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Мета та завдання лабораторних досліджень 

Лабораторні роботи – одна із форм навчання студентів, є 

складовою частиною дисципліни «Теорія горіння та вибуху», 

включають 8 годин, що охоплюють найбільш суттєві розділи 

дисципліни. Лабораторні роботи №№ 1 – 3 виконуються на базі 

акредитованої дослідно-випробувальної лабораторії Управління 

Держтехногенбезпеки у Рівненській області. 

Метою виконання лабораторних робіт є закріплення та 

поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами при 

вивченні дисципліни; набуття навичок і вміння аналізувати 

одержані результати та виконання науково-дослідних робіт; вміння 

самостійно працювати з науково-технічною та довідковою 

літературою. 

У результаті виконання лабораторних робіт студент має: 

- засвоїти вміння користуватися апаратурою й приладами, 

нормативно-правовими документами; 

- самостійно проводити необхідні розрахунки, порівнювати їх з 

нормативними та робити відповідні висновки. 

У ході підготовки до лабораторного заняття студент має 

ознайомитися з методикою його проведення, вимірювальною 

апаратурою, вивчити схему лабораторної установки, підготувати 

форми протоколів для внесення експериментальних даних, засвоїти 

вимоги безпеки праці при виконанні роботи. Під керівництвом 

викладача (завідувача лабораторією) студент виконує необхідні 

досліди відповідно до методичних вказівок із наступною обробкою 

та аналізом отриманих даних. Звіт із лабораторної роботи 

обов’язково закінчується висновками.  

Звіт із лабораторної роботи оформлюється в зошиті або на 

аркушах паперу формату А-4 і захищається в день виконання 

роботи. 

 

Загальні заходи безпеки: 

1. До обслуговування лабораторних установок допускаються 

особи, які пройшли інструктаж з безпеки проведення робіт на 

установках. 

2. При проведенні робіт на установках слід дотримуватись 

правил, які викладено в інструкціях (паспортах) для проведення 

дослідних робіт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Робоче місце оператора має відповідати вимогам 

електробезпеки за ГОСТ 12.1.01-79 та санітарно-технічним вимогам 

за ГОСТ 12.1.005-88. 

4. Забороняється працювати на установках при несправності 

заземлення, а також за наявності запаху газу у приміщенні; 

5. У процесі випробувань слід прийняти заходи щодо захисту 

органів дихання від токсичних газів, які виділяються при горінні 

зразків. 

6. Місце проведення випробувань має бути забезпечене 

медичною аптечкою з необхідним комплектом медикаментів 

(нашатирний спирт, бинт, вата, розчин йоду і т. ін.). 

 

Лабораторна робота 1 

Визначення групи горючості будівельних матеріалів 

Мета:ознайомитись із методикою визначення групи горючості 

та займистості будівельних матеріалів. 

Знати: порядок визначення групи горючості будівельних 

матеріалів та параметри віднесення їх до певної групи. 

Вміти: визначати групу горючості будівельних матеріалів за 

їхніми параметрами горючості. 

 

Теоретичні відомості 

Горінням називають екзотермічний процес, який охоплює 

окисно-відновні перетворення речовин і/або матеріалів і 

характеризується наявністю летких продуктів і/або світлового 

випромінювання. 

Група горючості – класифікаційна характеристика здатності 

речовин і матеріалів до горіння. 

Речовини та матеріали класифікують за трьома основними 

групами: 

- негорючі (неспалимі) – речовини й матеріали, не здатні до 

горіння в повітрі, й під впливом вогню або високої температури не 

займаються, не тліють і не обвуглюються. До негорючих речовин 

належать усі мінеральні та більшість штучних неорганічних 

матеріалів; 

- важкогорючі (важкоспалимі) – речовини й матеріали, які під 

впливом вогню або високої температури займаються, чи тліють, чи 

обвуглюються та продовжують горіти, чи тліти, чи обвуглюватись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



за наявності джерела запалювання, а після його видалення – 

самостійне горіння чи тління припиняється. Це можуть бути 

композиції, що складаються з органічного матеріалу і мінерального 

наповнювача; 

- горючі (спалимі) – речовини й матеріали, які під впливом 

вогню або високої температури займаються, тліють, чи 

обвуглюються та продовжують самостійно горіти чи тліти, чи 

обвуглюватись після видалення джерела запалювання. 

З групи горючих речовин і матеріалів виділяють легкозаймисті та 

важкозаймисті речовини і матеріали. 

Легкозаймистими називають горючі речовини й матеріали, 

здатні займатися від короткочасної (до 30 с) дії джерела 

запалювання з низькою енергією (сірник, іскра, тліюча сигарета, 

полум’я газового пальника тощо). 

До важкозаймистих відносять речовини й матеріали, які не 

здатні займатися від дії джерела запалювання з низькою енергією 

запалювання. Вони займаються від джерела запалювання, здатного 

нагріти одночасно велику частину поверхні матеріалу до 

температури загоряння (температурний показник, що відповідає 

температурі займання при виникненні полуменевого горіння або 

температурі тління внаслідок загоряння з відсутністю полум’я).  

Індекс розповсюдження полум’я – це умовний безрозмірний 

показник, що характеризує здатність речовин поширювати полум’я 

поверхнею. 

Будівельні матеріали, лакофарбові й полімерні покриття, 

тканини та плівки підрозділяють на: 

- ті що не поширюють полум’я – середнє арифметичне 

значення індексу розповсюдження полум’я рівне 0; 

- ті що повільно поширюють полум’я – середнє арифметичне 

значення індексу розповсюдження полум’я від 0 до 20 включно; 

- ті що швидко поширюють полум’я – середнє арифметичне 

значення індексу розповсюдження полум’я понад 20. 

Коефіцієнт димоутворення (КД) – це величина що характеризує 

оптичну густину диму в повітрі, який утворюється внаслідок 

згоряння або тління речовини з заданою насиченістю в об’ємі 

приміщення, м
2
/кг. 

