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ВСТУП 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Теоретичні 

основи пожежовибухонебезпеки процесів та апаратів» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальністю 261 

«Пожежна безпека», спеціалізації «Аудит пожежної та техногенної безпеки» і 

належить до циклу професійної підготовки. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення теоретичних 

основ пожежовибухонебезпеки процесів та апаратів, методики оцінки 

пожежовибухобезпеки типових технологічних процесів та апаратів. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Теоретичні основи 

пожежовибухонебезпеки процесів та апаратів»  вивчає пожежну небезпеку 

машин, апаратів, установок, процесів з використанням фундаментальних 

законів фізики, хімії, термодинаміки, механіки. Вивчення дисципліни 

проводиться після вивчення дисциплін: «Технічна механіка», «Технічна 

механіка рідини та газу», «Термодинаміка та теплопередача», і пов’язана з 

такими дисциплінами, як «Матеріалознавство та технологія матеріалів»,    

«Теорія розвитку та припинення горіння», «Пожежна безпека 

електроустановок», «Стійкість будівель та споруд при пожежі», «Пожежна 

безпека технологічних процесів», «Пожежна безпека об’єктів підвищеної 

небезпеки», «Аудит пожежної та техногенної безпеки».  

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів: 

1.  Теоретичні основи технології пожежовибухонебезпечних процесів та 

апаратів. 

2. Оцінка пожежовибухонебезпеки середовища усередині технологічного 

обладнання. 

3. Пожежна небезпека виходу горючих речовин із нормально працюючого 

та пошкодженого технологічного обладнання. 

4.Виробничі джерела запалювання. 

5.Небезпека поширення пожежі на виробництві та його попередження.  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни. 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Теоретичні основи 

пожежовибухонебезпеки процесів та апаратів» є набуття здобувачами 

компетентностей, знань, умінь і навичок володіння основами аналізу і оцінки 

пожежовибухонебезпеки технологічних процесів та апаратів, освоєння 

принципів розробки пожежно-профілактичних заходів. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Теоретичні основи 

пожежовибухонебезпеки процесів та апаратів» є опанування здобувачами 

знань, вмінь і навичок щодо оцінки пожежовибухонебезпеки технологічних 

процесів та апаратів під час нормальної експлуатації та у разі виникнення 

аварійних ситуацій, визначення категорії приміщень, будинків та зовнішніх 



установок за вибухопожежною і пожежною небезпекою, визначення можливих 

джерел запалювання та шляхів поширення пожежі. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої 

освіти повинні: 

знати: 

- поняття про технологічні процеси, апарати та їх класифікацію; 

- фізико-хімічні закономірності в технологіях та технологічні 

параметри, що впливають на вибухопожежонебезпеку процесів і апаратів; 

- методику аналізу пожежовибухонебезпеки середовища в апаратах, у 

виробничих приміщеннях та на відкритих технологічних майданчиках; 

- загальну методику аналізу пожежної небезпеки технологічних 

процесів; 

- класифікацію виробничих джерел запалювання та заходи проти їх 

виникнення; 

- умови та шляхи поширення пожежі на виробництві та заходи по 

запобіганню поширення вогню; 

- класифікацію приміщень, будинків і зовнішніх установок за 

вибухопожежною та пожежною небезпекою; 

- методику визначення категорії приміщень, будинків і зовнішніх 

установок  за вибухопожежною та пожежною небезпекою; 

- вимоги до систем забезпечення пожежної безпеки технологічних 

процесів та апаратів. 

вміти: 

- встановити показники пожежної небезпеки речовин і матеріалів; 

- визначити можливість (причини) утворення горючого середовища у 

середині технологічного обладнання за умов його нормальної роботи чи в 

періоди пуску та зупинки; 

- встановити можливість утворення горючого середовища в 

приміщеннях та на відкритих майданчиках при виході горючих речовин з 

нормально працюючого та пошкодженого обладнання; 

- встановити можливість появи та контакту з горючим середовищем 

джерел запалювання; 

- визначити умови та шляхи поширення пожежі на виробництві; 

- аналізувати пожежну небезпеку і рівень протипожежного захисту 

апаратів і обладнання; 

- визначати технічні засоби та заходи для запобігання вибухів і пожеж у 

технологічних процесах; 

- розраховувати параметри оцінки пожежовибухонебезпеки 

технологічного обладнання при його нормальній експлуатації та при аваріях і 

пошкодженнях; 

- визначати категорію приміщення, будинку та зовнішньої установки за 

вибухопожежною і пожежною небезпекою. 

 

мати навички:  

 роботи з технологічним регламентом, технологічною схемою та 



технологічною частиною проектів; 

 оцінювання пожежовибухонебезпеки технологічних процесів та 

апаратів; 

 визначення категорії приміщення, будинку чи зовнішньої установки за 

вибухопожежною та пожежною небезпекою; 

 розробки та обгрунтування пожежно-профілактичних заходів; 

 самостійно працювати з навчальною, нормативною та науковою 

літературою.  

 

1.4. Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти: 

 здатність аналізувати пожежовибухонебезпеку технологічних процесів 

та апаратів;  

 здатність оцінити правильність визначення категорії приміщень, 

будинків і зовнішніх установок за вибухопожежною і пожежною небезпекою;  

 орієнтуватися в основних методах і системах забезпечення пожежної 

безпеки, обґрунтовано обирати відомі пристрої, системи та методи захисту 

технологічного обладнання. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 225 годин/7,5 кредитів 

ЕКТС. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. 

Мета, задачі та зміст дисципліни «Теоретичні основи 

пожежовибухонебезпеки процесів та апаратів» у системі підготовки фахівця 

пожежної безпеки. Основні поняття та визначення пожежної безпеки 

технологічних процесів та апаратів. Нормативні документи, що регламентують 

пожежну безпеку технологічних процесів виробництв.    

