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Пожежа та причини її виникнення

Пожежа — неконтрольований процес горіння, який супроводжується
знищенням матеріальних цінностей та складає небезпеку для життя людей.

Причини виникнення пожеж:
– невиконання правил пожежної безпеки;
– необережне поводження з вогнем;
– несправність електрообладнання;
– аварії, катастрофи;
– природні явища;
Пожежна безпека - стан об'єкту, при якому з встановленою вірогідністю

виключається:
– можливість виникненні та розвиток пожежі;
– дія на людей небезпечних факторів пожежі;
– забезпечується захист матеріальних цінностей.
Пожежна безпека забезпечується:
– системою попередження та відвернення пожежі;
– системою протипожежного захисту;
– організаційно-технічними заходами.
Протипожежна профілактика - комплекс організаційних і технічних

заходів, направлених на:
– забезпечення пожежної безпеки працівників;
– відвернення пожежі;
– створення умов для швидкого та ефективного гасіння пожежі.

Процес горіння можливий при наявності:
1. Горючої речовини. Тверда, рідка або газоподібна речовина, яка здатна

окислюватись з виділенням тепла та випромінюванням світла.
2. Окислювача. Кисень, хлор, фтор, сірка та інші речовини які при

нагріванні або ударі мають здатність розкладатись з виділенням кисню.
3. Джерела запалювання. Вплив на горючу речовину та окислювач, що

може викликати загоряння. Джерела запалювання діляться на відкриті і
приховані.

При відсутності одного з трьох факторів горіння не виникає.

Поняття та терміни:
загоряння –  виникнення горіння під дією джерела запалювання;
займання – загоряння, що супроводжується появою полум'я;
спалах – швидке згоряння горючої суміші, що не супроводжується

утворенням стислих газів;
самозагоряння – явище різкого збільшення швидкості екзотермічних

реакцій, що приводить до виникнення горіння речовини;
самозаймання – самозагоряння, що супроводжується появою полум'я.



екзотермічна реакція – фізико-хімічна реакція (горіння), що
супроводжується виділенням тепла в навколишнє середовище;

горіння – складна реакція, що характеризується високою швидкістю і
виділенням значної кількості тепла. Часто супроводжується інтенсивним світло
виділенням, тобто полум'ям;

пожежонебезпечні матеріали – матеріали і речовини, які за своїми
властивостями сприяють виникненню або розвитку пожежі;

пожежовибухо-небезпечна зона – простір, приміщення або його частина
де можуть утворитися вибухонебезпечні суміші або знаходитись горючі
матеріали;

вибух – швидке перетворення речовини, що супроводжується виділенням
енергії та утворенням фронту стислих газів.

За горючими властивостями речовини і матеріали поділяють на три
групи:

Горючі. Мають властивість самозагоратися, чи загорятися від джерела
запалювання та самостійно горіти після видалення джерела запалювання.

Важко горючі. Можуть загоратися у повітрі від джерела запалювання.
Негорючі. Не можуть горіти у повітрі.
Вибухи, як наслідок, пожежі бувають на об'єктах, які виробляють або

зберігають вибухонебезпечні та хімічні речовини в системах і агрегатах під
великим тиском (до 100 атм.) а також на газо- і нафтопроводах. У процесі
виробництва при певних умовах стають небезпечними і легко займаються
деревинний, вугільний, торф'яний, алюмінієвий, борошняний та зерновий пил,
пил з бавовнику та льону. Особливо небезпечні нафтопереробні заводи, хімічні
підприємства, склади нафтопродуктів, цехи з виготовлення та транспортування
вугільного пилу, дерев'яного борошна, цукрової пудри, лісопильні,
деревообробні, столярні, модельні та інші виробництва. Під час аварії ці
об'єкти зазнають значних збитків, можлива загибель людей.

