторії), що проектується 
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Якщо технологічних заходів для нормалізації повітря робочої зони не 

достатньо, необхідно використовувати спеціальні методи і засоби, в тому числі 

вентиляцію опалення, кондиціювання повітря, засоби індивідуального захисту, 

теплову ізоляцію тощо. В гарячих цехах треба передбачити, особливий питний 

режим, кімнати відпочинку та повітряні оазиси. Підбирають засоби контролю 

мікроклімату та чистоти повітря робочої зони. Дипломники, які проводять 

експерименти у витяжних шафах, інструментальним способом визначають 

ефективність їх роботи або використовують дані Карт умов праці на місцях 

практики. 

4.1.2 Виробниче освітлення 

Згідно ДБН В.2.5.28-2006 [64] вказують розряд зорових робіт у 
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виробничому приміщенні; за цим документом у вигляді таблиці приводять 

санітарні норми освітлення приміщень робочим і аварійним освітленням (див. 

табл. в лабораторії 302/22); підбирають види та системи освітлення. Залежно від 

стану виробничого середовища і характеру робіт за зоровими умовами 

вибирають типи ламп, світильників, а також вид будови останніх (нормальний, 

вибухозахисний, пиловологонепроникний та ін.). Називають періодичність і 

засоби контролю параметрів освітлення.    

4.1.3 Захист від виробничого шуму та вібрації 

Називають джерела шуму та вібрації, дають характеристику їх параметрів, 

яку можна отримати у відділах охорони праці підприємств, науково–дослідних 

інститутів та вузів під час проходження переддипломної практики. Допустимі 

значення шуму і вібрацій необхідно порівняти із санітарними нормами згідно 

ДСН 3.3.6.037–99 [43]
 
і ДСН 3.3.6.039–99 [44]. У проектах має бути розроблено 

комплекс заходів попередження, зниження та захисту від шуму і вібрації. За 

необхідністю передбачають індивідуальні засоби захисту, обумовлюють режим 

праці та відпочинку працюючих, а також засоби контролю параметрів шуму та 

вібрації. 

4.1.4 Електромагнітні поля та лазерні випромінювання 

Вказують джерела, що генерують або споживають енергію високих та 

надвисоких частот і лазерних випромінювань, режим їх роботи називають гігієнічні норми 

згідно з ГОСТ 12.1.006–84 і СНиП 5804–91. Виходячи з характеристик джерел 

електромагнітних і лазерних випромінювань, підбирають засоби і розробляють 

заходи захисту персоналу від цих небезпечних і шкідливих факторів (захист часом, 

відстанню, екранами, засобами індивідуального захисту). Дають оцінку прийнятим 

заходам і називають засоби контролю електромагнітних та лазерних 

випромінювань. 
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4.1.5 Випромінювання 

Іонізуючі випромінювання – перераховують джерела, види випромінювань 

згідно з НБР–76 і ОСП 72/87. У разі необхідності розраховують необхідні дози 

опромінення персоналу на робочих: місцях і порівнюють із санітарними нормами. 

Враховуючи вид і характеристики випромінювань розробляють заходи захисту 

персоналу, обмеженої категорії населення краю області, країни. Оцінюють заходи і 

вибирають засоби контролю іонізуючих випромінювань. 

Інфрачервоне випромінювання – описують можливі або дійсні джерела 

випромінювань і вказують значення його інтенсивності та гігієнічні норми згідно з 

ОСТ 12.4.123–83. На основі аналізу небезпечності (ДСН 3.3.6.042–99) даного 

виробничого фактора, згідно з правилами безпеки і промислової санітарії галузі 

(ДНАОП 0.031–1.23–82), проектом передбачають заходи попередження шкідливого 

впливу ІЧ – випромінювань на працюючих, засоби захисту та прилади його 

контролю. 

Ультрафіолетове випромінювання — вказують джерела випромінювання, 

санітарні норми та прийняті проектом заходи захисту людей від даного шкідливого 

фактору згідно з СН 455–88 (ДНАОП 0.03–3.17– 88). 

4.1.6 Електробезпека 

 Називають можливі травмонебезпечні місця, причини ураження людей 

електричним струмом (у результаті впливу дотику до відкритих струмопровідних 

елементів обладнання, що опинилися під напругою в результаті порушення ізоляції, 

а також ураження кроковою напругою та через електричну дугу). 

Надають характеристику мережі живлення з назвою числа фаз, провідників, 

виду струму, напруги, частоти струму, режиму нейтралі. В разі необхідності 

розраховують силу струму, що проходить через тіло людини у разі усіх можливих 

вмикань в електричний ланцюг при одно – і двофазному, а також при одно – і 

двополюсному дотику до струмопровідних елементів, що перебувають під напругою 
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при замкненій фазі на корпус обладнання або на землю, в разі дотику до обірваного і 

лежачого на землі дроту повітряної лінії електропередач. 

У розрахунках струмів, які проходять через тіло людини, опір тіла приймають 

для випадку двофазного або двополюсного включення — 1 кОм, для решти випадків – 

2...4 кОм. Розрахункове значення струмів порівнюють з гранично допустимим, 

згідно з ГОСТ 12.1.038–82 і роблять висновок про ступінь безпеки експлуатації 

електроустановок. 

Слід назвати речовими, матеріали, відходи виробництва, елементи обладнання, 

які електризуються в процесі виробництва; при інженерній розробці захисту від 

статичної електрики необхідно розрахувати параметри електричного поля. Згідно з 

ПУЕ–86 приміщення цехів, лабораторних установок класифікують за ступенем 

небезпеки ураження електричним струмом. Безпечність експлуатації 

електрообладнання досягається системою організаційних і технічних засобів, які 

забезпечують безпеку в нормальному режимі роботи електроустановок та в 

аварійному їх стані [32]. Вибравши і описавши захисні заходи в електроустановках 

необхідно вказати величину, прилад та періодичність контролю опору робочої 

ізоляції, захисного заземлення, передбачити заходи попередження електризації 

речовин і накопичення зарядів статичної електрики, а також прилади контролю 

параметрів останніх. 

 

5. Теми завдань до детальної розробки заходів з підрозділу «охорона 

праці» 

 

 1. Розрахувати концентрацію шкідливих речовин у повітрі робочої зони 

заново синтезованої речовини [5]. 

 2. Розрахувати концентрацію шкідливих речовин в повітрі робочої зони 

цеху при аварії технологічного обладнання і трубопроводів [18]. 

3. Розрахувати інтенсивність газовиділення крізь нещільності апаратів, що 

працюють під тиском, і визначити вентиляційний повітрообмін у приміщенні 

[18]. 
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4.Розрахувати тепловий баланс виробничого приміщення [18]. 

5.Обґрунтувати і розрахувати аерацію цеху [18]. 

6.Спроектувати систему місцевої припливної механічної вентиляції [18]. 

7.Спроектувати систему місцевої витяжної механічної вентиляції [18].  

8.Спроетувати систему загальнообмінної припливної механічної вентиляції 

[18].  

9.Спроектувати систему загальнообмінної витяжної механічної вентиляції 

[18]. 

 10. Обґрунтувати і спроектувати повітряний душ [18]. 

 11. Обґрунтувати і спроектувати повітряно-теплову завісу [18]. 

 12. Обґрунтувати і розрахувати габарити витяжного зонта та об'єм 

повітря, що ним видаляється [18]. 

 13. Обґрунтувати і спроектувати аспіраційну систему вентиляції [18]. 

 14. Вибрати і спроектувати пристрій для зниження виробничого шуму в 

цеху [8]. 

15.Розробити запобіжний клапан (вибухову мембрану) для апарата під 

тиском [12]. 

І6. Розробити комплекс заходів для захисту від статичної електрики [65].  

17. Розрахувати концентраційні межі вибуху багатокомпонентної суміші 

горючих речовин з повітрям [4]. 

 18.Розрахуваги факельний викид на викидну трубу [66].  

 19.Вибрати і розрахувати вогнеперепону дня технологічного апарата [38]. 

 20.Розрахувати дефлектор для підсилення аерації цеху [18].  

 21. Підібрати калорифер дія підігрівання припливного вентиляційного 

повітря [18].  

 22. Вибрати і розрахувати кількість комплектів спецодягу, спецвзуття та 

інших засобів індивідуального захисту працюючих у цеху [2; 3]. 

 23.Розрахунково визначити категорію приміщення з  

пожежовибухонебезпечності відповідно до ОНТП 24-86 [37]. 
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24. Обґрунтувати і спроектувати комплекс заходів, які підвищують 

вибухостійкість будівлі [4]. 

 25. Атестувати робоче місце працівника ведучої професії цеху (дод. 1–3). 

 26. Атестувати робоче місце інженера – дослідника в лабораторії, у 

кабінеті охорони праці, на дослідній установці (дод. 1–3). 

 27. Вибрати типи первинних засобів гасіння осередків пожежі та 

розрахувати їх необхідну кількість [8]. 

 28. Розробити інструкцію з безпеки виробничого процесу на дослідній 

установці або на лабораторному стенді [67]. 

 29. Вибрати і розрахувати елементи блискавкозахисту об'єкта, що 

проектуєтеся [8].  

30. Інструментальним методом встановити ефективність дії витяжної шафи 

[18]. 

