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1.ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 
ТЕМА КУРСОВОЇ РОБОТИ: „ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ТЕРИТОРІЇ  ТА ВИЯВЛЕННЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ” 
Згідно із законом України “Про охорону навколишнього природного 

середовища” ст.50 «екологічна безпека» – це стан навколишнього 
природного середовища при якому забезпечується попередження погіршення 
екологічної обстановки та виникнення небезпек для здоров’я людей. 

Основними завданнями екологічної безпеки є: 
1. Вивчення і класифікація різних класів надзвичайних ситуацій; 
2. Розробка комплексних показників оцінки екологічної безпеки 

територій, екосистем, потенційно-небезпечних обєктів; 
3. Виявлення зон екологічних криз та лих; 
4. Оцінка екологічного ризику територій, екосистем та 

прогнозування розвитку екологічних ситуацій; 
5. Розробка системи швидкодіючих заходів для забезпечення 

екологічної безпеки; 
6. Розробка критеріїв оцінки екологічної  безпеки підприємств 

народногосподарського значення. 
Мета курсової роботи: оцінити  стан екологічної безпеки території 

адміністративного району, дослідити небезпечні природні явища та  
техногенну небезпеку регіону,  виявити антропогенні  екологічні фактори які 
призводять до порушення екологічної безпеки. 

Основні завдання курсової роботи: 
• охарактеризувати природні умови району; 
• визначити рівень господарського освоєння району та 

охарактеризувати господарсько-виробничий комплекс; 
• охарактеризувати потенційні екологічні небезпеки території, 

визначити фактори екологічних ризиків; 
• оцінити екологічну безпеку промислового об’єкту на локальному 

та регіональному рівнях; 
• спрогнозувати наслідки викиду небезпечних хімічних речовин 

при аваріях на промислових об’єктах. 
Курсова робота має на меті: 

- розвинути  навички самостійної роботи, закріпити та поглибити 
теоретичні знання і практичні уміння, навички; 

- навчитися оцінювати стан екологічної безпеки території  та виявляти 
фактори, які порушують екологічну рівновагу; 

- набути  вмінь аналізувати та систематизувати літературу з питань, що 
вивчаються; 

- аналізувати  сучасні досягнення у вирішенні поставлених завдань; 
- оволодіти сучасними методиками розрахунків і аналізу отриманих 
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результатів, логічністю побудови та викладення матеріалу;  лаконічністю 
формулювань; 

-  вміти переконливо аргументувати  висновки; 
- навчитися систематизувати та аналізувати дані й одержані результати; 
- робити правильні висновки та пропозиції за результатами виконаних 

досліджень, розробок, розрахунків. 
За прийняті у курсовій  роботі рішення і за достовірність усіх 

виконаних розрахунків відповідає студент – автор роботи. 
 

СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ 
Вступ.  
Висвітити актуальність, мету, об’єкт, предмет та завдання курсової  

роботи, основні питання, що необхідно розглянути.  Привести згідно варіанту 
вихідні дані.  

 
РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ РЕГІОНУ 
 
1.1 Відомості про територію (район, область) та фізико-

географічні умови розташування  
Вказати місце розташування досліджуваної території, його площу, 

навести характеристику фізико-географічного  положення (де розміщений, 
кліматичний пояс, природна зона). Географічне положення – це розміщення 
певної території на земній поверхні, яке визначається за її географічними 
координатами та по відношенню до інших природних, політико-
адміністративних, економіко-географічних об’єктів.  

Охарактеризувати рельєф території. Належність  території  до 
геоморфологічного  району  та переважного  типу  рельєфу.  Загальні  дані  
про  розчленування місцевості,  абсолютні  відмітки  території  тощо.  За  
цими  даними оцінити  природну  здатність  рельєфу  до  розсіювання  та  
акумуляції продуктів техногенезу. 

1.2 Кліматичні умови 
Привести  характеристику кліматичних умов: температуру повітря 

(середньорічну, середньосезонну, найхолоднішого та найтеплішого місяця 
року), кількість та розподіл опадів, дефіцит вологості повітря, напрямок 
переважаючих вітрів.  

1.3 Характеристика ґрунтового покриву 
Навести характеристику грунтів досліджуваної території, вказати 

здатність їх до ерозії. Визначити площі заболочених територій, лісу та ріллі. 
Привести фізичні та фізикохімічні характеристики грунтів. Зробити висновок 
щодо їх родючості та стійкості до ерозійних процесів. 
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1.4 Гідрологічні та гідрографічні характеристики водних 

об’єктів території (району, області) 
Навести коротку характеристику гідрографічної мережі 

досліджуваного регіону. Привести гідрографічну схему річкової мережі.  
Визначити основні гідрологічні характеристики водних об’єктів.  

 
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСЬКО –
ВИРОБНИЧОГО КОМПЛЕКСУ ТЕРИТОРІЇ. 