Техногенні вибухи і пожежі, які виникають на об'єктах, призводять до
виникнення таких факторів ураження, як повітряна ударна хвиля і теплове
випромінювання. На характер і масштаби таких аварій суттєво впливають
наступні показники:

– тип і категорія вибухових і пожежонебезпечних речовин та їх кількість;
– вогнестійкість будівель і споруд;
– пожежна небезпека виробництва;
– стан систем пожежегасіння;
– метеорологічні умови.
У зв'язку з цим всі пожежо-вибухонебезпечні об'єкти поділяють на шість

категорій:
Категорія "А" – пожежо- і вибухонебезпечні.
Категорія "Б" – пожежо- і вибухонебезпечні.
Категорія "В" – пожежонебезпечні.
Категорія "Г" – у виробництві є розжарені негорючі матеріали або тверді,

рідкі чи газоподібні речовини, що спалюються при утилізації як паливо.
Категорія "Д" – виробництва де є незгораємі речовини у холодному стані.



Категорія "Е" – вибухонебезпечні (за умовами технологічного процесу
може статися тільки вибух без послідуючого горіння).

Вогнестійкість будівельних конструкцій – це властивість зберігати
несучу і відгороджувальну функцію в умовах пожежі.

Вогнестійкість будівель та споруд визначається горючістю їх елементів і
межами вогнестійкості основних конструкцій.

Межа вогнестійкості будівельних конструкцій – це час від початку дії
вогню до виникнення наскрізних щілин, або досягнення температури 200°С на
поверхні протилежній дії вогню, або до її руйнування.

Пожежонебезпечність виробництва визначається характером
технологічного процесу, матеріалами, що використовуються у виробництві та
готовою продукцією. За пожежонебезпекою технологічного процесу всі об'єкти
розділені на п'ять категорій: А, Б, В, Г, Д. їх характеристика дається в
відповідних довідниках. Найбільш небезпечні в пожежному відношенні
виробництва категорії А і Б. Для об'єктів В, Г, Д, можливість виникнення
пожеж практично залежить від ступеня вогнестійкості будівель і споруд.

Можливість розповсюдження пожеж в значній мірі залежить від
щільності забудови. Щільність забудови характеризує відстань між будівлями і
спорудами і, відповідно, можливість переносу полум'я з однієї будівлі на іншу.
Таким чином щільність забудови слід вважати важливим показником, що
впливає на характер і особливо масштаби пожежі

Вірогідність розповсюдження пожеж В – залежно від щільності забудови
та відстані між будівлями показана на графіках "а" і "б".

Графік залежності вірогідності виникнення і розвитку пожежі:
а - пильність забудови; б – відстань між будівлями; 1 – окремі пожежі; 2 – суцільні пожежі

Із графіків зрозуміло, що чим більша щільність забудови тим більша
вірогідність розповсюдження пожежі з переходом її в суцільну, і що чим
більша відстань між будівлями і спорудами тим менша вірогідність
розповсюдження пожежі.



Щільність забудови можна визначити за формулою:

100%б

n

SП S= ґ ,

де nS – загальна площа території об'єкта;
бS – загальна площа під будівлями.

Вважається, що при щільності забудови до 7% вірогідність
розповсюдження пожежі близька до нуля. При щільності 8-20% можливе
розповсюдження окремих пожеж, а при щільності забудови більше 20% -
можливе виникнення суцільної пожежі.

Оцінка пожежної обстановки.

Під пожежною обстановкою розуміють сукупність наслідків стихійних
лих, аварій (катастроф), а в воєнний час первинних і вторинних вражаючих
факторів під впливом яких виникає пожежа, що негативно впливає на стійкість
роботи об'єктів виробничої (господарської) діяльності, життєдіяльність
населення, організацію і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.

Оцінка пожежної обстановки передбачає:
1. Визначення масштабів і характеру (виду) пожежі. Масштаби і характер

пожеж залежить від типу та об'ємів ураження, характеристик забудови,
пожежонебезпеки об'єктів, метеорологічних умов та інших факторів.