6. Підрозділ «Безпека в надзвичайних ситуаціях» 

 

6.1 Атестація робочих місць 

Дипломники, які проектують, науково–дослідні роботи, проводять атестацію 

робочих місць в лабораторіях, на дослідних установках, у дисплейних класах, 

кабінетах ОП. Методику атестування робочих місць і обробки одержаних даних 

наведено в дод. 1–3. Результати атестації оформляють у вигляді Карти умов праці в 

тексті пояснювальної записки. 

 

6.1.1 Висновки за результатами атестації робочих місць 

Згідно з (дод. 1-3) робоче місце атестується; підлягає раціоналізації або 

ліквідуванню. На робочих місцях, які підлягають раціоналізації, необхідно встановити 

причину невідповідності умов праці існуючим нормам і розробити або 

рекомендувати методи та засоби усунення таких невідповідностей. При аналізі 

причин невідповідності факторів умов праці нормованим значенням і розробці 

рекомендацій (заходів) для їх нормалізації слід керуватися вимогами ДСН, ГОСТ, СН 

та іншими нормативно–технічними документами. 



 15 

6.2 Виявлення і аналіз потенційно небезпечних факторів створення 

надзвичайних ситуацій у виробничих процесах і виробничому обладнанні 

6.2.1 Безпека виробничих процесів та обладнання 

В даному параграфі, студентам, що виконують дипломні проекти, необхідно 

вказати потенційно небезпечні технологічні процеси та обладнання, проаналізувати 

можливі відхилення від нормального протікання процесів і причин, що їх 

викликали, а також навести вірогідні небажані наслідки порушень нормального 

режиму роботи технологічного обладнання, роботи на висоті, у закритих об'ємах, а 

також особливості обслуговування апаратів, обладнання на відкритих майданчиках, 

технологічних трубопроводах, посудин, що працюють під тиском. 

Доцільно назвати робочі параметри технологічного обладнання: продуктивність, 

тиск, вказати небезпечні моменти при його зупинці та пуску, навести температуру 

реакційної маси та її концентрацію.  

Безпеку технологічних процесів та обладнання передбачають на основі 

результатів аналізу потенційно небезпечних технологічних процесів і обладнання, 

можливих відхилень їх від нормального режиму роботи. Відповідно до 

технологічного регламенту, правил безпеки та промислової санітарії розробляють 

заходи забезпечення здорових і безпечних умов праці на об’єкті, що 

проектується. 

Передбачають заходи безпеки при зупинці (пуску) технологічного обладнання 

(ліній); заходи, які спрямовані на безпечну експлуатацію місткостей, апаратів, що 

працюють під тиском, роботі в закритих об'ємах, на висоті тощо [4; 14; 45; 46]. 

 

6.2.2 Безпека проведення експериментальної частини НДР 

Магістри, а також спеціалісти, які виконують НДР, під час виконання 

експериментальної її частини, виявляють небезпеку роботи в лабораторіях та 

кабінетах ОП, на дослідних установках тощо.  

В даному розділі слід вказати потенційно небезпечні процеси та їх стадії, 
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небезпечні хімічні речовини, що знаходяться в обігу, посуд, травмонебезпечні 

місця тощо та приводять основні реалізовані та запропоновані щодо реалізації 

заходи, спрямовані на мінімізацію ризику виникнення небезпечних ситуацій а 

лабораторіях, кабінетах ОП, на дослідних установках. 

 

6.3 Пожежна безпека 

Підрозділ необхідно почати коротким аналізом вірогідних місць і причин 

загоряння та вибухів на об'єкті, що проектується. При цьому необхідно вказати 

місце, горючий матеріал, окисник, можливе джерело запалювання в межах 

лабораторії, дільниці, цеху, виробництва, що проектується. Дати оцінку пожежо– і 

вибухонебезпечності об'єкта і визначити його категорію по обладнанню 

блискавкозахисту згідно з СН 305–77. Одержані дані рекомендують 

занести до табл. n.3.  

Проектом передбачають будівельні заходи пожежної безпеки (ступінь 

вогнестійкості будівель, число та ширина запасних виходів із приміщень та будівель, 

протипожежні розриви між будівлями, протипожежні перепони, легкоскидальні 

конструкції вибухонебезпечних будівель тощо). 

У проектах повинні бути вказані протипожежні заходи в технологічних 

процесах виробництв (герметизація апаратів і комунікацій, обладнання для 

боротьби із статичною електрикою, флегматизація речовин, автоматизація 

процесів, заміна горючих речовин і матеріалів негорючими, підлоги, деталі 

обладнання та інструменту, що не іскряться та ін.). 

Слід також розробити заходи пожежної безпеки внутрішнього обладнання 

будівель (систем опалення, вентиляції та кондиціювання повітря, електричного 

обладнання тощо), а також протипожежні пристрої (протипожежне водопостачання, 

блискавкозахист, пожежний зв'язок та системи електричної пожежної сигналізації, 

автоматичні установки пожежогасіння), кількість і тип ручних вогнегасників [8]. 
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Таблиця n.3. Показники пожежо– і вибухонебезпечності речовин та 

матеріалів. Класифікація виробництва пожежо– і вибухонебезпечності та 

влаштування блискавкозахисту. 
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6.4 Аналіз небезпеки об’єкта, що проектується 

 

Аналіз небезпеки об'єкта (заводу, цеху, лабораторії), що проектується слід 

проводити на підставі дослідження його стану згідно з вимогами Положення 

щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, 

міжгалузевої і галузевої нормативної документації, рекомендацій довідкової і 

науково-технічної літератури, а також з урахуванням аварій і аварійних ситуацій, 

що відбувалися на ньому та аналогічних підприємствах (об'єктах) [46]. 

Під час аналізу небезпеки об'єкта студентам потрібно визначити всі 

можливі аварійні ситуації і аварії, в тому числі й малоймовірні, з 

катастрофічними наслідками, які можуть виникати на даному об’єкті, розглянути 
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потенційні сценарії їхнього розвитку і оцінити наслідки. 

Виявлення можливостей і умов виникнення аварій має виконуватись на 

основі аналізу особливостей роботи як окремого обладнання (апаратів, машин 

тощо), так і їх групи (технологічних блоків), а також з урахуванням небезпечних 

властивостей речовин і матеріалів, що використовуються (або будуть 

використовуватись) на об’єкті. 

Виявлення можливих аварій потрібно проводити у наступній послідовності. 

1. Спочатку необхідно визначити наявність на підприємстві небезпечних 

речовин, небезпечних режимів роботи обладнання і об'єктів. 

До небезпечних речовин належать: 

 вибухопожежонебезпечні речовини; 

 шкідливі речовини. 

Небезпечні режими характеризуються такими технологічними параметрами, 

як тиск, вакуум, температура, напруга, склад технологічного середовища тощо. 

2. Потім слід виявити потенційні види небезпеки для кожної одиниці 

обладнання (апарата, машини) і процесу, що проходить у ньому. 

До видів небезпеки, що розглядаються, належать: 

 пожежа; 

 вибух (усередині обладнання, будівлях або навколишньому середовищі); 

 розрив або зруйнування обладнання; 

 викид шкідливих речовин; 

 сполучення перелічених видів небезпеки. 

Для виявлених потенційно небезпечних об'єктів потрібно прогнозувати 

сценарії виникнення і розвитку можливих аварій, що призводять до реалізації 

потенційних небезпек. Сценарій має починатися з події (стадії), що утворює 

безпосередню загрозу виходу технологічного процесу з-під контролю й 

виникнення аварії. 

При цьому слід враховувати параметри стану речовин (температура, тиск, 

агрегатний стан тощо) і стан обладнання, які відповідають як нормальному 
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технологічному режиму, так і режимам, які можливі при настанні й розвитку 

аварії. 

На кожній стадії розвитку аварії потрібно: 

 оцінити кількість небезпечних речовин, яка може взяти участь в аварії, 

що прогнозується; 

 встановити уражальні чинники, які притаманні виду небезпеки, який 

реалізується під час аварії; 

 оцінити наслідки впливу уражальних чинників аварії на сусідні об'єкти й 

людей з урахуванням властивостей цих об'єктів і їхнє взаєморозташування: 

визначаються масштаби зон руйнування, ураження людей і зараження 

місцевості; 

 визначити безпечні зони й місця можливих сховищ, шляхи евакуації, що 

не потрапляють під вплив уражальних чинників аварії. 

За результатами аналізу виникнення й розвитку аварій та оцінки їх наслідків 

потрібно встановити можливість переходу аварії на рівні "Б" і "В". 

Типова схема побудови сценаріїв виникнення й розвитку аварії, 

постадійного аналізу умов виникнення й розвитку аварії надана в додатках 8 і 9. 

 

7. Методики розрахунків для підрозділу «Безпека в надзвичайних 

ситуаціях» 

1. Визначити типи і кількість засобів індивідуального захисту для 

контингенту працюючих цеху, дільниці, виробництва, заводу [53].  

2. Оцінити захисні споруди цивільного захисту [53]. 

3. Оцінити обладнання сховищ [53]. 

4. Оцінити небезпеку експлуатації захисних споруд [53]. 

5. Оцінити надійність захисту робітників і службовців об’єкта з 

використанням захисних споруд за місткістю [53] та за захисними властивостями 

[53]. 

6. Визначити можливі втрати працюючих об’єкта господарювання і 
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населення в осередку хімічного ураження [53]. 

7. Оцінити хімічну обстановку на хімічному заводі, що може створитися у 

разі аварійного руйнування бака з небезпечною хімічною речовиною на хімічно-

небезпечному об’єкті [53]. 

