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Одна серед галузей важкої промисловості, що впливає на економіч
ний розвиток країни -  нафтопереробна індустрія. Нафта це не тільки паливо, 
але і сировина для одержання багатьох хімічних речовин і матеріалів. З неї 
виробляють більш 2000 різних видів продукції від матеріалів для шинного 
виробництва, пластмас, синтетичних речовин до штучних білків.

Але поряд з тими позитивними факторами є і ряд негативних факто
рів, які обумовлені великою техногенною небезпекою цього виробничого 
комплексу. Виробнича діяльність таких підприємств характеризується під
вищеною небезпекою виникнення пожеж та аварій. Пожежі на об’єктах на
фтопереробної промисловості є надзвичайно небезпечними для прилеглих 
територій і населення, ліквідовуються з великими матеріальними і силовими 
затратами, становлять загрозу для життя і здоров’я людей, можуть стати 
причиною екологічної катастрофи.

Для забезпечення пожежної безпеки на нафтобазах необхідно постій
но розробляти та впроваджувати нові форми і методи з попередження та 
ліквідації надзвичайних ситуацій, керуючись при цьому економічною виго
дою їх застосування на практиці.

Віддаленість пожежних депо від об’єктів нафтопереробної промисло
вості, значний час для збору достатньої кількості сил та засобів і підготовки 
до проведення пінної атаки, моральне та фізичне зношення стаціонарних 
установок гасіння піною середньої кратності, утворення недоступних зон 
(карманів), а також лінійна швидкість вигорання нафтопродуктів сприяють 
переходу пожежі в резервуарі в затяжну стадію, що призводить до значних 
втрат нафтопродуктів та деформації і руйнування самого резервуару.

Залежно від виду пожежі в резервуарі, конструктивних особливостей 
резервуару, пожежної техніки та ПТО визначають такі основні способи га
сіння пожежі:

-  подаванням піни середньої або низької кратності в резервуар зве
рху за допомогою ГПС чи СПП, встановлених на АД або КАП;

-  подаванням піни низької кратності на поверхню горючої рідини 
за допомогою пінних лафетних стволів;

-  подаванням піни низької кратності під шар горючої рідини, за на
явності систем «підшарового» гасіння.
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Актуальність застосування системи «підшарового» гасіння нафтопро
дукту в резервуарі обгрунтовується такими перевагами:

-  гасіння пожежі практично не залежить від атмосферних явищ (в), 
тру, опадів);

-  піна в повному об’ємі потрапляє в резервуар, не проливаючись, 
що дає змоіу зменшити витрату піноутворювача;

-  під час пожежі в резервуарі практично виключається варіант по
шкодження обладнання установки «підшарового» гасіння від ви
бухів і теплових потоків;

-  пересувна пожежна техніка і особовий склад пожежно- 
рятувальних підрозділів під час гасіння «підшаровим» способом 
знаходяться поза зоною обвалування, що суттєво знижує ризик 
знищення пожежної техніки та загибелі або травмуванню особо
вого складу під час гасіння пожежі.

На основі проведених мною порівняльних розрахунків необхідної кі
лькості сил і засобів для ліквідації пожежі у вертикальному сталевому резе
рвуарі об’ємом 2000 м3 по двом варіантам, можна стверджувати про ефекти
вність застосування системи «підшарового» гасіння, що є приводом для 
продовження проведення більш глибоких досліджень в цьому напрямку.
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