Види пожеж: окремі, суцільні, в завалах, низові та верхові в лісі, степові
(польові), підземні (торф, шахти).

2. Визначення швидкості та напрямку руху пожежі, площі зони
задимлення і часу, протягом якого зберігається задимлення.

3. Аналіз впливу пожежі на стійкість роботи окремих елементів об'єкта та
об'єкта в цілому, на життєдіяльність населення та проведення рятувальних та
інших невідкладних робіт.

4. Висновки про стійкість окремих елементів об'єкта в цілому до
загоряння та розповсюдження пожеж (при необхідності рекомендації по
підвищенню стійкості об'єкта).

5. Пропозиції за вибором найбільш доцільних дій пожежних підрозділів і
формувань по локалізації та гасінню пожеж, евакуації робітників та
службовців, населення та матеріальних цінностей із зони пожежі та місць яким
вона загрожує.

Оцінка пожежної обстановки проводиться на основі поєднання даних
прогнозу та пожежної розвідки.

Попередня оцінка пожежної обстановки має на меті виявити можливі
осередки виникнення суцільних пожеж і вогневих штормів на випадок їх
виникнення.



При оперативній оцінці пожежної обстановки визначають:
1. Зони суцільних пожеж за щільністю забудови.
2. Протяжність фронту вогню в осередках ураження залежно від ступеня

ураження міста (населеного пункту) таблиця 1.
3. Кількість протипожежних сил необхідних для ліквідації пожежі,

таблиця 2.
4. Розміри площі масових пожеж, таблиця 3.
Всі розрахунки проводяться залежно від ступеня ураження міста

(населеного пункту) та їх площі.
Ступінь ураження міста (населеного пункту) – vC  визначається за

формулою:
.пл р
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де, .пл рS – площа руйнувань;

мS – загальна площа міста.
Швидкість розповсюдження пожежі – див.табл.4.
Прогнозуючи стійкість об’єкта промислової діяльності до загоряння і

розповсюдження пожежі необхідно:
1. Визначити ступінь вогнестійкості будівель і споруд об'єкта – табл. 5.
2. Встановити наявність горючих матеріалів і елементів конструкцій

будівель і споруд.
3. Виявити джерела можливого займання (загоряння), або визначити

величину світлових імпульсів при яких можливе загоряння на об'єкті – табл. 6.
4. Визначити категорію виробництва за пожежонебезпекою – табл. 7, 7а.
5. Визначити щільність забудови.
6. Аналізуючи отримані результати зробити висновок про стійкість

об'єкта та при необхідності намітити і провести необхідні заходи по
підвищенню стійкості.

Ваші дані для прогнозування пожежної обстановки (дані загального
характеру):

1. Дані про найбільш вірогідні стихійні лиха, аварії і катастрофи.
2. Дані про пожежовибухонебезпечні об'єкти, їх елементи і оточуюче

середовище (ліси, населені пункти).
3. Дані про метеорологічні умови.
4. Дані про рельєф місцевості (зокрема про наявність природних

перешкод вогню та водоймища).
5. На воєнний час дані про ворога його намірах та можливостях

застосування ядерної зброї та запалювальних засобів.

Фактори ураження при пожежах.

Основними факторами ураження при пожежі є теплова енергія яка
випромінюється під час горіння і токсичні продукти горіння.



Теплова енергія випромінюється в калоріях на одиницю площі кал/см2.
Вона може викликати опіки шкіряного покрову людині. Встановлено чотири
ступіні опіків в залежності від потужності світлового імпульсу.

Опік першого ступеня від 100 до 200 кДж/м2.
Почервоніння шкіри, припухлість місця опіку. Спеціального лікування

непотрібно.
Опік другого ступеня від 200 до 400 кДж/м2.
На шкірі з'являються пузирі наповнені рідиною. Втрата працездатності.