8. Визначити можливі втрати людей в осередку ураження на хімзаводі 

площею 0,5*0,5 км [53]. 

9. Спрогнозувати та оцінити інженерну та пожежну обстановки [53]. 

10. Провести прогнозування та оцінку наслідків під час аварії з вибухом на 

хімічному (біотехнологічному) заводі [53].  
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Додатки 

Додаток 1 

Карта умов праці на робочому місці 

Підприємство…………………………………………………… 

Виробництво…………………………………………………….Цех 

Дільниця…………………………………………………………Професія 

№ 

п/п 

Фактори виробничого 

середовища 

Н
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м
ат

и
в
 

Г
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Р
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Д
К
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л
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о
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ак
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ал

ів
 

Т
р
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ал
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ть

 з
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у
, 
Т

 

Ш
к
ід

л
и

в
іс

ть
 

ф
ак

ти
ч

н
а,

 

(Х
ф

ак
т)

, 
б

ал
ів

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Шкідливі хім. Речовини, мг/м
3
 

I клас небезпечності 

II 

III–IV 

     

2 Пил, мг/м
3
      

3 Вібрація, дБ      

4 Шум, дБА      

5 Інфразвук, дБ      

6 

Іонізуюче випромінювання: 

Радіочастотний діапазон, В/м, 

А/м, Вт/м
2
 

Діапазон промислової частоти, 

В/м, А/м, оптичний діапазон 

(лазерне випромінювання), 

Дж/см
2
 

     

7 Ультразвук, дБ      

8 

Мікроклімат у приміщенні: 

Температура повітря, ˚С 

Швидкість руху повітря, м/с 

Відносна вологість повітря, % 

     

9 
Інфрачервоне 

випромінювання, Вт/м
2
 

     

10 

Температура зовнішнього 

повітря при роботі на 

відкритому повітрі, ˚С 
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1 2 3 4 5 6 7 

11 Біологічні фактори, ГДК      

12 

Важкість праці: 

Динамічна робота 

Статичне навантаження 

Робоча поза нахил тулуба 

Переміщення в просторі 

     

13 

Напруженість праці: 

Увага 

Напруженість аналізаторних 

функцій 

Монотонність 

Змінність 

     

 

Сума значень факторів виробничого середовища, ( фактX ) балів 

Розмір доплати за умови праці, % 

Відповідальний за заповнення карти 

Дата заповнення 

Вказівки до складання карти умов праці на робочому місці 

Ступінь шкідливості факторів виробничого середовища і важкості робіт 

встановлюють (в балах) за відповідними критеріями (додаток 2). Якщо 

показники фактичного стану факторів виробничого середовища дорівнюють 

встановленим нормам або нижчі від показників ГДК, ГДР, то в карті умов 

праці (гр. 5) – проти відповідних факторів ставлять риску «–». 

Вплив даного фактора, згідно зі ступенями шкідливості факторів та 

робіт, коригують за формулою: 

факт стX X T  , 

де стX  – ступінь шкідливості фактора чи важкості робіт, встановлений 

згідно з гігієнічною класифікацією праці (додаток 2), який вказується у гр. 5 

карти умов праці; T  – відношення часу дії даного фактора до часу робочої 

зміни; якщо час дії цього фактора становить більше 0,9 робочої зміни, то 1T  . 

Розмір доплат залежно від фактичного стану умов праці встановлюється 



 23 

керівництвом підприємства та організацій за узгодженням із профкомом за 

шкалою, приведеною у додатку 3. Залежно від суми значень фактX  у разі 

обмеження можливості проведення інструментальних вимірів або розрахунку 

факторів виробничого середовища, допускається, як виняток, застосування 

методу експрес–оцінки умов праці за відповідними критеріями, приведеними у 

додатку 4, при цьому оцінка у 3 бали дається тільки на основі 

інструментальних вимірювань. 

 Додаток 2 

Класифікація умов і характеру праці за ступенем шкідливості та 

небезпечності, тяжкості та напруженості 

№ 

п/п 
Фактори 

Класи умов і характеру праці 

1
 –

 о
п

ти
м

ал
ьн

і 

2
 –

 д
о
п

у
ст

и
м

і 3 – шкідливі 

1–й 

ступінь 

(бал) 

2–й 

ступінь 

(бал) 

3–й 

ступінь 

(бал) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Шкідливі речовини 

I клас небезпеки 

II клас небезпеки 

III клас небезпеки 

  Перевищення ГДК, разів 

  До 2 2,1-4 4 

  До 3 3,1-5 5 

  До 4 4,1-6 6 

2 Пил (фіброгенної дії)   До 2 2,1-3 5 

3 Вібрація    До 3 3,1-6 6 

4 Шум   До 10 11-15 15 

5 Інфразвук    >ГДР   

6 Ультразвук   ***   

7 

Неіонізуюче 

випромінювання: 

Радіочастотний діапазон 

Промислова частота 

Оптичний діапазон 

(лазерне випромінювання) 

 

  *** 

 

 

 

 

  ***   

  *** 
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1 2 3 4 5 6 7 

8 

Мікроклімат у 

приміщенні: 

 

Температура повітря, ˚С 

 

 

 

 

 

Швидкість руху повітря, 

м/с 

 

 

Відносна вологість 

повітря, % 

О
п

ти
м

ал
ьн

а 
за

 

са
н

іт
ар

н
и

м
и

 

н
о
р

м
ам

и
 

Д
о

п
у
ст

и
м

а 
за

 

са
н

іт
ар

н
и

м
и

 

н
о
р

м
ам

и
 

Вище максимально 

допустимих величин у 

теплий період року або 

нижче мінімально 

допустимих величин у 

холодний період: 

    До 4        4,1-8        вище 8 

Те cаме 
Те 

саме 

Вище допустимих величин у 

холодний період року або 

нижче мінімально 

допустимих величин у 

теплий період року 

Те саме 
Те 

саме 

Перевищення рівнів, 

допустимих санітарними 

нормами у теплий період 

року 

9 

Інфрачервоне 

випромінювання, Вт/м
2 

 

Те саме 
Те 

саме 
141-350 

351-

2800 
>2800 

10 

а) біологічні і 

мікроорганізми: 

I клас небезпеки 

II клас небезпеки 

III – IV клас небезпеки 

б) білкові препарати: 

I клас небезпеки 

II клас небезпеки 

III – IV клас небезпеки 

 

 

 

 

  
Перевищення ГДК, разів 

 

  2< 2,1-4 >4 

  3< 3,1-6 >6 

  5< 5,1-10 >10 

  3< 3,1-5 
>5 

 

  5< 5,1-10 >10 

  10< 10,1-20 >20 

11 

Важкість праці: динамічна 

робота 

Потужність роботи (Вт) 

при роботі з участю м'язів 

нижніх кінцівок і тулуба 

Те саме при роботі 

переважно участю м'язів 

плечового поясу 

Маса вантажу, що 

підіймається і носиться 

Чоловіки 

до 40 
41-90 >90 *** *** 

Жінки до 

36 
37-63 >63 *** *** 

Чоловіки 

до 22 
23-45 >45 *** *** 

Жінки до 

17,5 

18-

30,5 
>30,5 *** *** 

Чоловіки <30,5 31-35 >35 *** 

Жінки До 10 11 – 15 Більше *** 
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1 2 3 4 5 6 7 

13 

Напруженість праці і 

важність, зосередженість 

(% часу зміни) 

50< 51-75 >75 – – 

14 

Напруженість 

аналізаторних функцій: 

Зір (розряд зорових робіт і 

згідно з ДБН В.2.5.28-

2006) 

Г
р
у
б

а 
і 

м
ал
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ї 

то
ч
н
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і 

С
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ед
н
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ї 
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со
к
о

ї 
то

ч
н

о
ст

і 

Д
у

ж
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в
и

со
к
о

ї 
то

ч
н
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ст

і 

із
 з

ас
то

су
в
ан

н
я
м

 

о
п

ти
ч
н

и
х

 п
р
и

л
ад

ів
 

– 

 

* Підняття і пересування вантажів жінками вручну за 1 раз не повинно 

перевищувати при чергуванні з іншою роботою 15 кг, постійно протягом зміни 

– 10 кг. 

Додаток 3 

Розмір доплат залежно від фактичного стану охорони праці 

На роботах фактX , балів Розмір доплати до 

тарифної ставки 

З важкими та 

шкідливими умовами 

праці 

До 2,0 

2,1 – 4,0 

4,1 – 6,0 

4 

8 

12 

З особливо важкими та 

особливо шкідливими 

умовами праці 

6,1 – 8,0 

8,1 – 10,0 

Більше 10 

16 

20 

24 
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Додаток 4 

Критерії для експрес–оцінки стану умов праці 

Фактори 
Опис виробничої ситуації 

1 бал 2 бали 

Шкідливі 

хімічні 

речовини 

 

а) Повітря на робочому місці 

забруднюється речовинами 1 

класу небезпечності (або гази, 

аерозолі, суміш пари і аерозолю), 

є витяжна вентиляція (загальна 

або місцева). 

б) Повітря на робочому місці 

забруднюється речовинами III – 

IV класу небезпечності, витяжна 

вентиляція відсутня. 

 

Повітря на робочому 

місці забруднюється 

речовинами I – II класу 

небезпечності, витяжна 

вентиляція відсутня. 

Пил 

а) Повітря забруднюється пилом, 

який вміщує SiO2, є витяжна 

вентиляція. 

б) Повітря забруднюється пилом, 

який не вміщує SiO2, витяжна 

вентиляція відсутня. 

