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У статті проанаїізовано можливі причини виникнення аварійних ситуацій на підприємствах 
іскрової промисловості. Розглянуто основні шляхи запобігання виникненню аварій, що дозволить 
уникнути людських жертв та мінімізувати матеріальні втрати.
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В статье проанализированы возможные причины возникновения аварийных ситуаций 
на предприятиях сахарной промышленности. Рассмотрены основные пути предупреждения 
возникновения аварий, что позволит избежать человеческих жертв и минимизировать материальные 
затраты.
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In the article analyzed possible causes the occurrence o f  accidents in the sugar industry. Rexiewed 
the main ways o f  pre\’enting the occurrence o f  accidents. This will avoid human casualties and minimizing 
material costs.
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Надзвичайна ситуація -  це по
рушення нормальних умов 

функціонування об’єкту та діяль
ності людей, спричинене аварі
єю, катастрофою, стихійним ли
хом і т.д., що призвели або мо
жуть призвести ДО ЛЮДСЬКИХ і 
матеріальних втрат. Щороку в 
Україні від надзвичайних ситуа
цій піне більше 70 тис. осіб. За 
останні роки щороку виникає до 
500 надзвичайних ситуацій тех
ногенного походження, серед 
який не останнє місце займають 
вибухи та пожежі.

В Україні функціонує понад 
1500 великих вибухо- та поже- 
жонебезпечних об’єктів, на яких 
знаходиться близько 13,6 млн. 
тонн твердих і рідких вибухо- та 
пожежонебезпечних речовин. 
Причиною загоряння, вибухів, 
руйнувань і пожеж може бути на

явність у виробничих приміщен
нях парів легкозаймистих рідин 
або газів і джерела запалення. Та
кож за певних умов, у процесі ви
робництва стають небезпечними 
та легко спалахують деякі види 
промислового пилу. Швидкому 
спалахуванню і великій швидко
сті горіння сприяє те, що пил, за
вислий у повітрі, має велику пло
щу поверхні на одиницю маси. 
Полум’я швидко поширюється, 
утворюючи попереду' себе хви
лю тиску гарячих газів, яка руй
нує на своєму шляху перепони, 
піднімає в повітря шари пилу, що 
лежить, і це призводить до більш 
сильних, ніж перші, повторних 
вибухів [1].

Метою статті є аналіз причин 
виникнення аварійних ситуацій 
на підприємствах цукрової про
мисловості, прогнозування мож

ливого сценарію розвитку ава
рії, для зменшення кількості по- 
страждалих та мінімізації еконо
мічних втрат. Окрім того, акту
альним завданням є розроблення 
заходів щодо запобігання виник
ненню аварійних ситуацій на да
них підприємствах.

Підприємства, на яких виро
бляються, зберігаються, тран
спортуються вибухонебезпеч
ні речовини чи речовини, які на
бувають при визначених умовах 
здатність до загоряння і вибу
ху відносяться до пожежо- і ви
бухонебезпечних. До них нале
жать виробництва багатьох галу
зей промисловості

Аварії на таких об’єктах мо
жуть призвести до важких соці
альних та економічних наслідків. 
Вражаючими факторами аварій 
на пожежо- та вибухонебезпеч-
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них об'єктах є повітряна ударна 
хвиля, теплове випромінювання, 
пожежі, дія токсичних речовин, 
шо утворюються під час горіння.

Вибухи часто викликають на
стільки сильні руйнування під
приємств, шо їх відновлення стає 
неможливим. Тому актуальними 
залишаються проведення про
філактичних заходів, науково- 
дослідних робіт, розробка нового 
вдосконаленого обладнання, що 
дозволить знизити матеріальні та 
людські втрати, спричинені вибу
хами та пожежами.