Потрібне лікування.
Опік третього ступеня від 400 до 600 кДж/м2.
Повне зруйнування шкіряного покрову на всю його товщину, виникають

виразки. Потрібне тривале лікування.
Опік четвертого ступеня більше 600 кДж/м2.
Відмирання шкіряної клітчатки та обвуглення. Можливі смертельні

випадки. Досить тривале лікування.
Примітки: 1 кал = 4,1868 Дж. 1000 кал – 1 кілокалорія.

1 ккал/см2 = 42 кДж/м2.
Уражуючий вплив на організм людини викликають продукти, що

утворюються в наслідок горіння.
Вони викликають опіки слизових оболонок верхніх дихальних шляхів,

удушення сильно нагрітим повітрям і продуктами згоряння, ураження легень.
Примітка: при концентрації в  повітрі СО – 0,2 міліграм на літр через

2-3 години виникають сильні болі в голові; при концентрації 1,6 - смерть через
30 хвилин.

Таблиці для оцінки пожежної обстановки
Таблиця 1

Протяжність фронту вогню (км) залежно від ступеня ураження міста
(населеного пункту)

Ступінь ураження міста (населеного пункту)Площа
міста,

км2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

До 25 1,2 1,9 2,5 3,3 5,8 6,0 5,8 5,5 4,8 4,0

50 2,5 3,8 5,0 6,5 11,5 12,0 11,5 11,0 9,5 8,0

75 3,8 5,6 7,5 9,8 17,2 18,0 17,2 16,5 14,2 10,0

100 5,0 7,5 10,0 13,0 23,0 24,0 23,0 22,0 19,0 16,0

300 15,0 22,5 30,0 39,0 69,0 72,0 69,0 66,0 57,0 48,0



Таблиця 2
Потреба в пожежних відділеннях (одиниць) для ліквідації пожеж

Ступінь ураження міста (населеного пункту)Площа
міста, км2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

До 25 20 30 48 60 90 93 90 81 75 62
50 40 60 95 120 180 186 180 162 150 125
75 60 90 142 180 270 280 270 244 225 188
100 80 120 190 240 360 375 360 325 300 250
300 240 360 570 760 1080 1125 1080 975 900 750

Таблиця 3
Розміри площі масових пожеж (км2) залежно від ступеня ураження міста

(населеного пункту)
Ступінь ураження міста (населеного пункту)Площа

міста,
км2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

До 25 0,2 0,7 1,5 1,8 6,0 6,5 6.0 5,8 5,0 4,5
50 0,5 1,5 3,0 3,5 12,0 13,0 12,0 11.5 10,0 9,0
75 1,8 4,8 7,0 9,2 26,5 30,5 28,5 25,5 20,0 14,5
100 3,0 8,0 11,0 15,0 45,0 48,0 45,0 40,0 30,0 20,0
300 25,5 49,0 75,0 105 185,0 197 185 160 140,0 130

Таблиця 4
Швидкість розповсюдження пожежі (м/год.) залежно від швидкості приземного

вітру та характеристики району пожежі

Швидкість розповсюдження пожежі, м/год
Район розповсюдження пожежі при слабому вітрі,

3-5 м/сек
При сильному вітрі.

10-20 м/сек
В районах забудови будинками
IV, V ступеню вогнестійкості 120 - 300 300 - 900

В районах забудови будинками
II, Ш ступеню вогнестійкості 60-120 150-350

В забудові сільського типу
(IV, V ступеня вогнестійкості) 600 - 900 до 2500

Низові 100-200 до 1000При лісових
пожежах Поверхневі 200-600 до 25000
Примітка: Класифікація лісових пожеж

Клас лісової пожежі Площа, га
Загоряння 0,1-0,2
Мала пожежа 0,3-2,0

Невелика пожежа 2,1-20
Середня пожежа 21-200
Велика пожежа 201-2000

Катастрофічна пожежа Більше 2000 га



Таблиця 5
Характеристика вогнестійкості будівель та споруд

Частини будівель га споруд
Ступінь

вогнестійкості
будинків

несучі стіни,
стіни

сходових
кліток

заповнення
між стінами сумісні поверхові перегородки Протипо-

жежні стіни

І незгорянні
З год.