Повітря забруднюється 

пилом, який вміщує SiO2, 

витяжна вентиляція 

відсутня. 

Температура 

повітря 

(ефективно 

еквівалентна 

робочому 

місцю в 

приміщенні) 

Вище максимально допустимих величин у теплий період або 

нижче мінімально допустимих у холодний період року 

 

До 4                                                  До 8 

Вібрація 

Робота з інструментом, який 

генерує вібрацію, не більше 

половини робочої зміни 

Робота з інструментом, 

який генерує вібрацію, 

більше половини робочої 

зміни 

Примітка. Для інших факторів необхідно виконати інструментальні 

вимірювання. 
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Додаток 5 

Категорії пожежо- і вибухонебезпечних приміщень і будівель 

згідно з ОНТП 24-86 

Категорія  Характеристика  

А Вибухопожежонебезпечна 

Горючі гази ЛЗР з температурою 

спалаху не вище 28
о
С в такій кількості, 

що можуть утворити вибухонебезпечні 

пароповітряні суміші, при спалаху яких 

розвивається розрахунковий надмірний 

тиск вибуху в приміщенні понад 5 кПа. 

Речовини і матеріали, які здатні вибухати 

Б Вибухопожежонебезпечна 

Горючі види пилу або волокон ЛЗР з 

температурою спалаху від 21 до 61
о
С, ГР 

в такій кількості, що можуть створювати 

вибухонебезпечні пилоповітряні або 

пароповітряні  

В Пожежонебезпечна 

Горючі та важкогорючі види пилу, 

тверді горючі і важкогорючі речовини та 

матеріали (в тому числі пил і волокна), 

речовини і матеріали, які здатні при 

взаємодії з водою, киснем повітря або 

одне з одним 

Г 

Негорючі речовини в гарячому, 

розжареному або розплавленому стані, 

процес обробки яких і супроводжується 

виділенням променистого тепла, іскрами і 

полум’ям, горючі гази, рідини і тверді 

речовини, і які спалюють або утилізують 

як паливо 

Д 
Негорючі речовини та матеріали, 

оброблювані в холодному стані 
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Додаток 6 

Класифікація вибухонебезпечних зон 

Характеристика Позначення 

1 2 

Простір, у якому вибухонебезпечне середовище 

присутнє постійно або протягом тривалого часу. Дана 

зона може мати місце тільки в межах корпусів 

технологічного обладнання. 

Клас 0 

Простір, у якому вибухонебезпечне середовище може 

утворитися під час нормальної роботи (нормальна робота 

– ситуація, коли установка працює відповідно до своїх 

розрахункових параметрів). 

Клас 1 

Простір, у якому вибухонебезпечне середовище за 

нормальних умов експлуатації відсутнє, а якщо воно 

виникає, то рідко і триває недовго. У цих випадках 

можливі аварії катастрофічних розмірів (прорив 

трубопроводів високого тиску або резервуарів значної 

місткості) не повинні розглядатися під час проектування 

електроустановок. Частоту виникнення та тривалість 

вибухонебезпечного газоповітряного середовища 

визначають за правилами (нормами) відповідних галузей 

промисловості. 

Клас 2 

Простір, у якому під час нормальної експлуатації 

вибухонебезпечний пил у вигляді хмари присутній 

постійно, або часто у кількості, достатній для утворення 

небезпечної концентрації суміші з повітрям і (або) 

простір, де можуть утворюватись пилові шари 

непередбаченої або надмірної товщини. Зазвичай це має 

місце всередині обладнання, де пил може формувати 

вибухонебезпечні суміші часто і на тривалий термін. 

Клас 20 

Простір, у якому під час нормальної експлуатації 

ймовірна поява пилу у вигляді хмари у кількості, 

достатній для утворення суміші з повітрям 

вибухонебезпечної концентрації. Ця зона може включати 

простір поблизу місця порошкового заповнення або 

осідання і простір, де під час нормальної експлуатації 

ймовірна поява пилових шарів, які можуть утворювати 

небезпечну концентрацію вибухонебезпечної пило 

повітряної суміші. 

 

Клас 21 
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1 2 

Прості, у якому вибухонебезпечний пил у завислому 

стані може з’являтись нечасто та існувати недовго або в 

якому шари вибухонебезпечного пилу можуть існувати 

та утворювати вибухонебезпечні суміші у разі аварії. Ця 

зона може включати простір поблизу обладнання, що 

утримує пил, який може вивільнятися шляхом витоку і 

формувати пилові утворення 

Клас 22 

 Класифікація пожежонебезпечних зон 

Характеристика Позначення 

1 2 

Простір у приміщенні, у якому знаходиться горюча 

рідина, яка має температуру спалаху більше +61°С . П-І 

Простір у приміщенні, у якому можуть 

накопичуватися і виділятися горючий пил або волокна. 

Зони в приміщеннях, у яких розташовані припливні 

вентилятори, що працюють із застосуванням 

рециркуляції повітря, або (і) витяжні вентилятори, які 

обслуговують приміщення з пожежонебезпечними 

зонами класу П-ІІ, належать до пожежонебезпечних 

класу П-ІІ. 

П-ІІ 

Простір у приміщенні, у якому знаходяться тверді 

горючі речовини та матеріали. 

 

П-ІІа 

Простір поза приміщенням, в якому знаходяться 

горюча рідина, яка має температуру спалаху понад +610С 

або тверді горючі речовини. 
П-ІІІ 

 

 
* Зони навколо вентиляторів місцевих відсмоктувань, що обслуговують технологічні 

процеси з визначеними пожежонебезпечними зонами, належать у частині їх 

електрообладнання до того самого класу, що й зони, які вони обслуговують.
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  Додаток 7 
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Рис. 1 Потенційно небезпечні процеси хімічної технології 
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Додаток 8 

Й 

РОЗВИТКУ 

АВАРІЇ 

 

Рис.2 Типова схема побудови сценаріїв виникнення і розвитку аварії 

Й РОЗВИТКУ АВАРІЇ 
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Додаток 9 

 

Типова схема постадійного аналізу умов виникнення і розвитку аварій 
Найменування стадії 

розвитку аварійної ситуації 

(аварії) 

Основні принцип аналізу 

умов виникнення (переходу 

на іншу стадію) аварійної 

ситуації (аварії) та її 

наслідків 

Способи і  попередження, 

засоби локалізації аварії 

1 2 3 

Вихід параметрів за 

критичні значення 

Аналіз застосовуваних 

речовин та їх властивостей; 

виявлення особливо 

небезпечних речовин; 

виявлення параметрів, які 

визначають небезпечність 

технологічних процесів і їх 

критичні значення; оцінка 

достатності оснащення 

засобами, які виключають 

вихід параметрів за 

припустимі межі, їх 

ефективність, надійність 

Дооснащення технологічних 

процесів засобами 

контролю, управління й 

протиаварійного захисту, 

підвищення їх надійності й 

ефективності; 

удосконалення 

технологічних процесів 

Знос, утомленість матеріалу 

апарата 

 Перевірка вивченості 

корозійних властивостей 

застосовуваних речовин; 

наявність даних щодо 

швидкості корозії і зносу; 

відповідність матеріалу  

устаткування ,  захисного 

покриття, ущільнювальних 

матеріалів. Наявність умов 

для механічного 

ушкодження устаткування 

від зовнішніх та внутрішніх 

джерел впливу 

Застосування обладнання 

підвищеної надійності, 

ефективного захисного 

покриття і захисних 

пристроїв 

Підвищена вібрація Перевірка надійності й 

вірності кріплення апаратів, 

машин, співвідносності 

з'єднань пристроїв, що 

обертаються 

Своєчасне проведення 

планово-запобіжних 

ремонтів 

Утворення 

вибухонебезпечного 

середовища в апараті 

Аналіз 

вибухопожежонебезпечних 

властивостей речовин під 

тиском і при температурі 

технологічних процесів; 

оцінка можливості 

утворення 

вибухонебезпечного 

середовища 

Флегматизація 

вибухонебезпечної 

технологічної суміші 

інертними газами, введення 

інгібіторів; зміна складу 

технологічного середовища, 

температури і тиску 

процесу, способу введення 

реагентів до апарата 
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1 2 3 

Наявність джерел 

запалювання в апаратурі та 

поза устаткуванням 

Аналіз 

вибухопожежонебезпечних 

характеристик речовин під 

тиском і при температурі 

технологічних процесів; 

оцінка можливості й умов 

утворення джерел 

запалювання в середині 

апаратів 

Скорочення часу 

перебування технологічного 

середовища в апараті, 

заземлення устаткування, 

застосування засобів відводу 

й нейтралізації статичної 

електрики 

Вибух в апаратурі Наявність постійних і 

випадкових джерел 

запалювання та їх 

характеристики у порівнянні 

з температурою 

самозаймання й 

мінімальною енергією 

запалювання. Наявність 

вибухонебезпечної суміші 

Виключення джерел 

запалювання, застосування 

засобів контролю і 

регулювання щодо 

запобігання утворенню 

вибухонебезпечної суміші 

Зруйнування апаратури Аналіз кількісних 

енергетичних характеристик 

вибуху (надлишковий тиск, 

швидкість наростання 

тиску) й порівняння їх із 

характеристиками міцності 

апаратури. Наявність засобів 

захисту устаткування від 

зруйнування при вибуху  

Оснащення запобіжними 

пристроями, автоматичними 

системами придушення 

вибуху, підвищення 

характеристик міцності 

апаратури 

Викид продукту з апаратури Визначення маси 

викинутого продукту, його 

складу, фізико-хімічних, 

вибухонебезпечних і 

токсичних властивостей. 