На підприємствах цукрової 
галузі можуть виникати вибухи 
та пожежі. Основними чинника
ми. що можуть становити потен
ційну небезпеку для персоналу, 
основних та допоміжних вироб
ництв даних підприємств є ви
користання як палива природно
го газу паливно-мастильних ма
теріалів для транспорту, наяв
ність цукрового пилу та форма
ліну. За певних умов ці речовини 
можуть створювати вибухонебез
печні газо- та пило повітряні су
міші. З точки зору вибухонебез- 
пеки на цукрових заводах можна 
виділити наступні об'єкта:

- газорозподільний пункт 
(ГРП);

- - котельня;
- автозаправні станції:
- сушарка для цукру;
- склади паливно-

мастильних матеріалів;
- склад для зберігання фор

маліну.
Таким чином цукрові заводи 

відносяться до потенційно небез
печних об'єктів. Обсяги вибухо
небезпечних речовин, що збері
гаються і використовуються на 
цих підприємствах, не перевищу
ють порогових значень, але при 
виникненні аварійних ситуацій 
та аварій, такої кількості вибу
хонебезпечних речовин достат
ньо для значних руйнувань як в 
середині об'єктів, так і для руй
нувань будівель і споруд травму
вання персоналу тощо.

З метою запобігання виник
нення аварій, а також захисту 
персоналу і населення на випа
док їх виникнення, зниження ма

теріальних витрат на підприєм
ствах цукрової галузі має були 
розроблений План локалізації і 
ліквідації аварійних ситуацій і 
аварій (ПЛАС).

Метою ПЛАСу є плануван
ня дій (взаємодії) персоналу цу
крового підприємства, спеціаль
них підрозділів, населення, цен
тральних і місцевих органів ви
конавчої влади та органів місце
вого самоврядування щодо лока
лізації і ліквідації аварій та змен
шення їх негативних наслідків

Аварія -  це раптова подія, така 
як потужний викид небезпечних 
речовин, пожежа або вибух, вна
слідок порушення експлуатації 
підприємства, яка призводить до 
негайної та/або наступної загро
зи для життя та здоров’я людей, 
довкілля, матеріальних ціннос
тей на території підприємства та/ 
або за його межами [1]. Залежно 
від масштабу аварії можуть бути 
трьох рівнів А, Б і В.

На рівні «А» аварії характе
ризуються локалізацією в межах 
одного виробництва (цеху, відді
лення, виробничої дільниці), яке 
є структурним підрозділом під
приємства.

На рівні «Б» аварія характери
зується переходом за межі струк
турного підрозділу і розвитком її 
в межах підприємства.

На рівні «В» аварія характе
ризується переходом за межі те
риторії підприємства, можливіс
тю впливу вражаючих чинників 
аварії на населення, розташова
них поблизу населених районів 
та інші підприємства (об'єкта), а 
також на довкілля

ПЛАС повинен охоплювати 
всі рівні розвитку аварій, можли
вість яких попередньо встанов
лена в процесі аналізу небезпек. 
Крім того ПЛАС розробляється 
з урахуванням утіх стадій вироб
ничого процесу, в тому числі: за
пуск підприємства в роботу; без
посередня робота, зупинка під
приємства. ремонт.

ПЛАС грунтується:
- на прогнозуванні сценарі

їв виникнення аварій;
- на постадійномуг аналізі 

сценаріїв розвитку аварій і масш

табів їх наслідків;
- на оцінці достатності іс

нуючих заходів, які перешкоджа
ють виникненню і розвитку ава
рій. а також технічних засобів ло
калізації аварій;

- на аналізі дій виробничо
го персоналу та спеціальних під
розділів щодо локалізації аварій
них ситуацій (аварій) на відпо
відних стадіях їх розвитку.

Для забезпечення ефективної 
боротьби з аварією на всіх рівнях 
й розвитку на підприємстві цу
крової промисловості признача
ються відповідальні, функціями 
яких є:

- збір і реєстрація інформа
ції про хід розвитку аварії та вжи
ті заходи щодо боротьби з нею;

- поточна оцінка інформа
ції і прийняття рішень щодо опе
ративних дій у  зоні аварії і поза її 
межами:

- координація дій персона
лу підприємства і всіх підрозді
лів та служб, шо беруть участь у 
ліквідації аварії.