незгорянні
З год.

незгорянні
1 год

незгорянні
1,5 год.

незгорянні
1 год.

незгорянні
4 год.

II Те ж 2,5год. Те ж 0,25
год.

Те ж 0,25
гол. Те ж 1 год. Те ж 0,25

год. Те ж 4 год.

III Те ж 2 год. Те ж 2,5 год. Згорянні
Важко

згорянні
0,75 год

Важко
згорянні,
0,25 год.

Те ж 4 год.

IV
Важко

згорянні,
0,5ч

Важко
згорянні,

0,25ч
Те ж Те ж 0,25

год.
Те ж 0,25

год. Те ж 4 год.

V Згорянні Згорянні Те ж. Згорянні Згорянні Те ж 4 год.
Цифрами вказані межі вогнестійкості будівель

Таблиця 6
Загоряння матеріалів та виробів від світлового імпульсу -Ісв

Матеріали
та вироби Ісв кДж/м2 Матеріали

та вироби Ісв кДж/м2

1 2 3 4

Папір газетний 125 – 200 Папір білий 330 – 420

Синтетичний каучук 250 – 420 Толь, рубероїд 580 – 840

Черепиця червона 840 – 1700 Гума автомобільна 250 – 420

Тканина з бавовни –
світла 500 – 750 Тканина з бавовни

кольору хакі 330 – 420

Конвеєрна
прогумована тканина 500 – 630

Брезент
пофарбований в

білий колір
1200 – 1700

Дерев'яні вироби
пофарбовані
в білий колір

1700 – 1900
Дерев'яні вироби

пофарбовані в
темні кольори

250 – 420

Дерев'яні вироби
не пофарбовані 500 – 670 Брезент 420 – 500

Сіно, солома – сухі 330 – 500 Матеріали з вовни 1250 – 1450



Таблиця 7
Категорії виробництва за пожежною небезпекою

Характерис-
тика

виробництва

Категорії
вироб-
ництва

Характеристика речовин,
які використовуються у виробництві

Вибухові
та пожежо-
небезпечні

А Горючі гази, нижня межа вибуховості яких не
більше 10% від об'єму повітря; рідини з
температурою, спалаху до 28°С при умові, що
вказані гази та рідини здатні утворювати
вибухонебезпечні суміші в об'ємі, який перевищує
5% об'єму приміщення Речовини здатні вибухати і
горіти при взаємодії з водою, киснем повітря чи
один з одним

Вибухові
та пожежо-
небезпечні

Б Горючі гази, нижня межа вибуховості яких не
більше 10% від об'єму повітря; рідини з
температурою спалаху від 28° до 61°С виключно
рідини які в умовах виробництва нагріваються до
температури спалаху і вище; горючі пили або
волокна, нижня межа вибуховості яких 65 г/м3 і
менше до об'єму повітря, при умові, що вказані гази,
рідини та пили можуть утворювати
вибухонебезпечні суміші в об'ємі, який перевищує
5% об'єму приміщення

Пожежо-
небезпечні

В Рідини з температурою спалаху вище 61°С, горючі
пили або волокна, нижня межа вибуховості яких
65г/м3 до об'єму повітря; речовини, які здатні тільки
горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або
один з одним, тверді горючі речовини і матеріали

Пожежо-
небезпечні

Г Негорючі речовини і матеріали у гарячому,
розжареному чи розплавленому стані, процес
обробки яких супроводжується виділенням
променевого тепла, іскор і полум'я, тверді, рідкі і
газоподібні речовини, які згорають чи утилізуються
як паливо

Пожежо-
небезпечні

Д Не горючі речовини і матеріали в холодному стані.