Перевірка стану міжблочних 

засобів, які перекривають 

надходження в апаратуру 

прямих і зворотних потоків 

технологічного середовища 

та теплоносіїв; їх 

відповідність вимогам 

нормативних документів; 

перевірка швидкодії засобів 

вимкнення;   

Оцінка можливості 

виникнення 

вибухонебезпечних паро-, 

пило-, газоповітряних 

сумішей, розміру площі 

розливу рідини 

 

Блокування аварійної 

апаратури, обмеження 

площі розливу рідкої фази 

та її відведення в закриті 

системи, злив рідкої фази з 

апаратури в аварійну 

ємність. Скидання газової 

фази на факел (закриту 

систему, установку 

нейтралізації). Виведення 

людей з небезпечної зони 
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Утворення паро-, пило-, 

газової хмари 

Оцінка раціональності 

об'ємно-планувальних 

рішень, наявність застійних 

зон, що перешкоджають 

розсіюванню; оснащеність 

автоматичними 

газосигналізаторами 

(газоаналізаторами), 

ефективною аварійною 

вентиляцією, 

поглинальними санітарними 

установками 

Планування технологічних 

систем (установок) з добре 

провітрюваним 

майданчиком; оснащення 

приміщень ефективною 

вентиляцією (санітарними 

установками), приладами 

контролю повітряного 

середовища 

Вибух паро-, пило-, 

газоповітряних хмар в об'ємі 

приміщення, надвірної 

установки 

Оцінка можливих розмірів, 

форми, концентрації, 

напрямку дрейфу 

вибухонебезпечної хмари; 

наявності й характеристик 

постійних і випадкових 

джерел запалювання. 

Розрахунок зон зруйнувань і 

оцінка впливу нових 

зруйнувань на розвиток 

аварії (ефект "доміно") 

Виключення джерел 

запалювання. Раціональне 

планування розташування 

устаткування на 

майданчику. Оснащення 

пристроями захисту 

персоналу від вражаючих 

чинників аварії (вибухова 

хвиля, висока температура і 

т. ін.) 

Виникнення пожежі Оцінка й аналіз: можливих 

масштабів пожежі (площа 

кількість горючих 

продуктів, склад продуктів 

згоряння, в т. ч. неповного); 

наявності й ефективності 

засобів гасіння пожежі; 

вміння персоналу діяти при 

ліквідації осередка 

займання; оперативності й 

оснащення ДПЧ; наявності і 

характеристик джерел 

запалювання 

Виключення джерел 

запалювання; оснащення 

ефективними засобами 

гасіння пожежі, засобами 

сигналізації і зв'язку; дії 

персоналу і спецпідрозділів 

щодо рятування людей, 

гасіння пожежі 

Перекидання полум'я на 

інші об'єкти 

Аналіз кількісних 

енергетичних характеристик 

пожежі (енергія 

випромінювання); наявність 

суміжних блоків 

(установок), ЦПУ, 

адміністративних, 

побутових, допоміжних 

будівель (приміщень) з 

постійним перебуванням 

людей у зоні небезпечної 

інтенсивності відкритого 

полум'я пожежі 

Раціональне планування 

промислового майданчика. 

Розміщення устаткування, 

будівель адміністративного, 

побутового і допоміжного 

призначення поза межами 

зони можливого 

розповсюдження пожежі 
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Травмування людей Аналіз кількісних 

енергетичних характеристик 

пожежі (енергія 

випромінювання) та вибуху; 

наявність і кількість людей в 

зоні можливого ураження 

Раціональне планування 

промислового майданчика. 

Розміщення поза межами 

зони можливого впливу 

пожежі будівель 

адміністративного, 

побутового і допоміжного 

призначення; дії персоналу і 

спецпідрозділів щодо 

рятування людей 

Перегрів устаткування з 

ЛЗР, ГР і зрідженими газами 

при пожежі з наступним 

вибухом 

Наявність ємкісного 

устаткування з горючими 

продуктами в зоні 

можливого поширення 

пожежі (розлив продуктів). 

Наявність і ефективність 

систем аварійного 

спорожнення та скиду на 

факел (свічу), систем 

зрошення (охолодження) 

екранів і т. ін. 

Винос ємкісного 

устаткування з зони 

можливого поширення 

пожежі. Оснащення йог 

засобами аварійного 

спорожнення, скидання на 

факел, системами зрошення; 

встановлення екранів і т. ін. 

Зруйнування апаратури, 

комунікацій будівель 

споруд, травмування людей 

Аналіз кількісних 

характеристик вибуху 

(енергія, що реалізується, 

надлишковий тиск вибуху, 

радіуси зон інтенсивності 

вплив ударної хвилі, 

наявність суміжних блоків 

ЦПУ, адміністративних, 

побутових, допоміжних 

будівель з постійним 

перебуванням людей в зоні 

небезпечної інтенсивності 

ударної хвилі 

Раціональне планування 

промислового майданчика; 

організація оповіщення про 

небезпеку й евакуації 

персоналу з небезпечної 

зони; впровадження 

автоматичних систем 

безпечної зупинки 

виробництва в аварійній 

ситуації; дії персоналу й 

спецпідрозділів щодо 

рятування людей 

Поширення токсичної хмари Оцінка можливих розмірів, 

форми, концентрації, 

напрямку й швидкості 

дрейфу хмари; наявність і 

ефективність систем 

локалізації і осадження 

токсичної хмари; наявність 

потрібної кількості людей і 

підсилення персоналу для 

дій при аварійній ситуації 

Забезпечення оперативною 

інформацією про 

метеорологічні умови; 

запровадження 

комп'ютерних систем 

математичного 

моделювання і 

прогнозування поширення 

токсичної хмари; оснащення 

ефективними осаджуючими 

і загороджувальними 

системами; дії персоналу й 

спецпідрозділів щодо 

локалізації і знищення 

відходів 
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Інтоксикація людей Оцінка раціональності 

генплану підприємства, 

наявності й кількості людей 

в зонах можливого 

ураження; оснащення 

засобами індивідуального й 

колективного захисту, 

оповіщення та евакуації 

людей з небезпечної зони й 

оцінка їх ефективності 

Зниження кількості людей в 

небезпечній зоні, оснащення 

ефективними системами 

захисту, оповіщення й 

евакуації людей; дії 

персоналу й спецпідрозділів 

щодо рятування людей 

Зараження території 

підприємства 

Перевірка вивченості 

токсичних властивостей 

застосовуваних речовин; 

визначення маси викинутого 

продукту. Оцінка їх впливу 

на навколишнє середовище 

ефективності передбачених 

проектом технічних засобів 

нейтралізації, дезактивації і 

т. ін. 

Відвід рідкої фази до 

закритих систем. 

Застосування систем 

нейтралізації, дезактивації 

санітарних установок 

Розвиток аварії за межами 

підприємства 

Прогнозування можливих 

масштабів і шляхів 

подальшого розвитку аварії 

з урахуванням 

енергонасиченості 

підприємства 

Дії щодо локалізації і 

ліквідації аварії під 

керівництвом комісії з 

надзвичайних ситуацій і 

формувань МНС 

Зараження довкілля: ґрунту, 

наземної і ґрунтової води, 

повітряного басейну 

Оцінка кількості й 

агрегатного стану токсичних 

речовин, які можуть вийти 

за територію підприємства 

під час аварії, а також 

масштабу їх поширення з 

урахуванням рельєфу 

місцевості, метеорологічних 

умов. Перевірка вивченості 

їх токсичних властивостей. 

Оцінка їх впливу на 

навколишнє середовище, 

наявності технічних засобів 

збирання, нейтралізації, 

дезактивації і т. ін. 

Забезпечення оперативною 

інформацією про 

метеорологічні умови; 

запровадження 

комп'ютерних систем 

математичного 

моделювання і 

прогнозування щодо 

поширення токсичних 

речовин різного агрегатного 

стану; оснащення 

ефективними осаджуючими 

і загороджувальними 

системами; дії персоналу 

підприємств і організацій, а 

також населення щодо 

локалізації і знищення 

токсичних речовин  

Пожежі і вибухи в 

населених пунктах 

Оцінка можливості 

виникнення пожеж і вибухів 

у населених пунктах 

внаслідок впливу ура 

жальних чинників аварії 

Розробка і впровадження 

організаційно-технічних 

заходів щодо запобігання 

такій можливості 
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Поширення зараженої води 

й загазованого повітря в 

суміжні держави 

Оцінка кількості й 

агрегатного стану токсичних 

речовин, які можуть вийти з 

території підприємства під 

час аварії, а також масштабу 

їх поширення з урахуванням 

рельєфу місцевості, 

метеорологічних умов. 

Оцінка наявності технічних 

засобів збирання, 

нейтралізації, дезактивації і 

т. ін. 