 
Охарактеризувати особливості формування природно-ресурсного,  

виробничого комплексу досліджуваної території, встановити техногенне 
навантаження на одиницю площі, одного жителя.  

Визначити рівень освоєння району, встановити галузеву структуру 
промислового сектору. Охарактеризувати агропромисловий комплекс 
території. Встановити наявність об’єктів, які становлять підвищену 
екологічну небезпеку (табл. 2.1). 

 
Таблиця 2.1 

ПЕРЕЛІК  
видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку 

№ 
з/п 

Характеристика об’єктів 

1 
Атомна енергетика і атомна промисловість (у тому числі 
видобування і збагачення руди, виготовлення тепловиділюючих 
елементів для атомних електростанцій, регенерація  
відпрацьованого ядерного палива, зберігання чи утилізація 
радіоактивних відходів). 

2 Біохімічне, біотехнічне і фармацевтичне виробництво. 
3 Збір, обробка, зберігання, поховання, знешкодження і утилізація 

всіх видів промислових і побутових відходів.  
4 Видобування нафти, нафтохімія і нафтопереробка  (включаючи  

всі види продуктопроводів). Автозаправні  станції.   
5 Добування і переробка природного газу, будівництво газосховищ. 
6 Хімічна промисловість (включаючи виробництво засобів  

захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрив), 
текстильне виробництво (з фарбуванням тканин і обробкою їх  
іншими  хімічними засобами). 

7 Металургія (чорна і кольорова).  
8 Вугільна, гірничовидобувна  промисловість,  видобування  і  

переробка торфу, сапропелю.  
9 Виробництво, зберігання, утилізація і знищення боєприпасів  

усіх видів, вибухових речовин і ракетного палива. 
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Продовження таблиці 2.1 

10 Виробництво електроенергії і тепла на базі органічного палива.  
11 Промисловість будівельних матеріалів (виробництво  

цементу, асфальтобетону, азбесту, скла).  
12 Целюлозно-паперова промисловість. 
13 Деревообробна промисловість (хімічна переробка  деревини, 

виробництво деревостружкових і деревоволокнистих плит та інше 
з використанням синтетичних смол,   консервування деревини 
просочуванням).  

14 Машинобудування і  металообробка  (з  литтям  із  чавуну,  
сталі, кольорових металів та хімічною обробкою).  

15 Будівництво гідроенергетичних та гідротехнічних споруд  і  
меліоративних систем, включаючи  хвостосховища  та  
шламонакопичувачі.  

16 Будівництво аеропортів, залізничних  вузлів і вокзалів,  
автовокзалів, річкових і морських портів, залізничних і 
автомобільних магістралей, метрополітенів.  

17 Тваринництво (тваринницькі комплекси продуктивністю більш  
як 5000 голів і птахофабрики).  

18 Виробництво харчових продуктів (м'ясокомбінати, молокозаводи, 
цукрозаводи, спиртзаводи).  

19 Обробка продуктів і переробка відходів тваринного походження  
(переробка шкіри, виготовлення клею і технічного желатину, 
утильзаводи).  

20 Будівництво каналізаційних систем і очисних споруд.  
21 Будівництво водозаборів поверхневих і підземних вод для центра-

лізованих систем водопостачання населених пунктів, водозабезпе-
чення меліоративних систем, окремих промислових підприємств. 

22 Інші окремі об'єкти, будівництво і експлуатація яких можуть 
негативно впливати на стан довкілля, які у кожному конкретному 
випадку визначаються Мінекобезпеки, або його органами на 
місцях. 
 
Проаналізувати промислові об’єкти досліджуваної території та 

встановити для кожного підприємства клас шкідливості, розмір санітарно-
захисних зон (табл. 2.2). 

Навести характеристику основних  виробництв і встановити категорії 
їх небезпечності.  Відомості звести у таблицю 2.3. 
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Таблиця 2.2 
Клас шкідливості підприємства та розміри санітарно-захисних зон 

 
Промислові підприємства Клас шкідливості 

підприємства 
Розміри СЗЗ 

1 2 3 

Целюлозно-паперові, хімічні та 
металургійні комбінати, мідеплавильні 
заводи, підприємства з виробництва 
портландцементу 

І 1000 

Виробництво гіпсу, азбесту, валка, 
асфальтобетону , ДСП 

ІІ 500 

Виробництво керамзиту, скловати, 
бетонних та залізобетонних виробів,  
цементу, асфальтобетонні заводи 

ІІІ 300 

Виробництво штучного каменю, 
бетонних виробів, полімерних 
будматеріалів, фаянсових та 
фарфорових виробів, цегли, ливарні 
цехи, автомобільні заводи  

IV 100 

Підприємства по  видобуванню 
каміння глиняних виробів, столярні 
цехи, виробництво паркету 

V 50 

 
Таблиця 2.3 

Відомості про промислові підприємства та їх галузева специфіка 
 

Комплекс 
галузі 

Назва 
підприємства 

Коротка 
характеристика 

Категорія 
небезпечності 

Ступінь 
ризику 

1 2 3 4 5 
     
 

Охарактеризувати транспортний комплекс (наявність залізничного, 
морського, річкового, автомобільного, авіаційного, трубопровідного 
транспорту)  і зв’язок  території району. 
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РОЗДІЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦІЙНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ 

НЕБЕЗПЕК ТЕРИТОРІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ 
ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ 

 
Потенційна екологічна небезпека – це сукупність ймовірних 

небезпек для живих природних систем і людини. З поняттям  потенційної 
екологічної небезпеки пов’язане поняття потенційного екологічного ризику, 
який може визначатися як розрахункова величина і характеризувати цю 
величину в кількісних та якісних показниках.  