За димоутворюючою здатністю матеріали підрозділяють на три 

групи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- з малою димоутворюючою здатністю (КД<50 м
2
/кг); 

- з помірною димоутворюючою здатністю 

(50м
2
/кг<КД<500м

2
/кг); 

- з високою димоутворюючою здатністю (КД>500 м
2
/кг). 

Показник токсичності продуктів горіння полімерних матеріалів 

– це відношення кількості матеріалу до одиниці об’єму замкнутого 

простору, внаслідок згоряння якого, продукти, що виділяються, 

викликають загибель 50% піддослідних тварин. 

Полімерні матеріали класифікуються за величиною цього 

показника на: 

- надзвичайно небезпечні – показник токсичності до 13 г/м
3
; 

- високо небезпечні – показник токсичності від 13 до 40 г/м
3
; 

- помірно небезпечні – показник токсичності від 40 до 120 

г/м
3
; 

- мало небезпечні – показник токсичності понад 120 г/м
3
. 

Швидкість вигоряння визначається кількістю речовини чи 

матеріалу, яка згоряє за одиницю часу з одиниці площі. 

Розрізняють масову (кг/м
2
×хв.) та об’ємну (м

3
/м

2
×хв.) швидкість 

вигоряння. В умовах горіння рідких і твердих горючих речовин 

об’ємну швидкість вигоряння часто виражають через висоту шару, 

що вигорів (мм/хв.) і називають лінійною швидкістю вигоряння. 

Переведення лінійної швидкості вигоряння в масову 

здійснюється за формулою 

�м =	
�л

����
�, 

де �м – масова швидкість вигоряння, кг/м
2
×хв.; 

�л – лінійна швидкість вигоряння, мм/хв.; 

� – густина горючої речовини, кг/м
3
. 

Будівельні матеріали характеризуються лише пожежною 

небезпекою, яка визначається наступними пожежно-технічними 

характеристиками: горючістю, займистістю, поширенням полум’я 

поверхнею, димоутворювальною здатністю та токсичністю 

продуктів горіння.  
Будівельні матеріали за параметрами горючості підрозділяють на 

негорючі (НГ) і горючі (Г). 

Будівельні матеріали відносять до негорючих при наступних 

значеннях параметрів горючості:  

- приріст температури в печі не більш 50°С;  

- втрата маси зразка не більше 50%; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- тривалість стійкого полуменевого горіння не більше 10 с. 

Будівельні матеріали, що не задовольняють хоч б одному з 

вказаних значень параметрів, відносяться до горючих. 

Горючі будівельні матеріали поділяють на чотири групи: 

- Г1 (низької горючості); 

- Г2 (помірної горючості); 

- Г3 (середньої горючості); 

- Г4 (підвищеної горючості). 

Горючі будівельні матеріали за займистістю поділяють на три 

групи:  

- В1 (важкозаймисті); 

- В2 (помірнозаймисті); 

- В3 (легкозаймисті). 

Горючі будівельні матеріали за показником поширенням полум’я 

поверхнею поділяють на чотири групи: 

- РП1 (не поширюють);  

- РП2 (локально поширюють); 

- РП3 (помірно поширюють); 

- РП4 (значно поширюють). 

Горючі будівельні матеріали за димоутворювальною здатністю 

поділяють на три групи:  

- Д1 (з малою димоутворювальною здатністю); 

- Д2 (з помірною димоутворювальною здатністю); 

- Д3 (з високою димоутворювальною здатністю).  

 Горючі будівельні матеріали за токсичністю продуктів горіння 

поділяють на чотири групи:  

- Т1 (малонебезпечні); 

- Т2 (помірнонебезпечні); 

- Т3 (високонебезпечні); 

- Т4 (надзвичайно небезпечні).  

 

Устаткування та умови його експлуатації 

Із метою визначення групи горючості будівельних матеріалів 

використовують установку виготовлену відповідно до ДСТУ Б 

В.2.7.-19-95 «Матеріали будівельні. Методи випробувань на 

горючість» (ГОСТ 30244-94).  

Даний метод застосовують для всіх однорідних і багатошарових 

горючих будівельних матеріалів, в тому числі тих, що 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



застосовуються в якості облицювальних, оздоблювальних, а також 

лакофарбових покриттів. 

Групу горючості матеріалу встановлюють за гіршим 

результатом. 

Установка складається з (рис. 1): 

- камери згоряння 1. Виконана з листової сталі товщиною 1,5 мм. 

Для забезпечення стабільності температурного режиму випробувань 

між внутрішньою та зовнішньою поверхнею стінок камери 

прокладено теплоізоляційний шар з мінераловатних плит завтовшки 

50 мм. У камері згоряння встановлені: тримач зразків 5, джерело 

запалювання (газовий пальник) 3, металева сітка 4. Передня стінка 

камери згоряння обладнана дверима 7, які мають оглядове вікно 13; 

 

 
Рис. 1. Загальний вигляд установки для визначення групи горючості 

будівельних матеріалів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- системи подачі повітря в камеру згоряння. Система подачі 

повітря складається з вентилятора 14 з регулятором REB-1N з 

діафрагмою і забезпечує надходження в нижню частину камери 

згоряння, рівномірно розподіленого по її перерізу, потоку повітря в 

кількості 10±1 м
3
/хв.; 

- системи подачі та регулювання витрати газу. Система подачі та 

регулювання витрати газу до газового пальника складається з 

газового балону 20, редукційного клапана 19, регулюючого вентиля 

18 та ротаметра 17. Джерелом запалювання є прямокутний газовий 

пальник 3, який має 32 форсунки з діаметром отворів 0,7 мм; 

- труби димовидалення. Труба димовидалення 8 має поперечний 

переріз 0,25 м
2
. Для вимірювання температури газів, що відходять, в 

ній встановлені чотири термопари ТХА; 

- вентиляційної системи для видалення продуктів згоряння. 

Вентиляційна система для видалення продуктів згоряння 

складається із труби димовидалення та повітроводу 16; 

- системи реєстрації. Система реєстрації складається з термопар 

ТХА 10, 11 та пристрою «TRITON 6004 TC». 