 Технологія як наука, що вивчає способи та процеси переробки сировини в 

предмети споживання та засоби виробництва. Терміни та визначення. 

Класифікація технологічних процесів та апаратів. Фізико-хімічні 

закономірності в технології. Матеріальний та енергетичний баланси 

виробництва, апарата. Технологічні параметри та їх вплив на 

вибухопожежонебезпеку процесів. Технологічні регламенти та схеми 

технологічних процесів. Технологічна частина проекту та технологічний 

регламент як джерела інформації про технологію виробництва: зміст та методи 

вивчення.          

 Теоретичні основи технології пожежовибухонебезпечних виробництв. 

Апарати з горючими газами, рідинами, твердими горючими речовинами. 

Особливості експлуатації технологічного обладнання. Робочі температури та 

концентрації, їх визначення. Температурні та концентраційні межі поширення 

полум’я. Умова пожежовибухонебезпеки. Гранично допустима 

вибухонебезпечна концентрація (ГДВК) та її визначення.     

 Методика вивчення пожежовибухонебезпеки виробництва та основні 

напрямки пожежної безпеки. Розробка карти пожежної небезпеки.  



Модуль 2. 

Оцінка пожежовибухобезпеки середовища усередині технологічного 

обладнання.                                          

 Апарати з горючими газами. Вибухонебезпечні умови експлуатації. 

Розрахунок небезпечної концентрації горючого газу. Заходи профілактики.

 Апарати з рухомими і нерухомими рівнем рідини. Вибухонебезпечні 

умови експлуатації. Розрахунок концентрації пароповітряної суміші. 

Запобігання утворенню горючого середовища в апаратах з легкозаймистими та 

горючими рідинами.          

 Апарати з горючим пилом і волокнами. Визначення робочої концентрації 

горючого пилу в апаратах. Заходи профілактики.    

 Особливості пожежної небезпеки при пуску та зупинці технологічного 

обладнання. Способи запобігання утворення горючих сумішей у 

технологічному обладнанні. Визначення тривалості продувки апаратів 

інертними газами. 

 

Модуль 3. 

Пожежна небезпека виходу горючих речовин із нормально-працюючого 

технологічного обладнання. Пожежна небезпека апаратів з відкритою 

поверхнею випаровування та апаратів з легкозаймистими і горючими рідинами, 

що мають дихальні пристрої. Пожежна безпека апаратів періодичної дії та 

технологічного обладнання з горючим пилом.       

 Небезпека виходу горючих речовин через сальникові ущільнення та 

фланцеві з’єднання. Заходи пожежної профілактики.    

 Види та класифікація можливих причин пошкодження технологічного 

обладнання. Небезпека пошкодження апаратів внаслідок підвищення тиску. 

Захист апаратів запобіжними клапанами.      

 Пошкодження апаратів внаслідок температурних дій. Дія високих та 

низьких температур на конструктивні матеріали, що застосовуються для 

виготовлення технологічного обладнання. Температурні напруження та їх 

компенсація. Заходи профілактики.      

 Пошкодження технологічного обладнання в результаті хімічної дії. 

Корозія та її види. Профілактичне попередження впливу корозії на матеріал 

обладнання.        

 Характеристика аварійної ситуації на виробництві. Локальне та повне 

пошкодження апаратів. Визначення кількості горючих речовин, що виходять 

назовні при локальному пошкодженні та повному руйнуванні апарата. 

 Категорування приміщень, будинків та зовнішніх установок за 

вибухопожежною і пожежною небезпекою. Методика розрахунку критеріїв 

вибухопожежної небезпеки приміщень з горючими газами, парами та пилом. 

Категорування виробничих будинків та зовнішніх установок за 

вибухопожежною і пожежною небезпекою. Розрахунок надлишкового тиску 

вибуху.  

 

 



Модуль 4. 

Поняття джерела запалювання. Класифікація та характеристики 

виробничих джерел запалювання. Полум’я, іскри, розжарені поверхні топок, 

двигунів, апаратів як джерела запалювання. Іскрогасники та іскроуловлювачі, 

їх улаштування та принцип дії. Способи захисту відкритих поверхонь від 

контакту з горючими речовинами.         

 Теплові прояви механічної енергії, Іскри удару та тертя, розігрівання тіл 

при терті. Причини нагріву підшипників та оцінка температури їх нагріву у 

нормальному та аварійних режимах роботи. Заходи профілактики.  

 Теплові прояви хімічних реакцій. Самоспалахування та самозаймання 

речовин. Умови теплового самоспалахування. Займання речовин при взаємодії 

з водою, киснем повітря або один із одним в процесі обробки, транспортування 

та зберігання. Заходи профілактики.      

 Теплові прояви електричної енергії. Пожежна небезпека та заходи 

профілактики.          

 Пожежна небезпека вогневих ремонтних робіт. Способи підготовки 

обладнання до вогневих робіт. Заходи пожежної профілактики.   

 

Модуль 5. 

Особливості поширення пожеж і вибухів на виробництві. Причини та 

умови виникнення аварій та пожеж. Обмеження кількості горючих речовин та 

матеріалів на виробництві при проектуванні та експлуатації технологічного 

обладнання. Аварійний злив легкозаймистих та горючих рідин.   

 Поширення пожежі по виробничим комунікаціям. Захист комунікацій 

вогнеперешкоджувачами, їх види, улаштування та принцип дії. Захист 

технологічного обладнання автоматичними засувками та заслінками. 

 Аварійне відключення апаратів і трубопроводів, захисні пристрої по 

обмеженню розливу горючих рідин при аваріях. Захист технологічного 

обладнання від руйнування при вибухах.  
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