Потенційний екологічний ризик – це явище небезпеки потенційного 
порушення стосунків живих організмів з навколишнім середовищем 
внаслідок дії природних, антропогенних та техногенних чинників. Частота 
реалізації потенційного екологічного ризику створює реальний екеологічний 
ризик. Виділяють дві складові ризику: природну, антропогенну. До 
природних чинників можна віднести такі несприятливі процеси і явища як 
землетруси, повені, зсуви, несприятливі метеорологічні умови. Джерела і 
райони можливого порушення довкілля техногенними чинниками вузько 
локалізовані і, як правило, добре вивчені. Екологічний ризик притаманий 
територіям де зосереджені промислові виробництва. 

 
3.1 Ідентифікація факторів екологічного ризику природного 

характеру 
Ідентифікація факторів ризику це виявлення найбільш вагомих 

джерел небезпеки (факторів ризику) та їх ранжування з метою визначення 
реальної загрози для людини та навколишнього середовища на основі 
побудови карт ризику; визначення порогів стійкості технічних і екологічних 
систем; використання імітаційного моделювання.  

З метою встановлення факторів ризику природного характеру 
території необхідно охарактеризувати всі можливі надзвичайні ситуації (НС) 
природного характеру та проаналізувати за останнє десятиліття динаміку 
виникнення різних видів НС цього класу, відомості звести у таблицю 3.1.  

 
Таблиця 3.1 

Кількість та групи  надзвичайних ситуацій природного характеру 
 

№ Групи НС  2000 2004 2008 
1 геологічні небезпечні явища (землетруси, зсуви, 

провали) 
21 31 18 

2 метеорологічні небезпечні явища 168 115 48 
3 гідрологічні небезпечні явища (повені, паводки) 32 50 16 
4 лісові та торф’яні пожежі 32 78 43  
 Всього 253 274 125 
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Згідно Класифікатора надзвичайних ситуацій виділені  надзвичайні 

ситуації природного характеру (код 20000) і поділені на групи: 
- геологічні (20100); 
- метеорологічні (20200); 
- гідрологічні морські та гідрологічні прісноводні (20300 та 20400); 
- пожежі в природних екосистемах (20500);  
- інфекційна захворюваність людей (20600); 
- отруєння людей (20700); 
- інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин (20800); 
- масова загибель диких тварин (20900); 
- ураження сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками 

(20950). 
Зробити висновок щодо частоти прояву тих чи інших надзвичайних 

ситуацій природного характеру. 
 
3.2 Ідентифікація факторів екологічного ризику  техногенного 

характеру 
Збільшення кількості виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру обумовлює необхідність дослідження стану 
техногенно-екологічної небезпеки  для населення та навколишнього 
середовища з метою завчасного запобігання і резервування необхідних для 
їхньої ліквідації матеріальних, технічних, фінансових ресурсів, створення 
планів дій на випадок їхнього виникнення. 

В роботі необхідно визначити ступінь ризику виробничо-
господарської діяльності (згідно із «Порядком розподілу суб’єктів 
господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки 
життя і здоров’я населення, навколишнього природного середовища» від 
14.11.2007р.), встановити радіаційну, хімічну та гідродинамічну потенційні 
техногенні небезпеки. 

Розподіл суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх 
господарської діяльності для безпеки життя і здоров’я населення, 
навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки середовища 

здійснюється  за такими критеріями: 
- порогова маса небезпечних речовин, категорії та групи небезпечних 

речовин; 
- категорія за вибухопожежною та пожежною небезпекою будинку та 

приміщення; 
- важливість для національної безпеки країни та забезпечення 

життєдіяльності населення; 
- кількість людей, що постійно або тимчасово можуть перебувати 

одночасно на об’єкті; 
- поверховість або висота будівель; 
- розташування споруд під землею; 
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- наявність культурних, історичних, духовних та інформаційних 

цінностей; 
- рівень складності ліквідації можливої пожежі та її наслідків; 
- кількісна міра пожежної небезпеки, що враховує ймовірність 

настання негативних соціальних, екологічних та матеріальних наслідків від 
впровадження господарської діяльності та можливий розмір втрат від 
виникнення ймовірної пожежі. 

Категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки визначаються 
згідно з ОНТП 24-86, порогова маса небезпечних речовин, категорії та групи 
небезпечних речовин – згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 
11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів 
підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357), 
потенційно небезпечні об’єкти — згідно з постановою Кабінету Міністрів 
України від 29 серпня 2002 р. № 1288 “Про затвердження Положення про 
Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів” (Офіційний вісник 
України, 2002 р., № 36, ст. 1694).(табл.3.2) 

 Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання 
незалежно від форми власності та видів господарської діяльності з 
урахуванням значення прийнятного ризику для життєдіяльності щодо 
пожежної безпеки належать до одного з трьох ступенів ризику: з високим, 
середнім та незначним. 

До суб’єктів господарювання з високим ступенем прийнятного 
ризику належать суб’єкти, у сфері управління (власності, володінні, 
користуванні) яких перебувають:  

• потенційно небезпечні об’єкти та об’єкти підвищеної небезпеки; 
• промислові та складські будівлі (споруди), які належать до 

категорій “А” або “Б”  за вибухопожежною небезпекою незалежно від площі 
та промислові і складські будівлі, які належать до категорії “В” за пожежною 
небезпекою площею 500 кв. метрів та більше; 

• підприємства, які мають стратегічне значення для економіки і 
безпеки держави, перелік яких затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 23 грудня 2004 р. № 1734 (Офіційний вісник України, 2004 р., №  
52, ст. 3443); 

• об’єкти з масовим перебуванням людей, зокрема аеропорти, 
морські, річкові, залізничні та автомобільні вокзали республіканського та 
обласного значення, станції метрополітенів; 

• висотні будинки (з умовною висотою понад 47 метрів); 
• підземні споруди різного призначення; 
• пам’ятки архітектури та історії, музеї, картинні галереї, 

бібліотеки, архіви, підприємства зв’язку, телерадіоцентри, банківські 
установи державного та обласного значення; 

• тваринницькі або птахівницькі комплекси з утриманням більш як 
1000 голів тварин або більш як 100 тис. голів птиці; 
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• об’єкти нового будівництва, реконструкції, реставрації, 

капітального ремонту, перепланування, розширення і технічного 
переоснащення. 

 
Таблиця 3.2 

Категорії приміщень за вибухопожежною і пожежною небезпекою згідно 
ОНТП 24-86 

 
Категорії 

приміщень 
Характеристика речовин та матеріалів, які знаходяться  у 

приміщенні 
А 

вибухопожежо 
небезпечна 

Горючі гази, лейкозаймисті рідини з температурою 
спалаху не більше 280 С у такій кількості, що можуть 
утворювати вибухонебезпечні парогазоповітряні суміші, 
при займанні яких розвивається розрахунковий 
надмірний тиск вибуху в приміщенні, який перевищує 5 
кПА. Речовини та матеріали, які здатні до вибуху і 
горіння в разі взаємодії з водою, киснем повітря або 
один з одним у такій кількості, що розрахунковий 
надмірний тиск вибуху в приміщенні перевищує 5 кПа. 

Б 
вибухопожежо- 

небезпечна 

Горючий пил або волокна, легкозаймисті рідини з 
температурою спалаху вище 280 С, горючі рідини  в 
такій кількості, що здатні утворювати вибухонебезпечні 
пилові або пароповітряні суміші, при займанні яких 
розвивається надмірний тиск вибуху в приміщенні, який 
перевищує 5 кПа 

В 
пожежо- 

небезпечна 

Горючі  та важкогорючі рідини, тверді горючі та 
важкогорючі речовини та матеріали (в тому числі пил і 
волокна), речовини та матеріали, здатні тільки горіти 
при взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним 
за умови, що приміщення, в яких вони є в  наявності або 
обертаються, не належать до категорії А і Б. 

Г Негорючі речовини та матеріали в гарячому, 
розжареному та в розплавленому стані, процес обробки 
яких супроводжується виділенням  променевого тепла, 
іскр і полум’я, горючі гази, рідини та тверді речовини, 
які спалюються або утилізуються як паливо. 

Д Негорючі рідини і матеріали у холодному стані. 
Допускається відносити до категорії Д приміщення, в 
яких знаходяться горючі рідини в системах змащування, 
охолодження та гідроприводу обладнання, у кількості не 
більше 60 кг на одиницю обладнання у разі тиску не 
більше 0,2 МПа, кабельні електропроводки до 
обладнення, окремі предмети меблів на місцях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12
До  суб’єктів господарювання із середнім ступенем прийнятного 

ризику належать суб’єкти, у сфері управління (власності, володінні, 
користуванні) яких перебувають:  

• промислові та складські будівлі, які належать до категорії “В” за 
пожежною небезпекою площею менш як 500 кв. метрів; 

• об’єкти тваринництва або птахівництва з утриманням менш як 
1000 голів тварин або менш як 100 тис. голів птиці, сільськогосподарські та 
фермерські господарства, до виконання робіт в яких залучаються наймані 
працівники; 

• об’єкти з постійним або тимчасовим перебуванням у них менш 
як 50 осіб, зокрема об’єкти торгівлі, громадського харчування, підприємства 
побутового обслуговування (крім малих архітектурних форм); 

• будинки науково-дослідних установ, проектних та 
конструкторських організацій; 

• музеї, картинні галереї, бібліотеки, архіви, підприємства зв’язку, 
телерадіоцентри районного та місцевого значення, філії районних 
представництв банків; 

• будівлі підвищеної поверховості (з умовною висотою від 26,5 до 
47 метрів включно); 

• багатоповерхові гаражі та гаражі в цокольних та підвальних 
приміщеннях будинків різного призначення. 