Характеристика зразка: для випробування кожного матеріалу 

виготовляють з нього 12 зразків завдовжки 1000±5 мм, завширшки 

190±5 мм. Товщина зразків має відповідати товщині матеріалу, що 

застосовується в реальних умовах, але не більше 70 мм.  

При випробуваннях лакофарбових покриттів в якості негорючої 

основи використовуються азбестоцементні листи завтовшки 10 або 

12 мм. Під час виготовлення зразків поверхня, що експонується, не 

має піддаватися обробленню. Товщина лакофарбових покриттів має 

відповідати прийнятій у технічній документації, але мати не менше 

чотирьох шарів. 

Установка експлуатується за умов: 

- температура навколишнього середовища, ºС – від 18 до 22; 

- відносна вологість, % – від 45 до 80; 

- напруга живлення, В – від 187 до 292. 

 

Хід роботи 

1. Перевірити систему вимірювання температури димових газів, 

для чого включити вимірювальні прилади і подачу повітря. Двері 

камери згоряння, при цьому, мають бути зачинені, джерело 

запалювання непрацюючим. Відхилення показників кожної з 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



чотирьох термопар від їхнього середнього арифметичного значення 

має складати не більше 5ºС. 

2. Зважити чотири зразка, помістити в тримач, увести його в 

камеру згоряння (тримач зразків 5 складається із чотирьох 

прямокутних рам, розташованих по периметру джерела 

запалювання, що дає змогу піддавати зразки дії діапазону 

температур відповідно до групи горючості). 

3. Включити вимірювальні прилади, подачу повітря, підпалити 

газовий пальник, зачинити двері камери. Витрата газу пальника 

контролюється за показаннями ротаметру. 

4. Тривалість дії на зразок полум’я від джерела запалювання має 

складати 10 хв. Після закінчення 10 хв. джерело запалювання 

вимкнути. За наявності полум’я або ознак тління фіксують 

тривалість самостійного горіння (тління). У процесі проведення 

випробувань реєструють температуру димових газів не менше двох 

разів за хвилину за показами всіх чотирьох термопар 11, 

встановлених в трубі димовидалення. Для кожного матеріалу 

проводять по три випробування. 

5. Після закінчення випробування виключити подачу повітря, 

вимірювальні прилади, вилучити зразки з камери спалювання. 

6. Після проведення випробувань дані заносять у протокол 

вимірювань (табл. 1): 

- максимальну температуру димових газів (Т, ºС) і тривалість 

самостійного горіння зразків (τсг, с); 

Таблиця 1 

Показники горючості дослідних зразків будівельних матеріалів 

 

Група 

горючості 

матеріалів 

Параметри горючості 

Температура 

димових газів 

Т, 
0
С 

Ступінь 

пошкодження 

за довжиною 

Sl, % 

Ступінь 

пошкодження 

за масою Sm, % 

Тривалість 

самостійного 

горіння τсг, с 

Матеріал: … 

     
Примітка. Для матеріалів груп горючості Г1, Г2, Г3 при випробуванні не 

допускається утворення крапель розплаву, що киплять. 

 

- ступінь пошкодження зразків за довжиною (Sl, %), що 

визначається процентним відношенням довжини пошкодження 

зразків до їх номінальної довжини; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ступінь пошкодження зразків за масою (Sm, %), що 

визначається процентним відношенням маси пошкодженої частини 

зразків до початкової маси. 

7. Обробка результатів. Розрахувати для кожного зразка: приріст 

температури в печі, у центрі і на поверхні зразка та її середню 

арифметичну величину; втрату маси для кожного зразка та її 

середню арифметичну величину; середню арифметичну величину 

тривалості полуменевого горіння. 

8. Порівнюючи отримані дані при випробуванні дослідних 

зразків із граничними параметрами для відповідної групи горючості 

(табл. 1 додатку) зробити висновок стосовно горючості будівельних 

матеріалів: Г1, Г2, Г3 або Г4. 

 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення поняття «горіння». 

2. Що розуміють під поняттям «горіння» з фізичної та хімічної 

точки зору? 

3. Що таке «група горючості» будівельних матеріалів і їх 

класифікація? 

4. На які групи класифікують речовини та матеріали? 

5. За якими чинниками класифікують групу горючих речовин і 

матеріалів? 

6. За якими значеннями параметрів горючості будівельні 

матеріали відносять до негорючих? 

 
 

Лабораторна робота 2 

Випробування будівельних матеріалів на негорючість 

Мета:ознайомитись із методикою визначення негорючості 

будівельних матеріалів. 

Знати: умови віднесення та порядок визначення горючості та 

негорючості будівельних матеріалів. 

Вміти: визначати негорючість будівельних матеріалів за 

умовами негорючості. 

 

Теоретичні відомості 

Пожежна небезпека горючих твердих речовин і матеріалів 

характеризується їх температурними параметрами: температура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



займання, самонагрівання, самозагоряння (тління при самозайманні, 

самозаймання); схильністю до горіння і самозагоряння; швидкістю 

вигоряння і характером взаємодії речовини з засобами 

пожежогасіння.  

Будівельні матеріали характеризуються пожежною небезпекою, 

яка визначається наступними пожежно-технічними 

характеристиками: горючістю, займистістю, поширенням полум’я 

поверхнею, димоутворювальною здатністю та токсичністю 

продуктів горіння (див. лабораторну роботу 1). 

Будівельні матеріали за параметрами горючості підрозділяють на 

негорючі (НГ) і горючі (Г). 

Будівельні матеріали відносять до негорючих при наступних 

значеннях параметрів горючості:  

- приріст температури в печі не більш 50°С;  

- втрата маси зразка не більше 50%; 

- тривалість стійкого полуменевого горіння не більше 10 с. 

Будівельні матеріали, що не задовольняють хоч б одному з 

вказаних значень параметрів, відносяться до горючих. 

 

Устаткування та умови його експлуатації 

З метою визначення негорючості будівельних матеріалів 

використовують установку для визначення групи негорючих 

матеріалів відповідно до ГОСТ 12.1.044-89 та групи негорючих 

будівельних матеріалів за ДСТУ Б В.2.7-19-95. 