Розробка і впровадження 

організаційно-технічних 

заходів щодо запобігання 

такій можливості 

Виникнення аварійних 

ситуацій на суміжних 

підприємствах 

Оцінка можливості 

виникнення аварійних 

ситуацій на суміжних 

підприємствах (об'єктах) 

внаслідок впливу ура 

жальних чинників аварії 

Розробка і впровадження 

організаційно-технічних 

заходів щодо запобігання 

такій можливості 
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Джерело професійних 

шкідливостей

Джерело професійних 

шкідливостей

Заходи першої лінії захисту
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Рис.3  Схема виробничої безпеки при роботах з мікроорганізмами і продуктами їх 

життєдіяльності в мікробіологічних і вірусологічних лабораторіях

Додаток 10
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Додаток 11 

 

Безпека виробничих процесів і технологічного обладнання 

 

Безпека виробничих процесів 

Група процесів хімічної технології, які виникають внаслідок порушень 

вимог регламенту, входить в аварійні режими з наслідками різного ступеня 

чутливості відносяться до потенційно небезпечних. Це групи: переробка і 

одержання токсичних речовин, переробка і одержання вибухонебезпечних 

речовин і сумішей, процеси, які протікають з великою швидкістю, змішані 

процеси. Більшість з них – це змішані процеси, в яких присутні всі, або частка 

видів небезпеки: отруєння, вибух, механічне руйнування обладнання і 

апаратури, викид радіаційної маси, технологічний брак  (рис. 1). 

Причини, які призводять до відхилення від нормального режиму роботи 

зумовлюючи аварійну ситуацію, надзвичайно різноманітні. Основні з них, які 

викликають аварійні ситуації, зводяться до наступних: 

1 . Зміна співвідношень компонентів, які подаються (безперервний процес) 

або швидкості зливання одного із компонентів (напівбезперервний процес). 

Причини – відмова автоматизації обладнання, регламентації подавання, або 

помилок персоналу (за ручного управління). 

2 . Пониження (або відсутність) витрат холодоагента, що подається для 

охолодження, що призводить до пониженого тепловідводу, підвищенню 

температури і т. д. Причини такі ж самі, як і в першому пункті. 

3 . Відсутність перемішування, яке викликає накопичення непрореагованих 

компонентів, і веде до порушення температурного режиму. Виникає у 

результаті відмови технологічного обладнання (зупинка або обрив лопатей 

мішалки). 

4 . Попадання сторонніх продуктів у апарат. Призводить до пришвидшення 

побічних реакцій, порушення температурного режиму і т. д. Виникає при 
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відмові технологічного обладнання і у результаті помилок обслуговуючого 

персоналу. 

5 . Порушення складу вихідних компонентів, що подаються у суміші або 

розчині. Призводить до змін співвідношення реагуючих речовин. Причини і 

наслідки див. п. 1. 

6 . Порушення режиму видалення газів і пари, що призводить до 

підвищення тиску, і виникає за відмови засобів автоматизації, технологічного 

обладнання, яке стоїть на лінії відводу газів або пари із реактора, і за помилок 

обслуговуючого персоналу. 

Надійним засобом інтенсифікації і захисту потенційно небезпечних 

процесів є створення автоматизації системи захисту. В практиці хімічних 

виробництв використовуються і технологічні методи зниження небезпечності, з 

яких найрозповсюдженіший – встановлення безпечного регламенту. При цьому 

процес ведеться екстенсивно (пониження швидкості вихідних компонентів, 

зміна температурного режиму, використовуються спеціальні розчинники і т. д.). 

Другий технологічний метод пониження небезпеки – заміна періодичного 

процесу безперервним. Це дає зменшення об’єму реактора безперервної дії, 

порівняно з таким самим об’ємом періодичної дії на декілька порядків при тій 

же самій ефективності праці. Зменшуються загальний об’єм реакційної маси, 

яка знаходиться в цеху, і можливі наслідки аварії. Але проблеми виникнення 

самої аварії не усуваються. Фізичні параметри процесу (тиск, температура і    т. 

д.) у безперервному варіанті повинні підтримуватися сталими, що полегшує 

автоматизацію хімічного процесу, а значить і його безпеку. 

В автоматизованому технологічному процесі, обладнаному автоматичною 

системою захисту, аварійні ситуації можуть виникати лише в результаті 

відмови технологічного обладнання або системи регулювання. 

Всі технологічні методи забезпечують пониження небезпечності, але не 

виключають її, повна гарантія безпеки ведення потенційно небезпечного 

технологічного процесу забезпечується тільки використанням високонадійної 
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системи захисту. 

Вимоги безпеки до технологічних процесів викладені в ГОСТ 12.3.009-75 

ССБТ «Процессы производственные. Общие требования безопасности». 

Основні з них наступні: 

1 . Виключення безпосереднього контакту працюючих з шкідливими 

речовинами. 

2 . Заміна небезпечних і шкідливих технологічних операцій на менш 

небезпечні. 

3 . Заміна шкідливих і пожежонебезпечних речовин на менш небезпечні. 

4 . Механізація, автоматизація і дистанційне керування технологічними 

процесами. 

5 . Герметизація обладнання. 

6 . Автоматизація виробничих процесів для забезпечення безпечних умов 

праці. 

7 . Технологічний регламент – основа безпеки технологічного процесу. 

 

Безпека технологічного обладнання 

Загальні вимоги безпеки, додержання яких при конструюванні 

забезпечують безпеку його експлуатації формулює ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. 

«Оборудование производственное. Общие требования безопасности». 

Дипломникам корисно ознайомитися з коментарями цього документу, які 

приведені в [61] стор. 67-74, а також з вимогами безпеки до улаштування і 

експлуатації посудин і апаратів, працюючих під тиском [61] стор. 174-182, до 

балонів для стиснених, зріджених і розчинених газів [61] стор. 192-211, до 

безпеки експлуатації компресорів, насосів, газгольдерів [61] стор. 211-231, до 

безпеки експлуатації внутрішньозаводського транспорту, вантажопідйомних 

машин і механізмів [61] стор. 231-240. 
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Додаток 12 

 

Витяг з інструкції щодо виконання вимог техногенної 

безпеки та порядку дії персоналу в 

разі виникнення надзвичайної ситуації 

 

Ця Інструкція визначає загальні дії працівників у разі виникнення на 

території хімічного чи фармацевтичного об’єкта надзвичайних ситуацій 

природного i техногенного характеру.  

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Інструкція розроблена згідно з Законом України «Про захист 

населення i території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру», постанови Кабінету Міністрів України № 1198 «Про єдину 

державну систему запобігання i реагування на надзвичайні ситуації 

техногенного га природного характеру», наказу Міністерства України з питань 

надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи від 15.08.2007 року № 557 

1.2. Працівники підприємств зобов'язані знати i виконувати положення 

цієї Інструкції, щоб у випадку надзвичайної ситуації могли оцінити 

необхідність оперативного інформування керівництва i негайно вжити заходів 

щодо ліквідації наслідків події. Працівники повинні усвідомлювати, що 

особисто несуть відповідальність за своєчасне вжиття заходів щодо запобігання 

надзвичайних ситуацій. 

1.3. Про кожний нещасний випадок або надзвичайну ситуацію на 

виробництві потерпілий очевидець або учасник події після надання першої 

допомоги негайно, використовуючи всі доступні засоби зв'язку, повідомляє 

керівника (майстра, начальника зміни, начальника підрозділу). 
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Недотримання цієї вимоги може призвести до погіршення стану здоров'я 

потерпілого через відсутність кваліфікованої медичної допомоги, а також може 

бути причиною несвоєчасного прийняття оперативних заходів з контролю за 

ситуацією, тобто з мінімізації її наслідків. 

1.4. Надзвичайна ситуація - порушення нормальних умов життя та 

діяльності людей на окремій території чи об'єкті, спричинене аварією, 

катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, зокрема 

епідемією, пожежею, що призвело (може призвести) до виникнення великої 

кількості постраждалих, загрози життю та здоров'ю людей, їх загибелі, значних 

матеріальних втрат, а також до неможливості проживання населення на 

території чи об'єкті, ведення там господарської діяльності. 

1.5. Надзвичайні ситуації різняться за характером джерела на 

техногенні, природні та іншi. У цій Інструкції розглянуті ситуації техногенного 

характеру, як найбільш можливі на території підприємств. 

 

2. ДІЇ ПРАЦІВНИКІВ У PA3I ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ 

2.1. Дії у paзi виникнення пожежі, вибуху. 

Ocновні причини пожежі: несправності в електроустановках та мережах, 

порушення вимог технологічних регламентів проведення вогневих poбiт, 

недотримання заходів пожежної безпеки (паління, розведення відкритого 

вогню, застосування несправного обладнання i т. п.), необережне поводження з 

вогнем. 

Ocновні небезпечні фактори пожежі: теплове випромінювання, висока 

температура, отруйний вплив продуктів горіння (окис вуглецю та ін.), зниження 

видимості при задимленні. 

Вибух - це горіння, що супроводжується звільненням великої кількості 

енергії в обмеженому об’ємі за короткий проміжок часу. Вибух призводить до 
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утворення та розповсюдженню ударної хвилі з надлишковим тиском (більше 5 

кПа), що має механічний вплив на навколишні предмети. 

Основні вражаючі фактори вибуху: повітряна ударна хвиля і осколкові 

поля, утворені уламками, що летять із зруйнованих об’єктів, технологічного 

обладнання, вибухових пристроїв. 

2.1.1. При загрозі вибуху слід лягти на живіт, захищаючи голову руками, 

подалі від вікон, засклених дверей, проходів, сходів. 

2.1.2. Якщо стався вибух, вжити заходів до недопущення пожежі та 

паніки; надати першу допомогу постраждалим. 