 До  суб’єктів господарювання з незначним ступенем прийнятного 
ризику належать суб’єкти, у сфері управління (власності, володінні, 
користуванні) яких перебувають:  

• державні, відомчі та кооперативні житлові будинки (крім 
будинків підвищеної поверховості та висотних);  

• дачні, садівницькі та гаражні кооперативи (крім 
багатоповерхових та підземних);  

• невеликі одноповерхові пересувні споруди, які не мають 
закритого приміщення для тимчасового перебування людей, або стаціонарні 
споруди, які мають закрите приміщення для тимчасового перебування людей 
і за зовнішнім контуром мають площу до 30 кв. метрів, що виготовляються із 
полегшених конструкцій і встановлюються тимчасово без улаштування 
фундаментів; 

• інші суб’єкти господарювання, які не увійшли до суб’єктів 
господарювання з високим та середнім ступенем ризику.  

З метою встановлення факторів ризику  техногеннного характеру 
території необхідно охарактеризувати всі можливі надзвичайні ситуації (НС) 
техногенного характеру та проаналізувати за останнє десятиліття динаміку 
виникнення різних видів НС цього класу, відомості звести у таблицю3.4, та 
визначити питому вагу різних груп. 

До надзвичайних ситуацій техногенного характеру (код 10000) 
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належать групи (в дужках зазначено код групи):  транспортні аварії 
(катастрофи — 10100);  пожежі, вибухи (10200); аварії з викидом (загрозою 
викиду) сильнодіючих отруйних речовин (СДОР) на об'єктах економіки 
(10300); наявність у навколишньому середовищі шкідливих речовин понад 
гранично допустимі концентрації (10400); аварії з викидом (загрозою викиду) 
радіоактивних речовин (10500); раптове руйнування споруд (10600); аварії на 
електроенергетичних системах (10700); аварії на системах життєзабезпечення 
(10800); аварії систем зв'язку та телекомунікацій (10900); аварії на очисних 
спорудах (11000); гідродинамічні аварії (11100). 

Таблиця 3.3 
Надзвичайні ситуації техногенного характеру 

   
№  Група НС 2000 2004 2007 

1 транспортні аварії 212 168 105 
2 пожежі, вибухи 201 204 182 
3 аварії з викидом (загрозою викиду) 

сильнодіючих отруйних речовин (СДОР) 
26 24 16 

4 аварії з викидом (загрозою викиду) 
радіоактивних речовин (РР) 

54 - 1 

5 раптове зруйнування споруд 80 72 69 
6 аварії на електроенергетичних системах 131 152 31 
7 аварії на комунальних системах 

життєзабезпечення 
107 90 73 

8 аварії на очисних спорудах 4 1 - 
9 гідродинамічні аварії 1 2 - 
10 Всього 816 713 477 
 

 За результатами аналізу виникнення надзвичайних ситуацій різних 
типів визначити питому вагу надзвичайних ситуацій природного та 
техногенного характеру  різних груп та видів (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 
Питома вага НС , % 

 
Вид НС Кількість  Питома вага у % 

Техногенного характеру   

Природного характеру   

Всього   

 
Зробити висновок щодо техногенно-екологічної небезпеки території 

та встановити питому вагу населення, що проживає в зонах ймовірних 
надзвичайних ситуацій техногенного  та природного характеру. 
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РОЗДІЛ 4. ПРОГНОЗУВАННЯ НАСЛІДКІВ ВИКИДУ 

НЕБЕЗПЕЧНИХ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН ПРИ АВАРІЯХ НА 
ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТАХ 

 
 Оцінити та спрогнозувати (для довгострокового (оперативного) і 

аварійного прогнозування) наслідки впливу аварій на виробництві та на 
транспорті  за «Методикою прогнозування наслідків виливу (викиду) 
небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об`єктах і 
транспорті»  (2001 р.).  

Здійснити довгострокове та аварійне прогнозування  наслідків 
викиду хімічних речовин при аварії на промисловому об’єкті. 

 
4.1 Довгострокове (оперативне) прогнозування 
Довгострокове прогнозування здійснюється заздалегідь для 

визначення можливих масштабів забруднення, сил і засобів, які 
залучатимуться для ліквідації наслідків аварії, складання планів роботи та 
інших довгострокових (довідкових) матеріалів. 