Установка для визначення групи 

негорючих матеріалів наведена на рис. 2. і 

складається з: 

- печі трубчастого типу 4. Виготовлена 

з вогнетривкого матеріалу густиною 

(2800±300) кг/м
3
. Труба печі обмотується 

в один шар електричною спіраллю з 

ніхромового дроту перетином 1 мм
2
 з 

опором 19±1 Ом. Загальна товщина стінки 

з урахуванням вогнетривкого цементу, що 

кріпить електричну спіраль, не має 

перевищувати 15 мм; 

- захисного екрану 8. Виготовлений із 

листової сталі товщиною 1 мм. Зовні 
Рис. 2. Загальний 

вигляд установки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



екран теплоізолюють шаром мінерального волокна 10 з 

теплопровідністю 0,04±0,01 Вт/м. Товщина теплоізолюючого шару 

– не менше 25 мм; 

- стабілізатора повітряного потоку конічної форми 11, що 

щільно, приєднаний до підставки печі 1. Стабілізатор виготовляють 

із листової сталі товщиною 1 мм. Верхню частину стабілізатора 

довжиною не менш 250 мм теплоізолюють із зовнішнього боку 

шаром мінерального волокна 3 з теплопровідністю 0,04±0,01 Вт/м; 

- тримача зразка 5. Виготовлений із жаростійкого сталевого 

дроту діаметром 1,5 мм; 

- пристрою для опускання зразка 6, що складається з металевого 

стрижня, який ковзає по вертикальній направляючій; 

- термоелектричних перетворювачів 7 із оболонкою з 

нержавіючої сталі зовнішнім діаметром 1,5 мм. Максимальний 

діаметр ізольованого робочого спаю має бути не більше 0,5 мм; 

- приладів для виміру температури в печі, на поверхні й 

усередині зразка досліджуваного матеріалу; 

- оглядового дзеркала для спостереження за зразком у печі і 

задля безпечної роботи оператора. Встановлюють над піччю під 

кутом 30°; 

- багатоканального мікропроцесорного модуля «TRITON-

6004ТС», що реєструє вихідні сигнали термоелектричних 

перетворювачів з похибкою градуювання не більше 1°С. 

Для випробувань готують 5 зразків досліджуваного матеріалу 

циліндричної форми діаметром 45±0,2 мм, висотою 50±3 мм. Якщо 

товщина досліджуваного матеріалу складає менше 50 мм, то зразок 

набирають із декількох шарів, щоб забезпечити необхідну висоту. 

Шари розташовують тільки горизонтально і щільно з’єднують між 

собою сталевим дротом діаметром не більш 0,5 мм. Робочий спай 

термоелектричного перетворювача, встановленого в середині 

зразка, має знаходиться усередині матеріалу, а не на границі його 

шарів. 

У верхній частині зразка роблять осьовий отвір діаметром 2 мм 

для розміщення термоелектричного перетворювача. Перед 

випробуванням зразки витримують у сушильній шафі при 

температурі 60±6°С упродовж 20–24 годин із наступним їх 

охолодженням до температури навколишнього середовища.  

Установка експлуатується за умов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- температура навколишнього середовища, ºС – від 17 до 24; 

- відносна вологість, % – від 45 до 80; 

- напруга живлення, В – від 187 до 292. 

 

Хід роботи 

1. Стабілізувати роботу печі, попередньо вийнявши з неї тримач 

зразка з пристроєм для його опускання. Регулюючи величину 

напруги, поступово нагрівають упродовж 2 годин до температури 

750±5 °С. Стала температура в печі не повинна змінюватися більш 

ніж на 2°С на протязі 10 хв. 

2. Визначають масу кожного підготовленого зразка з похибкою 

не більш ±0,1 г. 

3. Зразок розташовують у тримачеві закріплюючи до нього 

термоелектричні перетворювачі. Тримач зі зразком опускають у піч 

не більш, ніж за 5 с. Відразу ж після введення випробуваного зразка 

в піч включають секундомір. 

4. Упродовж всього випробування показання термоелектричних 

перетворювачів, що вимірюють температуру печі і зразка 

реєструються багатоканальним мікропроцесорним модулем 

«TRITON-6004ТС». 

5. Час випробування складає 30 хв. За цей час досягається 

кінцева температурна рівновага, яка реєструється 

термоелектричними перетворювачами в печі, усередині зразка і на 

його поверхні. Різниця між цими показами не повинна 

перевищувати 2 °С за 10 хв. У випадку, якщо температурна 

рівновага не досягнута за 30 хв., то необхідно продовжити 

випробування до моменту досягнення кінцевої температурної 

рівноваги, перевіряючи показання термоелектричних 

перетворювачів з інтервалом 5 хв. При досягненні температурної 

рівноваги випробування припиняють по закінченні останнього 5-

хвилинного інтервалу. Фіксують тривалість випробування. 

6. Після охолодження до температури навколишнього 

середовища зразок зважують (з урахуванням відходів, що 

відокремилися від зразка й упали вниз у процесі випробування чи 

після його закінчення). 

7. Випробуванню підлягають усі 5 підготовлених зразків. У 

протоколі (табл. 2) відображають усі спостереження, що стосуються  

поводження кожного зразка в процесі випробувань. Відзначають усі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



випадки займання для кожного зразка і фіксують їхню тривалість за 

допомогою секундоміра. 

Займання вважають стійким при наявності полум’я в печі, що 

виникло при горінні зразка і продовжується 10 с і більше. 

 

Таблиця 2 

Протокол проведення дослідження негорючості будівельних 

матеріалів 

№ 

зразка 

Результати випробування 

Негорючість 

матеріалу 

(+/-) 

різниця 

температури в 

печі та в 

середині 

зразка 

ступінь 

пошкодження 

за масою, % 

тривалість 

стійкого 

горіння, с
*
 

Матеріал 1: … 

1     

2     

3     

4     

5     

Середнє     
Примітка: результати випробувань 5 зразків, у яких тривалість стійкого 

горіння складає менше 10 с, приймають рівними нулю. 

