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З метою забезпечення стійкості роботи важливих виробничих підприємств в 

надзвичайних ситуаціях мирного і військового часу завчасно проводяться дослідження 

оцінки стійкості об'єкта. В результаті таких досліджень необхідно вивчити захист 

виробничого персоналу, захист засобів виробництва, стійкість виробничої діяльності при 

стихійному лихові, аваріях, катастрофах, а також при застосуванні противником сучасної 

зброї, готовність до відновлення порушеного виробництва.  

Як показник стійкості об'єкта до дії світлового випромінювання приймається 

максимальне значення світлового імпульсу, за якого ще не починається займання елементів 

об'єкта і виникнення пожеж. Це значення світлового імпульсу і вважається межею стійкості 

об'єкта до світлового випромінювання – limI . 

Послідовність оцінки стійкості об’єкта до світлового випромінювання: 

 визначається максимальне значення очікуваного світлового (теплового) імпульсу; 

 визначається ступінь вогнестійкості будівель і споруд з врахуванням їх 

характеристик; 

 визначається категорія  вибухопожежонебезпеки цеху; 

 визначається пожежна обстановка в цеху, тобто за яких світлових імпульсів можливе 

займання окремих елементів цеху; 

 визначається межа стійкості цеху ( limI ) для найуразливіших елементів цеху, у якого 

мінімальна межа стійкості; 

 порівнюється межа стійкості цеху з максимальним значенням очікуваного світлового 

імпульсу: 

якщо lim maxI I , то цех (об'єкт) стійкий до світлового випромінювання;  

якщо lim maxI I , то цех (об'єкт) не стійкий до світлового випромінювання.  



З результатів досліджень і оцінки пожежної обстановки роблять висновки і пропозиції 

для підвищення стійкості об'єкта до світлового випромінювання.  

Інтенсивність теплового випромінювання розраховують для двох випадків пожежі (або 

для того з них, який може бути реалізований у даній технологічній установці): 

 пожежа розливів легкозаймистих і горючих рідин, горіння твердих горючих матеріалів 

(включаючи горіння пилу); 

 "вогненна куля" – великомасштабне дифузійне горіння, що реалізується у разі 

розриву резервуара з горючою рідиною або газом під тиском із загорянням вмісту резервуара. 

Якщо можлива реалізація обох варіантів, то під час оцінки значень критерію пожежної 

небезпеки, враховується найбільше  з двох значень інтенсивності теплового випромінювання. 

Уражаюча дія «вогненної кулі» на людину визначається величиною теплової енергії 

(імпульсом теплового випромінювання) і часом існування «вогненної кулі», а на об’єкти – 

інтенсивністю її теплового випромінювання. Розрахунок інтенсивності теплового 

випромінювання  при вибухах парогазових хмар у відкритому просторі здійснюється згідно з 

методикою [1]. Дозу теплового випромінювання Q, Дж/м2, обчислюють за формулою: 

Q = q• ts 

де q – інтенсивність теплового випромінювання «вогненної кулі», Вт/м2;  

ts  – час існування «вогненної кулі», с. 

В залежності від дози теплового випромінювання можна визначити ступінь ураження 

людини (табл.1). 

Таблиця 1 
Гранично допустима доза теплового випромінювання при дії «вогненної кулі» на людину 

Ступінь ураження Доза теплового випромінювання, Дж/м2 

Опік 1-го ступеня  

Опік 2-го ступеня  

Опік 3-го ступеня  

1,2·105  

2,2·105  

3,2·105 

 

У такий спосіб можна визначити на якій відстані від геометричного центру розливу 

для людей не буде негативних наслідків від уражаючої дії «вогненної кулі» протягом 

тривалого часу. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. НАПБ Б.03.002-2007. Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх 

установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою. 

2. ГОСТ Р 12.3.047-98. ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. 

 