Для довгострокового (оперативного) прогнозування 
використовуються такі  метеорологічні дані: швидкість вітру в приземному 
шарі – 1 м/с, температура повітря 200С , ступінь вертикальної стійкості 
повітря (СВСП) – інверсія, напрямок вітру не враховується, а 
розповсюдження хмари забрудненого повітря приймається у колі  3600. 
Ступінь заповнення ємкості (ємностей) приймається 70% від паспортного 
об`єму ємкості; ємкості з НХР при аваріях руйнуються повністю; при аваріях 
на продуктопроводах (аміакопроводах тощо) кількість НХР, що може бути 
викинута, приймається за її кількість між відсіками (для продуктопроводів 
об`єм НХР приймається 300-500 т). Заходи щодо захисту населення 
детальніше плануються на глибину зони можливого хімічного забруднення, 
яка утворюється протягом перших 4 годин після початку аварії. 

При довгостроковому прогнозуванні розраховують площі можливого 
забруднення. 

Зона хімічного забруднення НХР (ЗХЗ) – територія, яка включає 
осередок хімічного забруднення, де фактично розлита НХР, і ділянки 
місцевості, над якими утворилась хмара НХР. 

Зона можливого хімічного забруднення (ЗМХЗ) – територія, у 
межах якої під впливом зміни напряму вітру може виникнути переміщення 
хмари НХР з небезпечними для людини концентраціями. 

Площу зони можливого хімічного забруднення (ЗМХЗ)  
визначаємо за формулою:   

S(ЗМХЗ)=3,14Г2,            (4.1) 
 

де Г – глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі 
аварії на хімічно небезпечних об’єктах (км), яку визначають за таблицями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15
4.8-4.10 і яка залежить від виду небезпечної хімічної речовини, (НХР), 
кількості НХР, і метеорологічних умов: швидкості вітру та ступеня стійкості 
повітря (конвекція, ізотермія, інверсія).  

Таблиця 4.1 
Графік орієнтованої оцінки ступеня вертикальної стійкості повітря 

 

 
 Інверсія – такий стан приземного шару повітря, при якому 

температура поверхні ґрунту менша за температуру повітря на висоті 2 м від 
поверхні. 

 Ізотермія – такий стан приземного шару повітря, при якому 
температура поверхні ґрунту орієнтовно рівна температурі повітря на висоті 
2 м від поверхні. 

Конвекція – такий стан приземного шару повітря, при якому 
температура поверхні ґрунту більша за температуру повітря на висоті 2 м від 
поверхні. 

У разі коли ємкість обвалована, тобто  приймається  розлив НХР «у 
піддон», глибину розповсюдження хмари забрудненого повітря уточнюємо за 
коефіцієнтом зменшення глибини К (таблиця 4.2). 

Глибина розповсюдження хмари НХР при виливі “у піддон” 
розраховується за формулою: Г*= Г/К і для розрахунків приймаємо Г*. 

У разі коли  на шляху хмари НХР є певні перешкоди, а саме: лісовий 
масив, населений пункт, або міська забудова, то необхідно уточнювати  
глибину розповсюдження хмари забрудненого повітря, використовуючи 
коефіцієнти зменшення глибини розповсюдження в лісовому масиві (К1); 
зменшення глибини розповсюдження в сільському населеному пункті (К2); 
зменшення глибини розповсюдження в населеному пункті з міською 
забудовою (К3) (табл. 4.3).  

Площу прогнозованої зони хімічного забруднення (ПЗХЗ) 
визначаємо за формулою: 

S(ПЗХЗ)=0,11Г2,         (4.2) 
 
де Г – глибина зони (табл. 4.8-4.10). 

Швидкість 
вітру, м/с 

День 
(період від сходу сонця) 

ніч 
(період від заходу сонця до 

сходу) 

ясно напів`ясно хмарно ясно напів`ясно хмарно 

0,5 
КОНВЕКЦІЯ 

 
ІНВЕРСІЯ 

 

0,6 - 2,0 

2,1- 4,0   
ІЗОТЕРМІЯ 

  
ІЗОТЕРМІЯ більше 4,0   
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Таблиця 4.2 
Коефіцієнти зменшення глибини розповсюдження хмари НХР 

при виливі “у піддон”(К) 
 

Найменування НХР 
Висота обвалування, м 

1 2 3 
хлор 2,1 2,4 2,5 
аміак 2,0 2,25 2,35 
сірковий ангідрид   2,5 3,0 3,1 
сірководень 1,6 1,6 1,6 
соляна кислота  4,6 7,4 10,0 
хлорпікрин 5,3 8,8 11,6 
формальдегід 2,1 2,3 2,5 

Примітка: Якщо приміщення, де зберігається НХР, герметично 
зачиняються і обладнані спеціальними вловлювачами, то відповідний 
коефіцієнт збільшується в 3 рази. У разі проміжних значень висоти 
обвалування існуюче значення висоти обвалування округляється до 
ближчого. 