 

8. Обробка результатів. Розрахувати для кожного зразка: приріст 

температури в печі, у центрі і на поверхні зразка та її середню 

арифметичну величину; втрату маси для кожного зразка та її 

середню арифметичну величину; середню арифметичну величину 

тривалості полуменевого горіння. 

9. Порівнюючи дані протоколу проведення випробувань з 

умовами негорючості (табл. 1 додатку), роблять висновок щодо 

горючості чи негорючості будівельного матеріалу. 

 

Контрольні питання 

1. Назвіть умови виникнення горіння. 

2. Якими показниками визначається пожежна небезпека твердих 

горючих речовин та матеріалів? 

3. Які речовини та матеріали відносять до групи горючих та 

негорючих? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Що розуміють під займанням речовин і матеріалів? 

5. На які групи поділяються речовини та матеріали за 

схильністю до займання? 

6. На які групи поділяються будівельні матеріали за 

займистістю та показником поширення полум’я? 

 

 

Лабораторна робота 3 

Визначення кратності та стійкості піни середньої кратності 

Мета: ознайомитись із методикою визначення кратності та 

стійкості повітряної піни. 

Знати:порядок визначення кратності повітряної піни. 

Вміти: визначати кратність та стійкість повітряної піни. 

 

Теоретичні відомості 

Гасіння пожежі – припинення горіння у всіх його видах і 

формах, та створення умов для попередження повторного 

відновлення горіння.  

Принципи припинення горіння:  

- охолодження зони горіння або речовини, що горить;  

- розбавлення речовин – учасників реакції горіння, тобто 

зниження їх концентрації;  

- ізоляція реагуючих речовин (горючого або окисника) від зони 

горіння;  

- хімічне гальмування реакції горіння. 

Вогнегасна речовина – це речовина або однорідна суміш, за 

своїми фізико-хімічними властивостями придатна до застосування в 

технічних засобах задля припинення горіння. Вогнегасні речовини 

класифікують за двома ознаками: за агрегатним станом і за 

механізмом дії.  

Механізм припинення горіння за допомогою ізолюючих 

вогнегасних речовин базується на створенні ізолюючого шару між 

зоною горіння і горючим матеріалом, або між зоною горіння і повітрям. 

До вогнегасних речовин, які діють за ізолюючим механізмом припинення 

горіння відносять рідкі вогнегасні речовини (піни, вода та її розчини). 

Повітряно-механічні піни являють собою системи, які складаються з 

водних розчинів піноутворювачів і бульбашок повітря. В якості 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



піноутворювачів застосовують речовини однієї з двох груп: або білкові 

природні або синтетичні. 

Переваги пін, як вогнегасних речовин: 

1. Піна діє на поверхню горіння і дозволяє покривати цю 

поверхню поступово, по дільницях, не вимагаючи одночасного 

перекриття всієї площі горіння, здатна захищати поверхню тривалий 

час.  

2. Піна, порівняно з водою, має набагато кращу змочувальну 

здатність. Вода, що входить до складу піни, розподіляється 

рівномірно і використовується саме там, де необхідно. 

Ізолююча здатність піни – це здатність перешкоджати 

випаровуванню горючої речовини і проникненню крізь шар піни 

парів, газів і теплового та світлового випромінювання. Ізолююча 

здатність піни залежить від її стійкості, в’язкості й дисперсності, а 

також від температури на її поверхні. Повітряно-механічні піни 

низької і середньої кратності при товщині ізолюючого шару 10 см і 

більше, мають ізолюючу здатність у межах 1,5 – 2,5 хв. Шар піни 

товщиною 5 см зменшує швидкість випаровування бензину у 30 – 

40 разів. 

Основними параметрами, за якими оцінюють придатність пін 

для гасіння даної пожежі є її кратність, стійкість і ізолююча 

здатність. 

Кратністю піни Кп називається відношення об’єму піни �п до 

об’єму розчину	�р, з якого вона отримана 

Кп =
�п

�р
 

Розрізняють піни: низької кратності – з Кп< 20; середньої 

кратності – з 20 <Кп< 200 та високої кратності – з Кп> 200.  

Кратність піни залежить від природи та концентрації 

піноутворювача, від конструкції піноутворюючих апаратів. 

Великий вплив на кратність пін має також температура повітря, що 

входить до складу бульбашок. Чим більша температура цього 

повітря, тим менша кратність. Прогрівання повітря до 150 – 200 °С 

знижує кратність піни на 50% і більше. 

Із плином часу, кратність піни збільшується: вода відділяється 

швидше, ніж із піни виходить повітря, тому кількість піни стає 

меншою, а кратність її – більшою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Піни низької кратності застосовують переважно для гасіння 

здебільшого твердих горючих матеріалів. Такі піни добре змочують 

поверхню і розтікаються по ній. 

Найбільш широке застосування знайшли піни середньої 

кратності. Такі піни – основний засіб гасіння пожеж нафти і 

нафтопродуктів. При гасінні, піну подають на окремі ділянки 

поверхонь рідини, що горить. Із цих ділянок піна поступово 

розтікається по всій поверхні. При цьому, у протиріччя вступають 

два процеси: піна, злита на якусь ділянку товстим шаром, 

намагається поширитися на сусідні ділянки, з тим, щоб створити 

шар рівномірної товщини. Оптимальним при припиненні горіння 

нафтопродуктів є піни з кратністю 70 – 159. 

Піни високої кратності застосовуються при об’ємному гасінні 

пожеж, коли піною заповнюють підвал, вузький канал, тунель, 

трюм і т.п. 

Стійкістю піни називається час існування (життя) елементу 

піни. До елементів піни відносять окремі бульбашки, плівку або 

певний об’єм піни. На практиці, стійкість піни розглядають, як час 

її життя у хвилинах. При цьому, під стійкістю піни розуміють час, 

за який із неї виділяється 50% об’єму наявної у піні рідини. 

За часом існування піни поділяють на піни малої стійкості 

(флотаційні), середньої стійкості (миючі, пожежні) і високої 

стійкості (затверділі піни, вулканізовані, засклянілі). У пінах 

середньої стійкості плівка не розривається упродовж 10 – 20 

хвилин. 

