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Аміачні холодильні установки (АХУ) є одним із найбільш розповсюджених джерел аварійних ситуацій 
техногенного характеру в харчовій промисловості. Так, в 1992р. мали місце вибухи аміаку на АХУ «Липецькмоло- 
ко», «Липецьккомплекс», в 1993р. — «Липецькпиво», в 1995р. наАХУ Бирюківськогом’ясокомбінату в м.Москва, 
Московського холодокомбінату, на двох АХУ у Воронежський області, в 1999р. — наАХУ в м.Тула, в 1998р. — на 
АХУ «Норильськторг», в 2008р. наАХУ м’ясокомбінату Черкаської обл.

Коло підприємств, які експлуатують АХУ, велике і різнобічне. Крім підприємств хімічної, нафтохімічної 
і інших галузей промисловості, які експлуатують великі холодильні цехи і установки, є значна кількість інших 
промислових об’єктів, які виробляють і споживають холод. Це насамперед м’ясокомбінати і м ’ясопереробні під
приємства, молочні і сироробні підприємства, підприємства з виробництва напоїв, пивоваренні заводи, холодоком
бінати, кондитерські фабрики і ін.

Найбільш розповсюдженим холодильним агентом на промислових холодильних установках є аміак. Аміак 
є отруйним задушливим газом. В разі експлуатації холодильного обладнання з використанням аміаку потрібно 
врахувати його токсичні, вибухонебезпечні властивості, вживати заходи безпеки при його використанні.

Розвиток промисловості, надвисока її концентрація в окремих районах, великі промислові комплекси, на 
яких зосереджені потенційно небезпечні об’єкти різної категорії та потужності, обумовлюють і високу вірогід
ність виникнення техногенних аварій, які несуть загрозу для людини, економіки, природного середовища.
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СЕК Ц ІЯ  І  УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМ ІСТУ  ПІДГОТОВКИ Ф АХІВЦ ІВ
З ВИЩ ОЮ  ОСВІТОЮ, М О Н ІТ О РИ Н Г ДІЯЛЬН ОСТІ внз

На 1,5 тис. промислових об’єктів України зберігається або використовується понад 300 тис.тонн небезпеч
них хімічних речовин, зокрема понад 9 тис. тонн хлору, 200 тис. тонн аміаку. При виникненні надзвичайних 
ситуацій на хімічно небезпечних об’ єктах у зони можливого хімічного зараження можуть потрапити понад 250 
адміністративно територіальних одиниць, на яких мешкає понад 17 млн. людей.

Більшість харчових підприємств у технологічному процесі використовують сильнодіючі отруйні речовини, 
такі як хлор, аміак, мінеральні кислоти. Такі хімічні речовини можуть стати причиною техногенних аварій, приве
сти до отруєння людей, тварин і рослин. Тому удосконалення підготовки фахівців з харчової та переробної галузей 
з питань безпечної діяльності є актуальним. Під час вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» студенти 
аналізують аварійні ситуації на нбебезпечних об’єктах харчової та переробної промисловостей, розглядають мож
ливі причини і ступінь вірогідності виникнення аварійних ситуацій і аварій, а також потенційні негативні наслідки, 
які можуть виникати в результаті відмов в роботі технологічних систем та помилок обслуговуючого персоналу. 
При виконанні дипломних проектів результати аналізу і розрахунків мають велике значення для прийняття обґру
нтованих і раціональних рішень при проектуванні та реконструкції промислових об’єктів, виборі місця дії, їх 
розміщення, режимі експлуатації, організації заходів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, створення 
систем безпеки і інше.

Для завчасного і оперативного прогнозування можливих масштабів зараження аміаком, рівня руйнувань 
технологічного обладнання, будівель і споруд, захисту працівників харчових підприємств і населення авторами 
розробляється план локалізації і ліквідації аварій (ПЛАС). Ряд розділів ПЛАСу виконують і студенти.

ПЛАС охоплює всі стадії розвитку аварій (рис. 1):
прогнозує сценарій виникнення аварії;
по-стадійно аналізує умови розвитку аварій та масштаби їх наслідків;
оцінює заходи, що перешкоджають виникненню і розвитку аварій;
приводить способи і технічні засоби локалізації аварій;
аналізує дії виробничого персоналу і спеціальних підрозділів по усуненню аварійних ситуацій на відповід

них стадіях їх розвитку.
Отже, при підготовці спеціалістів харчової галузі необхідно дати найбільший об’єм знань, умінь і навиків 

виживання в умовах небезпек.
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Рис. 1. Сценарій виникнення й розвитку аварії на АХУ.
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