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За отриманими значеннями величин вражаючих факторів пожеж і ви-
бухів на автозаправних станціях зроблено висновок про необхідність 
виконання детальної оцінки ступеню небезпеки об’єкта при прийнят-
ті рішень з регламентації вимог забезпечення пожежної безпеки. 
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Постановка проблеми. В останні часи в Україні у зв’язку з істот-

ним збільшенням парку автомобілів (особливо у великих містах) значно 
зросла кількість пунктів для заправки їх паливом (АЗС), які мають під-
вищений рівень пожежовибухонебезпеки. Це обумовлюється значними 
кількостями автомобільного палива, що обертається на АЗС і є, частіше 
всього, легкозаймистою рідиною чи скрапленим горючим газом, а також 
особливостями технологічних процесів, пов’язаних з прийманням, збері-
ганням та видачею палива. Наявність підприємств сервісного обслуго-
вування та території АЗС призводить до збільшення кількості людей та 
часу їх знаходження на території даного підприємства. У зв’язку з цим, 
можливі аварії на автозаправних комплексах (АЗК) представляють сер-
йозну небезпеку для персоналу, населення та навколишніх об’єктів, про 
що свідчить виконаний аналіз 50 надзвичайних ситуацій (НС), що ста-
лися на АЗС країн СНД за останні 10 років (табл.1). 

Важливе місце в системі забезпечення пожежної безпеки 
об’єктів займає законодавчо-нормативна база, розробка якої на сього-
дні відстає від розвитку індустрії обслуговування автомобілів і не в 
повній мірі враховує специфіку АЗС, різновиди варіантів компону-
вання технологічного обладнання, будівель і споруд. Особливу зане-
покоєність викликає нещодавне прийняття рішення щодо виключення 
АЗС з Переліку об’єктів, які підлягають обладнанню системами ран-
нього виявлення надзвичайних ситуацій, що дає підставу говорити не 
тільки про протиріччя в існуючій законодавчо-нормативній базі, а й 
про відсутність сучасних підходів до раціонального регламентування 
вимог пожежної безпеки АЗС [7]. Тому вважаємо за необхідність ви-
конання досліджень пожежовибухонебезпеки АЗС та перевірки рег-
ламентованих вимог до технологічних процесів і обладнання, які вно-
сять найбільший вклад в рівень небезпеки даних об’єктів. 



Сборник научных трудов. Выпуск 32, 2012 

О.П. Михайлюк, С.Я. Кравців 
 

150

Таблиця 1 – Аварії на автозаправних станціях та їх наслідки 
№ 
з/п 

Рік та місце 
виникнення НС 

Причини та характер НС Наслідки НС 

1 2001 р. м. Феодосія. 
Україна. АЗС ЗАТ 
«Лукойл-Крим». 

Спалахування бензину при пе-
рекачуванні його з резервуара 
до бензовозу. 

1 чол. загинув 
від опіків.  

2 2004 р. Краснодар-
ський край. Росія. 

Вибух ємності з дизельним па-
ливом (20 тонн). Причина - не-
справність заземлюючого кон-
туру АЗС. 

Загинуло 2 чол. 

3 2007 р. Новосибірсь-
ка область. Росія.  

Вибух в будівлі операторної 
АЗС.  

Загинуло 2 чол. 

4 2007 р. Красноярсь-
кий край. Росія.  

Вибух бензовозу при перекачу-
ванні палива в резервуар АЗС. 

1 чол. загинув. 

5 2009 р. м. Улья-
нівськ. Росія.  

Вибух при проведенні ремонт-
но-зварювальних робіт на пали-
вній ємності. Причина – пору-
шення ППБ. 

Загинув зварю-
вальник. 1 чол. 
постраждав.  

6 2009 р. м. Новоро-
сійськ. Росія.  

Вибух газоповітряної суміші в 
цистерні під час виконання зва-
рювальних робіт.  

1 чол. загинув, 3 
чол. постражда-
ли.  

7 2009 р. Ставрополь-
ський край. Росія.  

Вибух цистерни із соляркою 
при виконанні зварювальних 
робіт.  

4 чол. загинули, 
3 чол. постраж-
дали.  

8 2010 р. м. Болград. 
Одеська область. 
Україна.  

Вибух при проведенні ремонт-
них зварювальних робіт. 

Загинули 2 чол. 
1 чол. постраж-
дав. 

9 2011 р. м. Кострома. 
Росія. 

Вибух та пожежа на 2-х АЗС, 
що розташовані поруч. Причина 
– загоряння газової ємності.  

1 чол. загинув. 3 
чол. постражда-
ли. 

10 2011 р. Володимир-
ська область. Росія.  

Вибух парів дизельного палива 
в ємності під час проведення 
зварювальних робіт. Причина – 
порушення ППБ.  