Стійкість піни залежить від природи її складових, а також від 

умов та природи об’єкту, який горить: висоти шару, температури, 

умов подачі. Для підвищення стійкості піни, у розчин вводять 

спеціальні розчинні або подрібнені та суспендовані стабілізатори. 

Повітряно-механічні піни подають у зону горіння за допомогою 

повітряно-пінних пожежних стволів та генераторів піни. 

 

Устаткування та умови його експлуатації 

Установка призначена для проведення випробувань з метою 

встановлення відповідності піноутворювачів вимогам ДСТУ 3789-

98 за показниками кратності та стійкості піни. Принцип дії 

установки для визначення кратності та стійкості піни середньої 

кратності полягає у визначенні співвідношення між об’ємом піни та 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



об’ємом робочого розчину, що був затрачений для отримання піни, 

а також у визначенні тривалості виділення із піни 50 % розчину 

піноутворювача. 

Установка для визначення кратності і стійкості піни середньої 

кратності (рис. 3) складається з: 

- піногенератора піни середньої кратності з розпилювачем 5, 

(рис. 4), який забезпечує витрату розчину (66 ± 3) см
3
/с при тиску на 

стволі (0,50 ± 0,02) МПа; 

 

 
 

Рис. 3. Схема установки для визначення кратності і стійкості піни 

середньої кратності 

 
Рис. 4. Піногенератор 

1 – кільце; 2 – сітка; 3 – труба; 4 – розпилювач; 5 – шпилька; 6– гайка 

 

- балона зі стисненим повітрям з редуктором 1, для створення 

тиску в межах від 0,4 до 0,6 МПа; 

- випробувального приладу типу повітряно-пінного вогнегасника 

6, місткістю корпусу 11 дм
3
; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- з’єднувальних шлангів 3; 

- металевої посудини для збирання піни (пінозбирач) місткістю 

(200 ± 1) дм
3
; 

- ваг електронних з межею зважування від 0,2 до 20 кг з 

похибкою не більше ніж 0,05 кг; 

- манометрів 2, 4 з верхньою межею вимірювання 1,0 МПа (10 

кгс/см
2
) і ціною поділки 0,02 МПа (0,2 кгс/см

2
), які встановлюються 

на корпусі вогнегасника та перед генератором піни; 

- термометра з діапазоном вимірювань від 0 до 112 ºС і ціною 

поділки 1 ºС; 

- мірного циліндра 2000 мл з ціною поділки 20 мл. 

Для проведення дослідження необхідно: 

- секундомір з межею вимірювань 1800 с і ціною поділки 0,2 с; 

- вода питна з жорсткістю не більше ніж 15 мг-екв/дм
3
. 

Установка експлуатується за умов: 

- температура повітря від 10 ºС до 25 ºС; 

- відносна вологість повітря від 40 до 80 %; 

- атмосферний тиск від 84,0 кПа до 106,6 кПа; 

- температура робочого розчину від 15 до 20 ºС. 

 

Хід роботи 

1. У мірній посудині готують 10 дм
3
 робочого розчину 

піноутворювача заданої концентрації. Перед кожною серією 

дослідів визначають температуру робочого розчину 

піноутворювача, яка має бути в межах 17,5±2,5 ºС.  

2. Заливають робочий розчин піноутворювача до корпусу 

випробувального приладу (повітряно-пінний вогнегасник), 

вставляють запірно-пускову арматуру в корпус та закручують гайку 

головки вогнегасника. 

3. На ваги встановлюють посудину для збирання піни. Під центр 

посудини підставляють мірний циліндр місткістю 2 дм
3
 для збору 

рідини, що буде виділятись із піни. Посудину для збирання піни з 

рамою та циліндром зважують і визначають їх загальну масу (m2, 

кг). 

4. Відкривають вентиль редуктора і встановлюють тиск повітря 

над розчином у випробувальному приладі у межах від 0,50 до 0,55 

МПа (від 5,0 до 5,5 кгс/см
2
). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Робочий розчин піноутворювача з випробувального приладу 

подають на піногенератор. Редуктором на балоні високого тиску 

встановлюють тиск перед піногенератором (0,50 ± 0,02) МПа та 

заповнюють піною посудину.  

6. Зважують циліндр і посудину з піною і визначають їх загальну 

масу (m1, кг). Під час заповнення посудини слідкують, щоб піна 

рівномірно заповнювала весь об’єм і не утворювала порожнин. 

Кратність піни К обчислюють за формулою 

,
mm

V

K

21

pп

−

⋅

=

ρ
 

де Vп – об’єм піни, що дорівнює внутрішньому об’ємові 

пінозбирача, дм
3
; 

ρp – густина робочого розчину піноутворювача, кг/дм
3
 (1,0 

кг/дм
3
); 

m1 – сумарна маса рами, циліндра і посудини з піною, кг; 

m2 – сумарна маса рами, циліндра і порожньої посудини, кг. 

Результати вимірювань вносять в таблицю 3.  

7. Після рівномірного заповнення посудини піною фіксують 

тривалість виділення 50% об’єму розчину піноутворювача, 

слідкуючи коли об’єм розчину, що витікає з пінозбирача в циліндр, 

досягне значення, яке дорівнює половині об’єму робочого розчину, 

витраченого на утворення об’єму піни в пінозбирачі. 

Визначена тривалість є мірою стійкості піни (табл. 3). 

 

Таблиця 3 

Результати проведення випробувань 

№ 

досліду 

Сумарна 

маса рами, 

циліндра і 

посудини, 

кг 

Об’єм 

піни, 

дм
3
 

Кратність 

піни 

Стійкість 

піни, с 

Відхилення 

від 

середнього 

значення, 

%  

m2 m1 К Ст 

1        

2        

Середнє - - -   - - 

 

8. Зробити висновок стосовно кратності та стійкості піни 

середньої кратності. За кінцевий результат беруть середнє 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



арифметичне двох визначень. Допустима розбіжність між 

результатами повторних випробувань за постійних умов не має 

перевищувати ±10 % відносно середнього арифметичного значення. 