Вибухо-
небезпечні

С Горючі гази без рідкої фази і вибухонебезпечні пили
в такій кількості, що вони можуть утворювати
вибухонебезпечні суміші в об'ємі, що перевищує 5%
об'єму приміщення, в якому за умов технологічного
процесу можливий тільки вибух (без наступного
горіння) при взаємодії з водою, киснем повітря або
один з одним



Таблиця 7а
Категорії виробництва за пожежною небезпекою за характером

Технологічних процесів

№
З/П Виробництво Категорія

1 Цех обробки та використання натрію та калію А
2 Цех стержневої полімеризації синтетичного каучуку А
3 Цех гідрування А
4 Бензиноекстракційний цех А
5 Склади балонів з горючими газами та склади бензину А
6 Барантні та касантні цехи фабрик штучного волокна А

7 Насосна станція по перекачуванню рідин з температурою
спалаху пара від 28 до 120°С Б

8 Цех переробки синтетичного каучуку Б

9
Промивочно-пропарююча станція тари від мазуту
та інших рідин з температурою спалаху пари
від 28 до 120°С

Б

10 Дробільня для фрезерного торфу Б
11 Мазутне господарство електростанції Б
12 Цех паперової промисловості В
13 Трансформаторна майстерня В
14 Цех первинної обробки бавовни В
15 Цех регенерації мастильних речовин В
16 Кузні, цехи зварки металів Г
17 Цехи термічної обробки металів Котельні Г
18 Компресорні станції повітря і других негорючих газів Д
19 Хлораторні установки, цехи регенерації кислот Д



Таблиця 8
Можлива пожежна обстановка в районах міських і виробничих забудов

Ступень
вогнестій-

кості

Надмірний
тиск,
кПа

Характер
забудови

Через 30 хв
після

ядерного
вибуху

1-2 год після ядерного
вибуху, райони

можливого швидкого
розповсюдження вогню

10-20 Міська.
Виробництво

В, Г, Д

Зона
окремих
пожеж

Суцільні пожежі
при густоті забудови

10% і більш

IV, V

20 і більш. – “ – Горіння та тління в завалах

10-20 – “ –
Зона

окремих
пожеж

Суцільні пожежі
при густоті забудови
20% і більше, швидке

розповсюдження вогню

20-50 – “ –
Зона

суцільних
пожеж

– “ –

III

50 і більш. – “ – Зона пожеж в завалах

10-20 – “ –
Зона

окремих
пожеж

Небезпечні райони
швидкого

розповсюдження вогню
при густоті забудови

30% і більш.

20-50 – “ –
Зона

суцільних
пожеж

– “ –

50 і більш. – “ – Зона пожеж
в завалах – “ –

І, II.

10-50 Категорії
А, Б

Зона суцільних пожеж
(суцільні пожежі). Можливе

швидке розповсюдження вогню,
вибухи апаратури і резервуарів



Таблиця 9
Показники токсичності продуктів, які виникають

при горінні деяких матеріалів

Смертельна доза
(дія 5 – 10 хв)

Небезпечна доза
(дія 30 хв)Токсичні

продукти

Матеріали, при згорянні яких
виникають токсичні

продукти % мг/л % мг/л

Окисел
вуглецю

Органічне скло, вініпласт,
пластикат, целулоїд,

бутадієннітрил каучуку,
дерево, вугілля

0,5 6,0 1,0 2,4

Хлористий
водень

Вініпласт, пластикат, волокно
хлорин, хлоропреновий

каучук, полісульфідні каучуки
0,3 4,5 0,1 1,5

Фосген,
фторфосген Фторопласти 0,005 0,25 0,0025 0,12

Синильна
кислота

Амінопласти, капрон, анід,
пінополіуретан, целулоїд,
бутадієннітрил каучуку.