Керівництво роботами з лік
відації аварії, порятунку людей 
та зниження впливу небезпечних 
чинників аварії на майно, лю
дей та довкілля здійснює відпові
дальний керівник робіт цукрово
го заводу. Відповідальний керів
ник робіт зобов’язаний: оцінити 
умови, виявити кількість і міс
цезнаходження людей, охопле
них аварією, вжити заходів щодо 
оповіщення персоналу підприєм
ства цукрової промисловості та 
населення про аварію; щодо ото
чення району аварії і небезпеч
ної зони; вжита негайних заходів 
щодо рятування людей, локаліза
ції та ліквідації аварії; забезпечи
ти виведення з небезпечної зони 
людей, що не беруть безпосеред
ньої участі у ліквідації аварії; об
межити допуск людей та тран
спортних засобів до небезпеч
ної зони; контролювати правиль
ність дій персоналу щодо ряту
вання людей, локалізації і лік
відації аварії на виробництві, та 
виконання своїх розпоряджень; 
інформувати безпосереднє керів
ництво. засоби масової інформа
ції тощо про хід і характер аварії,
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про потерпілих у ході рятуваль
них робіт; уточнювати та прогно
зувати хід розвитку аварії, при 
потребі вносити корективи у опе
ративну' частину плану.

Аналіз небезпеки цукрово
го підприємства проводиться на 
підставі розгляду його стану від
повідно до вимог типового Поло
ження, міжгалузевої і галузевої 
нормативної документації, реко
мендацій довідкової і науково- 
технічної літератури, а також з 
урахуванням аварій і аварійних 
ситуацій, що відбувалися на ана
логічних об’єктах.

Як приклад розглянемо ава
рійну ситуацію в продуктовому 
відділенні цукрового заводу. В 
загальному випадку' структурна 
схема розвитку аварії в даному 
відділенні наведена на рисунку 1.

Вибух може статися за умов 
присутності цукрового пилу що 
при наявності джерела запален
ня (іскри, відкритого вогню нагрі
тих до температури запалення де
талей, що обертаються і рухаються 
тощо) утворює вибухонебезпечну 
концентрацію. Вибухонебезпечна 
концентрація аерозолю цукру зна
ходиться в дуже широких межах 
від 15 до 135000 гЛм5 [2].

Вибух цукрового пилу відбу
вається при раптовому' з’єднанні 
горючої частини пилу' з киснем 
повітря і виділенням великої кіль
кості тепла та газоподібних про

дуктів, які нагріваються, розши
рюються і утворюють вибухову 
хвилю. Сила і інтенсивність вибу
ху залежать від багатьох факторів 
і досягають максимальних зна
чень при відповідному відношен
ні горючої маси та кисню. Процес 
окислення протікає на поверхні 
твердих частин пилу. Швидкість 
утворення вибухонебезпечної су
міші зростає відповідно до збіль
шення поверхні контакту' повітря 
і твердих частин пилу, тому не
безпека вибуху залежить від роз
мірів частинок пилу і вмісту' кис
ню в системі.

За місцем виникнення всі пи
лові вибухи можна розділити на 
дві великі групи: вибухи в облад
нанні і в приміщеннях [3].

При оцінці наслідків вибу
ху можна виділиш дві частини: 
аналітичну, при якій проводить
ся оцінка можливих рівнів руй
нувань та оперативну -  дії персо
налу та оповіщення про загрозу 
аварій на підприємстві і суміж
них підприємствах.

Згідно з [4,5] основними фак
торами, що характеризують не
безпеку' вибуху є: максимальний 
тиск і температура вибуху; швид
кість наростання таску при вибу
ху; тиск на фронті ударної хвилі; 
футасні властивості.

Отже з метою запобігання 
аварійним ситуаціям на підпри
ємствах цукрової галузі, а також

захисту персоналу і населення на 
випадок виникнення аварій, зни
ження матеріальних витрат має 
бути розроблений План локаліза
ції і ліквідації аварійних ситуацій 
і аварій.

Підвищення безпеки підпри
ємств цукрової галузі передба
чає: прогнозування сценарію ви
никнення аварії; постадійний 
аналіз умов розвитку аварій та 
масштабів їх наслідків; оцінку іс
нуючих заходів, що перешкоджа
ють виникненню і розвитку ава
рій; способи і засоби локалізації 
аварій; аналіз дій виробничого 
персоналу по усуненню аварій
них ситуацій на відповідних ста
діях їх розвитку.
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