 

Контрольні питання 

1. Що Ви розумієте під поняттям «гасіння пожежі»? 

2. Що таке вогнегасні речовини та їх класифікація? 

3. Назвіть основні принципи припинення горіння. 

4. Які вогнегасні речовини відносяться ізолюючих? 

5. Що таке кратність піни і як вона визначається? 

6. Які Ви знаєте види кратності піни і від чого вони залежать? 

7. Що таке стійкість піни і які Ви знаєте їх види? 

8. Назвіть технічні засоби подачі піни. 

 

 

Лабораторна робота 4 

Вивчення ефективності механізму припинення горіння 

різними вогнегасними речовинами 

Мета: вивчити область та ефективність застосування 

вогнегасників. 

Знати: класифікацію, будову та принцип роботи вогнегасників. 

Вміти: приводити в дію вогнегасники. 

 

Теоретичні відомості 

Вогнегасна речовина – це речовина або однорідна суміш, за 

своїми фізико-хімічними властивостями придатна до застосування в 

технічних засобах задля припинення горіння.  

Вогнегасні речовини класифікують за двома ознаками: за 

агрегатним станом і за механізмом дії.  

За агрегатним станом розрізняють: газоподібні, рідкі й тверді 

вогнегасні речовини. 

До газоподібних відносяться: азот, аргон, діоксид вуглецю, 

водяна пара, а також відпрацьовані гази двигунів (найчастіше 

списаних двигунів літаків). 

До рідких відносять воду та її розчини, а також хімічну й 

повітряно-механічну піну. 

Тверді вогнегасні засоби – це природні сипучі матеріали (пісок, 

глина, земля), а також спеціальні порошкові суміші (ПС). До 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



твердих можна віднести і снігоподібну вуглекислоту – заморожений 

до (–78,5°С) діоксид вуглецю. 

Вогнегасники класифікують: 

а) за способом транспортування на: 

- переносні (масою до 20 кг); 

- пересувні (масою не менше 20, але не більше 450 кг).  

Пересувні вогнегасники можуть мати одну або більше ємкостей 

для зарядки вогнегасною речовиною, змонтованих на візку. 

б) за видом вогнегасної речовини на: 

- водяні (ВВ); 

- водопінні (ВВП); 

- водопінні аерозольні (ВВПА); 

- порошкові (ВП); 

- газові (ВГ): (вуглекислотні (ВВК), хладонові тощо); 

- комбіновані. 

Водяні вогнегасники за видом струменя поділяють на: 

- вогнегасники з компактним струменем; 

- вогнегасники з розпиленим струменем (середній діаметр 

крапель більше 100 мкм); 

- вогнегасники з дрібнодисперсним розпиленим струменем 

(середній діаметр крапель менше 100 мкм). 

Водопінні вогнегасники за параметрами формованого ними 

пінного потоку поділяють на: 

- із генераторами піни низької кратності (кратність піни від 5 

до 20 включно); 

- із генераторами піни середньої кратності (кратність піни 

понад 20 до 200 включно). 

в) за принципом витиснення вогнегасної речовини на: 

- закачні; 

- із балоном стисненого чи зрідженого газу. 

г) за значенням робочого тиску на: 

- вогнегасники низького тиску (робочий тиск до 2,5 МПа 

включно за температури навколишнього середовища (20 ± 2°С); 

- вогнегасники високого тиску (робочий тиск вище 2,5 МПа за 

тієї ж температури). 

д) за можливістю та способом відновлення технічного ресурсу 

на: 

- такі, що перезаряджаються і ремонтуються; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- такі, що не перезаряджаються.  

є) залежно від класу гасіння пожеж: 

Водяні вогнегасники застосовують для гасіння пожеж класу А. 

Водопінні вогнегасники застосовують для гасіння пожеж класів А 

та В.  

Порошкові вогнегасники залежно від типу вогнегасного порошку 

застосовують для гасіння пожеж класів: 

- А, В та С – із зарядом багатоцільового вогнегасного порошку 

АВС; 

- D – із зарядом спеціального порошку. 

Крім того, порошкові вогнегасники придатні для гасіння 

електрообладнання, що перебуває під напругою до 1000 В із 

відстані не менше, ніж 1 м. 

Вуглекислотні та хладонові вогнегасники застосовують для 

гасіння пожеж класу В та електрообладнання, що перебуває під 

напругою до 1000 В, із відстані не менше, ніж 1 м. 

 

Будова та принцип дії вогнегасників  

Будь-який вогнегасник складається з корпуса для зберігання 

вогнегасної речовини та запірно-пускового пристрою (ЗПП). 

Вогнегасник, в якому маса номінального заряду вогнегасної 

речовини становить 3 кг та більше, має бути оснащений гнучким 

рукавом довжиною не менш ніж 400 мм; маса 5 кг та більше – не 

менше 500 мм. Гнучкий рукав із боку розпилювача має бути 

зафіксований на корпусі чи запірно-пусковому пристрої 

вогнегасника. 

Запірно-пусковий пристрій складається з: головки; насадки-

розпилювача або гнучкого рукава з насадкою; ручки для 

транспортування та важеля управління подаванням вогнегасної 

речовини; запобіжної чеки від випадкового спрацьовування; 

клапана переривання подачі вогнегасної речовини; сифонної 

трубки; джерела надлишкового тиску (газовий балон або 

газогенеруючий елемент); кнопки взведення (у закачних 

вогнегасників газ-витискувач міститься в корпусі); пристроїв, що 

запобігають перевищуванню тиску вище допустимого. Джерело 

надлишкового тиску у пересувних вогнегасниках знаходиться 

ззовні корпуса. Окрім того, закачні вогнегасники мають бути 

оснащені манометрами або індикаторами тиску.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принцип дії вогнегасників полягає у створенні надлишкового 

тиску в корпусі (за винятком закачних) і викиданні під його дією 

вогнегасної речовини в осередок пожежі. 

Для приведення вогнегасника в дію необхідно: 

- видалити запобіжну чеку; 

- натиснути й відпустити кнопку, в результаті чого руйнується 

мембрана газового балону і газ-витискувач подається до корпусу, де 

утворює надлишковий тиск. 

