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Розглянуті основні причини аварій та їх сценарій розвитку на підприємствах хлібопекарної галузі. Наведені 
методи оцінки наслідків аварій вибухонебезпечних об 'єктів.
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Рассмотрены основные причины аварий та их сценарий развития на предприятиях хлебопекарной отрасли. 
Приведены методы оценки последствий аварий взрывоопасных объектов.
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Основними небезпечними речовинами на під
приємствах хлібопекарної галузі, що можуть ста

новити потенційну небезпеку для персоналу, основних 
та допоміжних виробництв є використання в якості 
палива природного газу та використання і зберігання у 
великій кількості борошна. За певних умов (аварійних 
ситуацій) ці речовини можуть створювати вибу
хонебезпечні газо- та пилоповітряні суміші. З точки зору 
вибухонебезпеки на хлібокомбінатах можна виділити 
наступні об’ єкти: газорозподільний пункт (ГРП), 
котельня, хлібопекарні цехи (використання газових 
печей), склади безтарного зберігання борошна (СБЗБ), 
просіювальне відділення. Підприємства хлібопекарної 
галузі відносяться до потенційно небезпечних об’єктів, 
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оскільки маси вибухонебезпечних речовин, що збе
рігаються та використовуються, не перевищують поро- 
гових значень, але при виникненні аварійних ситуацій 
та аварій, такої кількості вибухонебезпечних речовин 
достатньо для значних руйнувань як в середині об’єктів 
так і для руйнування будівель та споруд, травмування 
людей тощо.

Із аналізу відомих промислових аварій видно, що 
вони відрізняються як за масштабом ураження, так і 
за сценаріями їх виникнення. Але поряд з цим і 
виявлені їх загальні риси: початок виникнення (за 
часом); залежність рівнів і масштабів ураження від 
значень енергетичних потенціалів технологічних 
блоків; приблизна рівність числа аварій за двома
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початковими подіями (вибуховим хімічним процесом 
в замкнених рб’ємах апаратів і вибуховим процесом 
в атмосфері); значна кількість аварій, які викликані 
внутрішніми фізичними явищами; можливість лан
цюгового розвитку аварій; взаємозв’язок виникнення 
(розвитку) вибухових процесів і пожеж.

Для хлібозаводів характерні такі види аварій як 
вибух (детонаційне горіння) та хлопок (спалах).

В загальному випадку структурна схема розвитку 
аварії де використовується природний газ наведена 
нарис. 1. Такий сценарій розвитку аварії найбільш 
часто спостерігається в котельні або топкових від
діленнях хлібопекарних печей. Для ГРП можуть 
бути відсутні сценарії А -1.1.0 та А -1.2.0. Для прик - 
ладу розглянемо більш детально сценарій А-1.1.0 
розвитку аварії для котельної.

Концентраційні границі вибуховості холодної 
суміші палива з повітрям при запаленні від зовніш
нього високотемпературного джерела — для природ
ного газу, % : нижня границя вибуховості — 5...6; 
верхня — 15...16.

Статистика вибухів показує, що відрив факелу 
від пальника і проскакування полум’я в пальник — 
це основні причини вибухів у топці і газоходах котло
агрегату з факельним спалюванням палива.

В загальному випадку структурна схемарознигку аварії 
де використовується борошно (СБЗБ) наведена нарис. 2.

Склади безтарного зберігання борошна по вибухо- 
пожежній небезпеці згідно ОНТП 24-86 відносяться 
до категорії В, а по ПУЕ — 22. Вибух може статися 
за умови наявності в складі борошняного пилу, що 
при переході у зважений стан і джерела запалення — 
іскри, відкритого вогню, нагрітих до температури 
запалення деталей, що обертаються і рухаються то
що, утворює вибухонебезпечну концентрацію. Ви

бухонебезпечна концентрація аерозолю борошна 
згідно даних різних досліджень знаходиться в дуже 
широких межах від 28 до 2000 г /м 3.

Борошно, яке зберігається на складах, є горючим 
порошком і при умоНах наявності його у вибухонебез
печних межах може бути джерелом вибуху.

Вибух борошняного пилу відбувається при рап
товому з’єднанні горючої частини пилу з киснем 
повітря і виділенням великої кількості тепла і 
газоподібних продуктів, які нагріваються, розши
ряються і утворюють вибухову хвилю. Сила і інтен
сивність вибуху залежать від багатьох факторів і 
досягають максимальних значень при відповідному 
відношенні горючої маси і кисню. Процес окислення 
протікає на поверхні твердих частин пилу.

Швидкість утворення вибухонебезпечної суміші 
зростає по мірі збільшення поверхні контакту повітря 
і твердих частин пилу, тому небезпека вибуху зале
жить від розмірів частин борошняного пилу і вмісту 
кисню в системі.

За місцем виникнення всі пилові вибухи можна 
розділити на дві великі групи: вибухи в обладнанні 
і в приміщеннях.

При оцінці наслідків вибуху можна виділити дві 
частини: аналітичну, при який проводиться оцінка 
можливих рівнів руйнувань та оперативну — дії пер
соналу та оповіщення про загрозу аварії на підпри
ємстві і суміжних підприємств.

Для оцінки випадкових і навмисних вибухів ши
роко використовується метод адекватності руйнувань, 
що викликані різними вибуховими речовинами та 
середовищами. За цим методом ступінь руйнування 
характеризується тротиловим еквівалентом, тобто 
визначають масу тротилу, яка повинна бути, щоб 
викликати даний рівень руйнування.

Рис. 1. Сценарій розвитку аварій блоку з використанням природного газу
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Рис. 2. Сценарій розвитку аварій блоку СБЗБ

Орієнтовні значення енергетичних показників 
вибухонебезпеки визначають за загальними матема
тичними залежностями, що наведені в [1].

За рівнянням енергетичного балансу ударної хви
лі з урахуванням конкретних умов визначають реаль
но можливий еквівалент ТНТ (тринітротротиловий), 
а за закономірностями “кубічного кореня” — реальні 
відстані й , що відповідають рівням руйнування, 
площі, що описуються цими радіусами, а також інші 
параметри впливу ударних хвиль на об’єкти.

В офіційних рекомендаціях виділяють п’ять зон 
небезпеки (табл. 1)

Таблиця 1
Рівні руйнування будівель

Категорія
пошкоджень

Характеристика 
пошкоджень будівлі

Надлишковий 
тиск, кПа

К

А Повне руйнування бу
дівлі

70 3,8...5,6

В Важкі пошкодження, 
будівля підлягає зносу

33 5,6...9,0

С Середні пошкоджен
ня, можлива реставра
ція будівлі

25 9,6...28

и Розбито 90 % скла бу
дівлі

4 28...56

Е Розбито 50 % скла бу
дівлі

0,2 >56

в Розбито 5 % скла бу
дівлі

0,05 >56

Згідно з [2, 3] основними факторами, що характе
ризують небезпеку вибуху є: максимальний тиск і 
температура вибуху; швидкість наростання тиску 
при вибуху; тиск на фронті ударної хвилі; фугасні 
властивості.

Висновок. Підвищення безпеки підприємств 
хлібопекарської галузі передбачає: прогнозування 
сценаріїв виникнення аварій; постадійний аналіз 
умов розвитку аварій та масштабів їх наслідків; 
оцінку існуючих заходів, що перешкоджають виник
ненню й розвитку аварій; способи і засоби локалі
зації аварій; аналіз дій виробничого персоналу по

усуненню аваршних ситуацій на відповідних стадіях 
їх розвитку.
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