2.1.3. Кожний працівник при виявленні вогнища загоряння або ознак 

горіння (задимлення, запах гару, підвищення температури i т. п.) повинен: 

 негайно повідомити про це по телефону 101. При цьому назвати 

найменування об’єкта, місце пожежі, а також своє прізвище; 

 вжити заходів щодо евакуації людей, гасіння пожежі та збереження 

матеріальних цінностей. 

2.1.4. Особи, уповноважені володіти, користуватися чи розпоряджатися 

майном, керівники та посадові особи, а також особи, призначені в 

установленому порядку відповідальними за забезпечення пожежної безпеки, 

після прибуття до місця пожежі повинні: 

 продублювати повідомлення про виникнення пожежі по телефону 101, 

оперативно довести до відома керівництво та чергові служби підприємства; 

 у разі загрози життю людей, негайно організувати їх порятунок, 

використовуючи наявні сили i засоби; 

 перевірити включення в роботу автоматичних систем протипожежного 

захисту (сповіщення людей про пожежу, пожежогасіння, протидимного 

захисту); 

 при необхідності відключити електроенергію (за винятком систем 

протипожежного захисту), зупинити роботу транспортуючих пристроїв, 

агрегатів, механізмів, перекрити сировинні, газові, парові i водні комунікації, 
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зупинити роботу систем вентиляції в аварійному та суміжному з ним 

приміщеннях; виконати інші заходи, що сприяють запобіганню розвитку 

пожежі та задимлення приміщень; 

 припинити вci робота в будівлі (якщо це допускається технологічним 

процесом виробництва), крім poбiт, пов'язаних iз заходами по ліквідації 

пожежі; 

 видалити за межі небезпечної зони працівників, які беругь участь в 

гасінні пожежі. Евакуацію проводити відповідно до планів евакуації та 

інструкцій з евакуацій людей з будинків (споруд); 

 здійснювати загальне керівництво з гасіння пожежі (з урахуванням 

специфічних особливостей об’єкта) до прибуття підрозділу пожежної охорони; 

 забезпечити дотримання вимог безпеки працівниками, які беруть 

участь у гасінні пожежі; 

  одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію i захист 

матеріальних цінностей; 

 організувати зустріч підрозділів пожежної охорони i надати допомогу у 

виборі найкоротшого шляху для під’їзду до осередку загоряння; 

 повідомити підрозділам пожежної охорони, які залучаються для 

гасіння пожежі та проведення пов'язаних з ними першочергових аварійно-

рятувальних робіт, відомості про небезпечні (вибухонебезпечні), вибухові, 

сильнодіючі отруйні речовини, які переробляються або зберігаються на об'єкті. 

2.1.5. При евакуації приміщення, які горять, i задимленні місця проходити 

швидко, затримавши подих, захистивши нic i рот вологою щільною тканиною. 

У сильно задимленому приміщенні пересуватися поповзом або, пригнувшись (в 

прилеглому до підлоги пpocтopi, повітря зберігається чистим довше). 

2.1.6. Якщо на людині загорівся одяг, необхідно допомогти скинути його 

або загасити: накинути будь-яке покривало i щільно притиснути. Якщо доступ 

повітря обмежений, горіння швидко припиниться. Не допускається, щоб 

людина в палаючому одязі бігла. 
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2.1.7. Після прибуття пожежного підрозділу, керівник підприємства або 

особа, яка його заміщає: 

 інформує керівника гасіння пожежі про конструктивні i технологічні 

особливості об'єкта, прилеглих будівель та споруд, а також про кількість та 

властивості пожежонебезпечних речовин, матеріалів, виробів, які зберігаються 

або застосовуються на даному виробництві; 

 повідомляє відомості, необхідні для ліквідації пожежі; 

  організовує залучення сил i засобів до здійснення заходів, пов'язаних з 

ліквідацією пожежі та попередженням її розвитку; 

  після ліквідації пожежі приймає рішення про подальшу експлуатацію 

виробничого об'єкту i доводить інформацію до відома евакуйованих 

працівників. 

2.1.8. Вимоги щодо використання первинних засобів пожежогасіння: 

  вуглекислотні вогнегасники (ВВК-2, ВВК-3,5) призначені для гасіння 

загорянь різних горючих речовин, за винятком тих, горіння яких відбувається 

без доступу повітря, а також застосовуються для гасіння електроустановок, що 

знаходяться під напругою до 1000 В.  Вогнегасна речовина - двоокис вуглецю. 

Для приведення в дію вуглекислотних вогнегасників ВВК-2, ВВК-3,5 необхідно 

розтруб направити на палаючий предмет, зірвати пломбу, висмикнути чеку, 

натиснути на важіль (або повернути маховичок вентиля вліво до відмови), 

направити струмінь на полум'я. Тримати вогнегасник вертикально, перевертати 

його не потрібно. Щоб уникнути обмороження, не торкатися металевої частини 

розтруба оголеними частинами тіла. При гасінні електроустановок, що 

знаходяться під напругою, не допускається підводити до них розтруб ближче 1 

м. 

 порошкові вогнегасники (ВП-2, ВП-5, ВП-6(З), ВП-9) призначенні для 

гасіння нафтопродуктів, загорянь на автомобільному транспорті. Забезпеченні 

запірними пристроями, забезпечують вільне відкривання i закривання простим 

рухом руки. Для приведення в дію порошкового вогнегасника зірвати пломбу, 
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висмикнути чеку, натиснути на пусковий важіль i направити струмінь порошку 

на осередок горіння через насадку. 

 внутрішні пожежні крани (ПК) призначені для подачі води при гасінні 

твердих горючих матеріалів i горючих рідин. Внутрішній ПК вводиться в 

роботу двома працівниками: один прокладає рукав i тримає напоготові 

пожежний ствол для подачі води в осередок горіння, другий - перевіряє 

під'єднання пожежного рукава до ПК i відкриває вентиль для надходження 

води. 

   азбестове полотно, повсть (кошма) використовуються для гасіння 

невеликих вогнищ загоряння будь-яких речовин i матеріалів, горіння яких не 

може відбуватися без доступу повітря. Вогнище загоряння накривається 

азбестовим полотном для припинення доступу повітря. 

 пісок застосовується для механічного збивання полум'я та ізоляції 

палаючого або тліючого матеріалу від доступу повітря. Подається в осередок 

пожежі лопатою або совком. 

 

2.2 Дії у разі хімічної аварії. 

Хімічна аварія - це порушення технологічних процесів на виробництві, 

пошкодження трубопроводів, ємностей, сховищ, транспортних засобів, що 

призводить до викиду хімічно-небезпечних речовин (далі - ХНР) в атмосферу в 

кількостях, які становлять небезпеку для життя i здоров'я людей, 

функціонування біосфери. 

Небезпека хімічної аварії для людей полягає в порушенні нормальної 

життєдіяльності організму i можливості віддалених генетичних наслідків, а за 

певних обставин - в летальний кінець при попаданні ХНР в організм через 

органи дихання, шкіру,  слизові оболонки,  рани i разом з їжею. 

2.2.1. При отриманні сигналу про хімічну аварію, включити радіоприймач 

для отримання достовірної інформації про аварію i рекомендованих дій. 

2.2.2. Закрити вікна, відключити електропобутові прилади. 
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2.2.3. Для захисту органів дихання використовувати ватно-марлеву 

пов'язку або підручні вироби з тканини, змочені у воді, 2-5% розчині харчової 

соди (для захисту від хлору), 2% розчині лимонної або оцтової кислоти (для 

захисту від аміаку). 

2.2.4. При неможливості покинути зону зараження щільно закрити двері, 

вікна, вентиляційні отвори та димоходи; щілини в них заклеїти папером або 

скотчем. 

2.2.5. Не ховатися на перших поверхах будинків, у підвалах i 

напівпідвалах. 

2.2.6. На залізничних i автомобільних магістралях, пов'язаних з 

транспортуванням ХНР, небезпечна зона встановлюється у радіусі 200 м від 

місця аварії. Входити в небезпечну зону забороняється. 

2.2.7. При підозрі на ураження ХНР виключити будь-які фізичні 

навантаження, прийняти пиття (молоко, чай) i негайно звернутися до лікаря. 

2.2.8. Вхід до будівлі дозволяється тільки після контрольної перевірки 

вмісту в них ХНР. 

2.2.9. Утримуватись від вживання водопровідної води до остаточного 

висновку про її безпеку. 

2.2.10. На зараженій місцевості рухатися швидко, але не бігти, 

піднімаючи пил, не торкатися оточуючих предметів, не наступати на пролиту 

рідину або порошкоподібні розсипи невідомих речовин. 

2.2.11. Виявивши краплі невідомих речовин на шкіpi, одязі, взутті та 

засобах індивідуального захисту, зняти їх тампоном з ганчір'я або носовою 

хусткою. 

2.2.12. Після виходу iз зони зараження, зняти верхній одяг i залишити 

його на вулиці, прийняти душ (пройти санітарну обробку), ретельно промити 

очі i прополоскати рот. Заражений одяг випрати (якщо неможливо - 

утилізувати). Провести ретельне вологе прибирання приміщення. 
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2.2. Дії у випадку обвалення будівель, споруд. 

Повне або часткове раптове обвалення будівлі - це надзвичайна ситуація 

природного або техногенного характеру. Обвалення виникає також через 

помилки, допущені на етапі проектування, внаслідок відступу від проекту при 

веденні будівельних робіт, при порушенні правил монтажу, введення в 

експлуатацію будівлі (окремих його частин) з великими недоробками або 

порушення правил експлуатації будинку. 