Після цього вогнегасник готовий до подавання вогнегасної 

речовини: 

- гнучкий рукав необхідно спрямувати на осередок пожежі; 

- натиснути на важіль управління подачею вогнегасної речовини, 

при цьому вогнегасна речовина під дією надлишкового тиску 

сифонною трубкою та рукаву через насадок подається до осередку 

пожежі; 

- для припинення подачі вогнегасної речовини необхідно 

відпустити важіль. 

Заходи безпеки під час користування вогнегасниками. 

Забороняється: завдавати ударів по вогнегаснику; кидати 

вогнегасник у полум’я під час застосування за призначенням й 

ударяти ним об землю (підлогу) для приведення його в дію; 

направляти насадку вогнегасника (гнучкий рукав або розтруб) під 

час його експлуатації у бік людей; використання вогнегасників для 

потреб, не пов’язаних із пожежогасінням. 

Гасіння осередків пожежі, які виникли за межами приміщень, 

необхідно здійснювати з навітряного боку. 

Вуглекислотні вогнегасники мають застосовуватися в тих 

випадках, коли для ефективного гасіння пожежі необхідні 

вогнегасні речовини, які не ушкоджують оснащення й об’єкти 

(обчислювальні центри, радіоелектронна апаратура, музеї, архіви і 

т.п.). 

Під час застосування вуглекислотного або порошкового 

вогнегасника для гасіння пожежі електроустаткування, яке 

перебуває під напругою електричного струму до 1000 В, необхідно 

витримувати безпечну відстань (не менше 1 м) від розпилюючої 

насадки вогнегасника до струмопровідних частин 

електроустаткування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Забороняється застосовувати водяні та водопінні вогнегасники 

для ліквідації пожеж електрообладнання, яке знаходиться під 

електричною напругою, а також для гасіння речовин, що вступають 

із водою в хімічну реакцію, яка супроводжується інтенсивним 

виділенням тепла і розбризкуванням горючої речовини. 

Застосування порошкових вогнегасників для захисту 

устаткування, яке може вийти з ладу у разі попадання в нього 

вогнегасного порошку (електронне устаткування, електронно-

обчислювальні машини), вирішується тільки за відсутності газових 

вогнегасників. 

Під час гасіння пожежі порошковими вогнегасниками необхідно 

брати до уваги можливість утворення високої запиленості й як 

наслідок – зниження видимості в приміщенні, що захищається. 

Під час гасіння пожежі вуглекислотними вогнегасниками 

необхідно враховувати можливість зниження концентрації кисню в 

повітрі приміщення, що захищається, особливо якщо воно невелике 

за об’ємом.  

У приміщеннях, де застосування вуглекислотних вогнегасників 

може створити небезпечну для життя людини концентрацію газів у 

повітрі, а також у разі застосування пересувних вуглекислотних 

вогнегасників необхідно використовувати ізолюючі засоби 

індивідуального захисту органів дихання.  

Перед застосуванням пересувних вуглекислотних вогнегасників 

слід обмежити кількість обслуговуючого персоналу, який перебуває 

в приміщенні. 

 

Хід роботи 

Використовуючи методичні вказівки, [4, 5, 8, 11], а також 

наявні вогнегасники в лабораторії, студенти вивчають 

класифікацію, будову, маркування, технічні характеристики, 

принцип роботи вогнегасників, приведення їх в дію.  

Аналізують ефективність та роблять висновок про необхідність, 

економічність та безпечність застосування конкретного виду 

вогнегасника для гасіння певного класу пожежі (табл. 4). 

Знаком +++ відмічають вогнегасники, що найбільш ефективні 

при гасінні пожежі даного класу; ++ вогнегасники, що придатні для 

гасіння пожежі даного класу; + вогнегасники, що недостатньо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ефективні для гасіння пожежі даного класу; - вогнегасники, 

непридатні для гасіння пожежі даного класу. 

 

Таблиця 4 

Ефективність застосування вогнегасників залежно від класу 

пожежі і за видом вогнегасної речовини 
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Контрольні питання 

1. За якими ознаками класифікують вогнегасні речовини? 

2. Що таке вогнегасник? 

3. Назвіть основні чинники класифікації вогнегасників. 

4. Як маркують вогнегасники? 

5. Які Ви знаєте класи пожеж? 

6. Які вогнегасники слід використовувати для гасіння 

легкозаймистих рідин? 

7. Які вогнегасники слід використовувати для гасіння 

електроустаткування, що перебуває під напругою? 

8. Які вогнегасники слід використовувати для гасіння архівних 

установ та музейних цінностей. 

9. З чого складається порошковий вогнегасник? 

10. Який порядок приведення в дію вуглекислотного 

вогнегасника? 

11. Назвіть основні вимоги до розміщення вогнегасників. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Назвіть основні заходи безпеки під час користування 

вогнегасниками. 
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Додаток 

Матеріали відносять до певної групи горючості відповідно до даних, 

наведених у табл.1. 

Таблиця1. 

 

Група 

горючості 

матеріалів 

Параметри горючості 

Температура 

димових газів 

Т, 
0
С 

Ступінь 

пошкодження за 

довжиною Sl, % 

Ступінь 

пошкод

ження за 

масою 

Sm, % 

Триваліс

ть 

самостій

ного 

горіння 

τсг, с 

Г 1 ≤135 ≤65 ≤20 0 

Г 2 ≤235 ≤85 ≤50 ≤30 

Г 3 ≤450 >85 ≤50 ≤300 

Г 4 >450 >85 >50 >300 

 

Таблиця 2 

Умови віднесення матеріалів до групи негорючих 

Умови 
Група горючості 

негорючі горючі 

Середнє арифметичне зміни 

температури в печі, на поверхні й 

усередині зразка, °С  

< 50  > 50  

Середнє арифметичне значення 

втрати маси для 5 зразків від 

їхнього середнього значення 

початкової маси після 

кондиціювання, % 

< 50  > 50  

Середнє арифметичне значення 

тривалості стійкого горіння 5 

зразків, с 

< 10 > 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