2 чол. загинули. 

11 2011 р. Гаджига-
бульський район. 
Азербайджан.  

Вибух на АЗС «Azpetrol». 4 чол. загинули, 
15 чол. постраж-
дали. Згоріло 7 
автомобілів. 

12 2011 р. м. Полтава. 
Україна. 

Вибух легкового автомобіля з 
газовим балоном. Причина – 
несправність газового облад-
нання. 

Загинув власник 
автомобіля. 

 
Аналіз останніх досягнень та публікацій. Серед нормативних 

документів щодо пожежної безпеки автозаправних станцій, в першу 
чергу слід відмітити норми [3] , які в найбільшій мірі у порівнянні з 
іншими документами враховують специфіку даних об’єктів. Також 
при проектуванні використовуються  нормативні документи більш за-
гального характеру [1, 2]. 
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Згідно [3] автозаправна станція - комплекс будинків, споруд, тех-
нологічного обладнання, призначений для приймання, зберігання мо-
торного палива та заправлення ним автотранспорту (мототранспорту).  

Автозаправний комплекс (АЗК) - автозаправна станція з об'єк-
тами (будинками, спорудами, приміщеннями) сервісного обслугову-
вання водіїв, пасажирів (роздрібна торгівля продуктами харчування), 
автотранспорту (технічного обслуговування, миття автомобілів), роз-
дрібна торгівля запасними частинами, мастильними речовинами [3].  

Всі автозаправні станції поділяють на шість груп, особливостя-
ми яких є умови зберігання палива (наземне чи підземне) та місцероз-
ташування паливно-роздавальних колонок (ПРК).  

Основними технологічними стадіями на АЗС є: стадія прийман-
ня нафтопродуктів із бензовозів в підземні резервуари; стадія збері-
гання нафтопродуктів в резервуарах; стадія заправки нафтопродукта-
ми із підземних чи наземних резервуарів автотранспортної техніки 
через паливно-роздавальні колонки. 

Аналіз нормативних документів щодо забезпечення пожежної 
безпеки АЗС показав, що норми проектування цих об’єктів в недоста-
тній мірі враховують специфіку автозаправних станцій і тим більше 
автозаправних комплексів. Не досить обґрунтованими є вимоги щодо 
протипожежних розривів, що особливо є важливим для умов експлуа-
тації АЗС і АЗК у великих містах. 

Більш глибокі та повні дослідження типових сценаріїв можли-
вих аварій з пожежами та вибухами виконані в роботах [5,6], в яких 
показано, що найбільш небезпечними на АЗС є операція зливу палива 
з автоцистерни в резервуари зберігання, а також витоки нафтопродук-
тів в грунт в результаті розгерметизації технологічного обладнання.  
Авторами розглянуті типові сценарії аварій  в залежності від характе-
ру розгерметизації обладнання АЗС, погодних та інших умов у виді: 
пожежі розливу; вогненної кулі; вибуху; дефлаграції та їх наслідки. 

Постановка задачі та її розв’язання. З метою оцінки та допов-
нення і розвитку основних положень діючих норм та правил [1-3] ви-
конані наступні розрахунки величин вражаючих факторів пожеж і ви-
бухів на АЗС: площа розливу палива при його витоках; розміри вибу-
хонебезпечних зон, що утворюються при випаровуванні нафтопродук-
тів; надлишковий тиск у вибуховій хвилі при вибуху пароповітряної 
хмари; теплове випромінювання пожежі розливу і «вогневої кулі». 

Розрахунки виконували для типових аварійних ситуацій для 
АЗС: розгерметизація автоцистерни з паливом; розгерметизація злив-
ної шланги при операції зливу палива із автоцистерни до резервуара 
за методикою [4]. 

Розрахунок розмірів вибухонебезпечних зон при випаровуванні 
бензину виконували за формулою [4] 
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де К - коефіцієнт, що приймається для ЛЗР рівним 1; Рн - тиск насиче-
ної пари при розрахунковій температурі, кПа; Снкмп - нижня концент-
раційна межа поширення полум’я парів, % (об.); mп  - маса парів ЛЗР, 
що надійшли до відкритого простору за час повного випаровування, 
але не більше 3600 с, кг; ρ – густина парів ЛЗР при розрахунковій тем-
пературі та атмосферному тиску, кг/м3.  

Розрахунок надлишкового тиску вибуху у разі згоряння паропо-
вітряних сумішей виконували за формулою [4] 

 
ΔР=Р0 ⋅(0,8mпр

0,33/r+3mпр
0,66/r 2+5mпр/r 3),  (2) 

 
де Р0  - атмосферний тиск, кПа; mпр - приведена маса пари, кг; r - відс-
тань від геометричного центра пароповітряної хмари, м. 