Причиною обвалення будівлі часто може бути вибух, який є наслідком 

неправильної експлуатації агрегатів, газопроводів, необережного поводження з 

вогнем, зберігання у будівлях легкозаймистих i вибухонебезпечних речовин. 

Раптове обвалення будівлі призводить до виникнення пожежі, 

руйнування комунально-енергетичних мереж, утворенню завалів, травмування 

та загибелі людей. 

2.3.1. Почувши вибух або виявивши, що будівля втрачає свою стійкість, 

негайно покинути її. 

2.3.2. Залишаючи приміщення, спускатися сходами, а не на ліфті: він у 

будь-який момент може зупинитися. 

2.3.3. Не панікувати, не влаштовувати тисняву у дверях при евакуації. 

Зупиняти тих, хто збирається стрибати з балконів (поверхів вище першого) i 

через засклені вікна. 

2.3.4. Якщо відсутня можливість залишити будівлю, зайняти безпечне 

місцe: прорізи капітальних внутрішніх стін, кути, утворені капітальними 

внутрішніми стінами, під балками каркасу (вони захищають від падаючих 

предметів i уламків). Відкрити двері з приміщення, щоб забезпечити вихід. 

2.3.5. Не піддаватися паніці та зберігати спокій. Триматися подалі від 

вікон, електроприладів. 

2.3.6. Якщо виникла пожежа, негайно спробувати загасити її. 

2.3.7. Телефон використовувати тільки для виклику представників 

правоохоронних органів, пожежної охорони, лікарів, рятувальників. 
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2.3.8. Не користуватися сірниками: icнує небезпека вибуху внаслідок 

витоку газу. 

2.3.9. Опинившись на вулиці, не стояти у районі будівлі.  Перейти на 

відкритий простір. 

 

2.4. Дії у випадку знаходження під завалом. 

2.4.1. Дихати глибоко, не піддаватися паніці, не падати духом. 

Зосередитися на найважливішому. Вірити: допомога прийде обов'язково. 

2.4.2. По можливості надати собі першу допомогу. 

2.4.3. Пристосуватися до обстановки i оглядітися, пошукати вихід. 

Намагатися визначити, де знаходиться i чи немає поруч інших людей: 

прислухатися, подати голос. 

2.4.4. Слід пам'ятати: людина здатна витримати спрагу i голод протягом 

тривалого часу, якщо не буде марно витрачати енергію. 

2.4.5. Пошукати в кишенях або поблизу предмети, щоб подати світлові 

або звукові сигнали: ліхтарик або металеві предмети, якими можна постукати 

по трубі або стіні (привернути увагу рятувальників). 

2.4.6. Якщо єдиним виходом є вузький лаз - намагатися протиснутися 

через нього. Для цього розслабити м'язи i рухатися, притиснувши лікті до тіла. 

 

3. ДІЇ ПРИ ВИНЕКНЕННІ РІЗНИХ ПОЗАШТАТНИХ СИТУАЦІЙ 

3.1. Дії при аваріях на комунальних системах. 

Аварії на комунальних системах життєзабезпечення населення: 

електроенергетичних, каналізаційних, водопровідних i теплових - рідко 

супроводжуються загибеллю людей, проте вони створюють істотні труднощі 

життєдіяльності, особливо в холодну пору року. 

Аварії на електроенергетичних системах можуть призвести до 

довготривалих перерв у електропостачанні споживачів, а також ураження 

людей електричним струмом. 
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Аварії на каналізаційних системах сприяють масовому викиду 

забруднюючих речовин i погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації. 

Аварії в системах водопостачання порушують забезпечення населення 

водою або роблять воду непридатною для пиття. 

Аварії на теплових мережах в зимову пору року призводять до 

неможливості проживання населення в неопалюваних приміщеннях i його 

вимушеної  евакуації. 

3.4.1. Повідомити про виникнення будь-якої аварії на комунальних 

системах керівнику підрозділу. 

3.4.2. При перепадах напруги в електричній мережі або його відключення 

негайно знеструмити вci електропобутові прилади, виключенням вилок з 

розеток, щоб під час вашої відсутності при раптовому включенні електрики не 

сталася пожежа. 

3.4.3. Не наближатися ближче 5-8 м до обірваних чи провислих проводів i 

не торкатися до них. 

3.4.4. Якщо електричний провід обірвався i впав поблизу, виходити iз 

зони ураження струмом слід короткими кроками або стрибками (тримаючи 

ступні ніг разом), щоб уникнути ураження кроковою напругою. 

3.4.5. При зникненні у водопровідній системі води закрити вci відкриті до 

цього крани. 

3.4.6. Для вживання використовувати наявну в продажу питну воду. 

3.4.7. У разі відключення центрального опалення для обігріву 

приміщення використовувати електрообігрівачі тільки промислового 

виготовлення (не саморобні). В іншому випадку висока ймовірність пожежі або 

виходу з ладу системи електропостачання. 

3.4.8. Для збереження в приміщенні тепла заклеїти щілини у вікнах, 

усунути протяги, одягти теплий одяг i прийняти профілактичні лікарські 

препарати від застуди. 
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3.4.9. При прориві трубопроводів центрального опалення відключити 

електропобутові прилади (по можливості, відключити електропостачання 

приміщення на розподільчому щиті), повідомити керівнику підрозділу, зібрати 

необхідні документи, які можуть прийти в непридатність від контакту з водою, 

i вийти з приміщення до прибуття працівників аварійної служби. 

 

3.2. Дії при аварії з витоком газу. 

3.2.1. Відчувши в приміщенні (будинку) запах газу, негайно сповістити 

про це керівника структурного підрозділу. 

3.2.2. При цьому не користуватися відкритим полум'ям, не вмикати i не 

вимикати світло i електроприлади: іскра може запалити газ, який накопичився в 

приміщенні i викликати вибух. 

3.2.3. Провітрити приміщення, відкривши вci двері i вікна. 

3.2.4. Залишити приміщення i не заходити у нього, до зникнення запаху 

газу. 

3.2.5. При появі у оточуючих ознак отруєння газом вивести їх на свіже 

повітря, з важким отруєнням покласти так, щоб голова знаходилася вище за 

ноги, викликати «Швидку допомогу». 

3.3. Дії  у  випадку розбивання приладів з ртутним заповненням. Якщо 

внаслідок необережного поводження з приладами (лампи, термометри та iн.), 

ртуть пролилася на обладнання або на підлогу приміщення, або ртуть виявлено 

в металобрухті, негайно припинити роботи i повідомити про все керівництву. 

3.3.2 Частини розбитих предметів i підлога приміщення повинні бути 

піддані демеркуризації відповідальним за збір, зберігання та облік 

відпрацьованих ртутьвмісних ламп на підприємстві. 

3.3.3 Демеркуризація включає в себе три обов'язкових етапи: 

 механічне очищення приміщення, обладнання, приладів, підлоги 

приміщення за допомогою збору її совками або грушею з тонким 

наконечником; 
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 хімічну обробку забруднених ртуттю поверхонь, яка проводиться 

спеціальним аварійно-рятувальним загоном; 

 вологе прибирання приміщення. 

3.3.4  До переліку демеркуризаторів відносяться: 

 20%-ний водний розчин хлорного заліза (приготування розчину 

здійснюється на холоді); 

 мильно-содовий розчин (4%-ний розчин мила в 5%-ном водному 

розчині соди); 

 0,2%-ний водний розчин марганцевокислого калію, підкисленого 

соляною кислотою (5 мл. кислоти, питома вага - 1,19 на 1 л розчину 

марганцевокислого калію). 

3.3.5  3ібрана при демеркуризації ртуть здається в спеціальне тимчасове 

місце зберігання з подальшою здачею на спеціалізоване підприємство для 

утилізації. Ртуть повинна зберігатися в товстостінних скляних посудинах з 

щільно притертими конусними пробками, що виключають надходження парів 

pтyтi в приміщення. Демеркуризовані частини ртутьвмісних ламп видаляються 

з побутовими відходами. Розбиті лампи забруднюють зовнішні поверхні цілих 

ламп, спецодяг персоналу, тому не допускається їх спільне зберігання. 
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Додаток 13 

 

Приклад аналізу безпеки експлуатації електрообладнання на об’єкті 

 

Основними причинами ураження електричним струмом в цеху є: 

випадковий дотик до струмопровідних елементів обладнання, частин, які 

знаходяться під напругою, та поява напруги на металічних конструктивних 

частинах електрообладнання, а також ураження кроковою напругою та через 

електричну дугу. 

Електричне устаткування цеху живиться від трьохфазної 

чотирьохпровідної електричної мережі змінного струму промислової частини з 

напругою 380/220 В з глухозаземленою нейтраллю.  

Норми , л згідно ГОСТ 12.1.038-82: 

 - напруга дотику, В;  л - струм, який проходить через людину, мА. 

а) при нормальному режимі  < 2 В, л < 0,3 мА при дії не 

більше10 хв на добу; 

б) при аварійному режимі:  < 36 В, л < 6 мА при дії довше 1 с. 

При однофазному дотику, струм, який проходить через людину, буде 

дорівнювати: 

 

де  - фазна напруга, В;  -  onip людини. Ом;   -  oпip заземлення 

нейтралі, Ом. 

           Iл = 220 ·10
3
/2000 + 4 = 109,7 мА 

 

Як видно з порівняння розрахункових та допустимих величин, при 

порушенні  вимог ПУЕ в цеху можливі  електротравми з тяжкими наслідками. 
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