0,02 0,2 0,01 0,1

Окисли
азоту

Органічне скло, волокно
шифон, целулоїд 0,05 1,0 0,01 0,2

Сірко-
водень Релін (реліновий лінолеум) 0,08 1,2 0,04 0,06

Сірчаний
газ

Полісульфідні каучуки,
релін (реліновий лінолеум ) 0,03 8,0 0,04 1,1

Примітки
Токсичні продукти, згоряння знаходяться в диму, який може

розповсюджуватись на велику глибину і охоплювати значну площу:
Особливо велика небезпека від токсичних продуктів, згоряння виникає в

метеоумовах, коли швидкість вітру 10 і менше км за год. Або в закритих
приміщеннях.



Задача № 1

Визначити протяжність фронту вогню та площу масових пожеж в
населеному пункті, якщо площа складає MS  км2, а площа зруйнувань – .пл рS
складає х % від загальної площі міста. Скільки пожежних відділень необхідно
дня ліквідації пожежі?

В MS х% В MS х% В MS х%
1. 290 50 10. 40 20 19. 290 26
2. до 25 12 11. 150 10 20. 90 15
3. 120 20 12. 30 15 21. 110 18
4. 280 24 ІЗ. 270 22 22. 260 20
5. 70 15 14. 80 12 23. 55 9
6. 250 30 15. 240 25 24. 230 22
7. 180 18 16. 170 15 25. 160 12
8. 60 14 17. 220 20 26. 210 18
9. 200 15 18. 190 12 27. до 25 7

Задача № 2

Визначити швидкість розповсюдження пожежі:
а) В районах міської забудови (Зм) з будинками IV, V, Ш, II ступеню

вогнестійкості;
б) В районах сільської забудови(Зс);
в) при лісових пожежах (Пл), якщо швидкість вітру V м/с.

В. Зм Зс Пл V В. Зм Зс Пл V
1. IV - - 3 15. - V - 4
2. V - - 20 16. - - Поверх 13
3. - IV - 4 17. IV - - 5
4. - - Низ. 19 18. V - - 12
5. III - - 5 19. - IV - 3
6. II - - 18 20. - - Низ. 11
7. - V - 3 21. III - - 4
8. - IV - 5 22. II - - 10
9. - - Низ. 15 23. - V - 5

10. III - - 3 24. - - Поверх 9
11. II - - 14 25. IV - - 8
12 - V 4 26. V 3
13. - - Поверх 13 27. - IV - 7
14. IV - - 5 28. - - Низ. 5

Примітка. Пожежі лісові Низ.-Низові; Поверх.-Поверхневі



Задача № 3

Визначити можливу пожежну обстановку на території ОГД якщо: ступінь
вогнестійкості будівель – Ст.вог; категорій виробництва – Кв; щільність
забудови – П; можливий надмірний тиск – фРD . Встановити, які токсичні
продукти згоряння будуть забруднювати повітря, якщо на підприємстві є такі
згораючі матеріали (див. варіанти задачі):

В. Ст.вог. Кв П,% фРD , кПа Згораючі матеріали
1. І А. 10 15 Фторопласти
2. II Б. 7 25 Пластикат
3. ІІІ В 15 60 Амінопласти
4. IV Г. 20 30 Пінополіурітан
5. І А. 12 10 Полісульфідні каучуки
6. II В. 30 40 Вініпласт
7. ІІІ Б. 14 35 Целулоїд
8. IV Д. 22 15 Дерево
9. І А. 15 50 Бутадієннітрил каучуку

10. ІІ Г. 30 60 Вугілля
11. ІІІ В. 35 45 Органічне скло
12. IV Д. 20 30 Хлоропреновий каучук
13. І Б. 5 50 Капрон
14. II А. 25 20 Пластикат
15. ІІІ В. 10 80 Анід
16. IV Г. 35 35 Фторопласти
17. І А. 8 75 Полісульфідні каучуки
18. ІІ Б. 12 50 Волокно хлорин
19. III Д. 15 70 Амінопласти
20. IV В. 27 10 Пінополіурітан
21. І Б. 18 15 Органічне скло
22. ІІ А. 10 60 Вініпласт
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