Розрахунок інтенсивності теплового випромінювання при по-
жежі та «вогневої кулі» виконували за формулою 

 
q = Еf· Fq⋅ψ        (3) 

 

де q – інтенсивність теплового випромінювання, кВт/м2; Еf - серед-
ньоповерхнева густина теплового потоку випромінювання полум'я, 
кВт⋅м-2; Fq- кутовий коефіцієнт опромінення, що визначають за фор-
мулою 

,22
в гFFqF +=

     (4) 
 

де Fв , Fг - фактори опромінення для вертикальної і горизонтальної 
площадок, що визначаються за формулами 
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А=(h2+S2+1)/(2⋅S), B=(1+S2)/(2⋅S), S=2r/d, h=2H/d. (6) 
 

ψ = ехр [-7,0⋅10-4⋅(r-0,5d)], 
 

де r – відстань від геометричного центру розливу до об’єкта, що 
опромінюється, м. 
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Отримані результати розрахунків показали, що для окремих типів 
аварій на АЗС (особливо з розливом вмісту автоцистерни), розміри ви-
бухонебезпечних зон та зон ураження вибуховою хвилею і тепловим 
випромінюванням досить значні та досягають в деяких випадках десят-
ки і сотні метрів. Це свідчить про можливість ураження у випадку реа-
лізації таких аварій значної кількості будинків і споруд навколишніх 
об’єктів, що в умовах щільної міської забудови може призвести до ве-
ликої кількості людських жертв та значних матеріальних збитків. 

За отриманими значеннями величин вражаючих факторів пожеж 
і вибухів на АЗС було виконано оцінку норм [1,3], а саме протипоже-
жних відстаней між об’єктами АЗС та протипожежних відстаней від 
об’єктів оточуючого середовища до споруд АЗС. В таблиці 2 предста-
влені результати розрахунків на максимально можливу аварію на АЗС 
традиційного типу без врахування відповідних систем захисту. 

З таблиці видно, що протипожежні відстані згідно діючого нор-
мативного забезпечення пожежної безпеки АЗС не в повній мірі за-
безпечують пожежну безпеку цих об’єктів.  

 
Таблиця 2 – Розміри зон ураження при аваріях на АЗС та мінімальні 

протипожежні відстані згідно норм 
Вид 

вражаючого 
фактору 
та його 

параметри 

Відтань, 
на якій 
релізу-
ється 

вражаю-
чий 

фактор, 
м 

Ступінь 
ураження 
людини 

Мінімальна відстань 
від споруд АЗС *, м 

Мінімальна відстань 
між об’єктами АЗС** 
(майданчик для АЦ), 

м 
Житлові 
та гро-
мадські 
будинки

Торго-
ві палат-
ки та 
кіоски

Вироб-
ничі 

будівлі 
та спо-
руди 

 
 

ПРК 

Опе-
ратор-
ські 

Будинок 
сервісного 
обслугову-
вання 

водіїв та 
пасажирів

Вибухова хви-
ля, ΔР=144, 43 
кПА 

 
21,8 

Поріг 
смертель-
ного ура-
ження 

 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 

12 

Інтенсивність 
теплового ви-
промінюва-
ння,  
q =19 Вт/м2. 

 

20 

 
Опіки І 
та ІІ сту-
пеня 

Радіус тепло-
вого опромі-
нення «вогне-
вої кулі» на 
людину (Rоп) 

 

29,9 

50 % сме-
рте-льних 
на-слідків

*)  НАПБ Б.05.019-2005. **)ДБН 360-92**. 
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Висновок. Таким чином, результати виконаних досліджень до-
зволяють зробити висновок про необхідність виконання детальної 
оцінки ступеню небезпеки об’єкта при прийнятті рішень з регламен-
тації вимог забезпечення пожежної безпеки об’єктів і, зокрема, АЗС. 
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А.П. Михайлюк, С.Я. Кравцив 
Проблемы обеспечения пожаровзрывобезопасности автозаправочных 

станций 
По полученным значениям величин поражающих факторов пожаров и 

взрывов на автозаправочных станциях сделан вывод о необходимости выполне-
ния детальной оценки степени опасности объекта при принятии решений по рег-
ламентации требований обеспечения пожарной безопасности. 

Ключевые слова: автозаправочная станция, пожар, взрыв, поражающие 
факторы. 

 
A.P. Mihaylyuk, S.Ya. Kravtsiv 
Fire-fighting problems of petrol stations 
According to the obtained values of variables affecting factors of fires and 

explosions at gas stations concluded neohodimosti perform a detailed risk assessment of 
the object when making decisions on the regulation requirements for fire safety. 

Keywords: gas station, fire, explosion, affecting factors. 
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