 
Таблиця 4.3 

В умовах міської забудови, сільського будівництва або лісів глибина 
розповсюдження хмари забрудненого повітря для кожного 1 км цих зон 

зменшується на відповідні коефіцієнти: 
 
СВСП Міська забудова Лісові масиви  Сільське 

будівництво 
Інверсія 3,5 1,8 3 
Ізотермія 3 1,7 2,5 
Конвекція 3 1,5 2 
 
 

4.2 Аварійне прогнозування 
Аварійне прогнозування здійснюється під час виникнення аварії за 

даними розвідки для визначення можливих наслідків аварії і порядку дій в 
зоні можливого забруднення. 

Зона можливого хімічного забруднення. Розмір ЗМХЗ приймається 
як сектор круга, форма і розмір якого залежать від швидкості та напрямку 
вітру (табл. 4.1), і розраховується за емпіричною формулою. 
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Площа ЗМХЗ:   

Sзмхз=8,72·10-3 Г2 ·φ, кв. км,          (4.3) 
 

де Г – глибина зони (табл. 4.8-4.10); 
φ – коефіцієнт, який умовно дорівнюється кутовому розміру зони  
(табл. 4.6).   
 
Прогнозована зона хімічного забруднення. 
Прогнозована зона хімічного забруднення (ПЗХЗ) – розрахункова зона 

в межах ЗМХЗ, параметри якої приблизно визначаються за формою еліпса. 

Площа ПЗХЗ:   
Sпрог. =К ·Г2 · N0,2, кв. км,         (4.42) 

 
де К – коефіцієнт, який залежить від ступеня вертикальної стійкості 

атмосферного повітря (табл. 4.5); 
N – час, на який розраховується глибина ПЗХЗ. 
 

Ширина прогнозованої зони хімічного забруднення 

Ширина ПЗХЗ: 
при інверсії    Ш=0,3Г0,6, км; 
при ізотермії  Ш=0,3Г0,75, км; 
при конвекції Ш=0,3Г0,95, км, 
де Г – глибина зони забруднення, яка визначається з використанням 

таблиць 4.8-4.10. 
 
Визначення часу підходу забрудненого повітря до об’єкта 
Час підходу хмари НХР до заданого об`єкта залежить від швидкості 

перенесення хмари повітряним потоком і визначається за формулою: 
t = X/V, год 
де  X - відстань від джерела забруднення до заданого об`єкта, км; 
      V – швидкість переносу переднього фронту забрудненого повітря в 

залежності від швидкості вітру (табл. 4.4), км/год. 
 

Прийняті припущення 
Для прогнозування за цією методикою розлив “вільно” приймається, 

якщо вилита НХР розливається підстилаючою поверхнею при висоті шару (h) 
не вище 0,05 м. Розлив “у піддон” приймається, якщо вилита НХР 
розливається поверхнею, яка має обвалування, при цьому висота шару 
розлитої НХР має бути h=Н-0,2 м, де Н – висота обвалування. 

При аварії з ємностями, які містять кількість НХР менше від нижчих 
меж, що вказані в таблиці 4.8-4.10, глибини розраховуються методом 
інтерполювання між нижчим значенням та нулем. 
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Усі розрахунки виконуються на термін не більше 4 годин. Після 

отримання даних з урахуванням усіх коефіцієнтів отримане значення 
порівнюється з максимальним значенням переносу повітряних мас за 4 
години: 

Г=4V, 
 
де, Г – глибина зони;  
V –швидкість переносу повітряних мас (табл. 4.4); 
Для подальшої роботи береться найменше з двох значень, що 

порівнюються. 
 

Таблиця 4.4 
Швидкість переносу переднього фронту хмари забрудненого повітря  

залежно від швидкості вітру та СВСП 
 

Швидкість повітря, м/с 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Швидкість переносу переднього фронту хмари забрудненого повітря, 

км/год 
ІНВЕРСІЯ 

5 10 16 21       
ІЗОТЕРМІЯ 

6 12 18 24 29 35 41 47 53 59 
КОНВЕКЦІЯ 

7 14 21 28       
 

Таблиця 4.5 
Коефіцієнт (К), який залежить від ступеня вертикальної 

стійкості повітря (СВСП) 
 

Інверсія Ізотермія Конвекція 
0,081 0,133 0,235 

 
 

Таблиця 4.6 
Коефіцієнт φ, який залежить від швидкості вітру 

 
м/с < 1 1 2 > 2 
φ 360 180 90 45 

Для оперативного планування приймається φ=3600. 
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Таблиця 4.7 

Можливі втрати населення, робітників та службовців, які опинилися у 
ЗМХЗ (ПЗХЗ), % 

 
Забезпеченість 

засобами захисту 
На відкритій місцевості У будівлях або в 

простіших сховищах 
Без протигазів 90-100 50 
У протигазах 1-2 до 1 

У простіших засобах 
захисту 50 30-45 

 
Структура втрат може розподілятися за такими даними: легкі – до 

25%; середньої тяжкості – до 40%; зі смертельними наслідками – до 35%. 
 
ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ 
Приклад 1. Для складання планів реагування і захисту населення 

необхідно провести довгострокове (оперативне) прогнозування для 
нижчевизначених умов. 

На хімічно небезпечному об`єкті, який розташований на відстані 9 
км від населеного пункту, міститься 2 ємкості по 50 і 100 т хлору. Навколо 
ємкостей побудовано обвалування висотою 2,3 метра. 

Додаткові дані. На карті визначаємо, що населений пункт має 
глибину 4 км і ширину 5 км. Площа населеного пункту становить 18 кв. км, у 
ньому проживає 12 тис. осіб. 

Метеоумови: для оперативного планування приймаються тільки такі 
метеоумови – інверсія, швидкість вітру – 1 м/с, температура повітря +200С. 
Напрямок вітру не враховується, а розповсюдження хмари забрудненого 
повітря приймається у колі  3600. 

 

РІШЕННЯ :   Для оперативного планування розрахунки 
виконуються за максимальним об`ємом одиничної ємкості. Глибина 
розповсюдження для 100 т хлору дорівнює 82,2 км (визначаємо за табл. 4.8) 

З урахуванням того, що ємкість обвалована, приймаємо для висоти 
обвалування 2,3 м (близько 2 м) коефіцієнт зменшення глибини, рівний 2,4 
(визначаємо за табл. 4.2), тоді глибина розповсюдження забрудненого 
повітря становить 

Г = 82,2/2,4=34,25 км. 
Ширина зони прогнозованого хімічного забруднення становить 
Шпзхз=0,3 · 34,250,6 =2,5 км. 
Площа зони прогнозованого хімічного забруднення, що проходить 

через населений пункт, становить 
2,5 · 4 км =10 кв. км. 
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Площа населеного пункту складає 18 кв. км. Частка площі 

населеного пункту, яка опиняється у ПЗХЗ, становить 10 · 100/18=55,6 %. 
Кількість населення, яке проживає у населеному пункті і опиняється 

у ПЗХЗ, дорівнює:  
12000 · 55,6/100=6672 особи. 
Утрати населення розподіляються: 
легкі – до (6672 · 25/100)=1668 осіб, 
середньої тяжкості – до (6672 · 40/100)=2669 осіб,  
зі смертельними наслідками – до (6672 · 35/100)=2335 осіб. 
Термін підходу хмари забрудненого повітря до населеного пункту 

при швидкості вітру 1 м/с (5 км/год) (визначаємо за табл.4.4) становить 
9/5=1,8 год. 

 Для оперативного прогнозування приймається φ=3600. 
Площа ЗМХЗ для оперативного прогнозування: 
Sзмхз= 3,14 · 34,252 = 3683,42 кв. км. 

Площа ПЗХЗ для оперативного прогнозування: 
Sпзхз=0,11 · 34,252 = 129,04 кв. км. 
Примітки: якщо об`єкт розташований у населеному пункті і площа 

ПЗХЗ не виходить за межі населеного пункту, тоді всі дані з кількості 
населення в ПЗХЗ, а також втрати населення розраховуються тільки за ПЗХЗ; 
за наявності на території АТО більше одного ХНО загальна площа зони 
забруднення (ЗМХЗ або ПЗХЗ) розраховується після нанесення зон на карту. 
У разі перекриття зон загальна площа приймається інтегровано за ізолініями 
зон забруднення, і тільки після цього виконуються подальші розрахунки 
стосовно кількості і втрат населення в зонах; після закінчення розрахунків 
виконується присвоєння ступеня хімічної небезпеки для кожного об’єкта. 

 
Приклад 2. На ХНО, який розташований поза населеним пунктом, 

відбувся викид хлору в кількості 100 тонн. Викид на поверхню вільний. 
Додаткові дані: на відстані 2 км від осередку ураження розташований 

лісовий масив глибиною 3 км; на відстані 6 км від осередку ураження 
розташований сільський населений пункт, який має ширину 5 км і глибину 4 
км у перпендикулярному напрямку і в якому проживає 12 тис. осіб; площа 
сільського населеного пункту становить 18 кв. км. Метеоумови: температура 
повітря + 250С, ізотермія, вітер 1 м/с,   напрямок – північно-східний. 

Виконати розрахунки для аварійного планування. 
 

РІШЕННЯ :  З урахуванням лісового масиву та сільського 
населеного пункту розрахунок глибини розповсюдження забрудненого 
повітря виконується таким чином: 

глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря без перешкод 
(визначаємо за табл. 4.9) становить 32,5 км 
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коефіцієнт зменшення глибини розповсюдження в лісовому масиві 

на кожний 1 км  лісу становить 1,7 (визначаємо за табл. 4.3); 
коефіцієнт зменшення глибини розповсюдження в сільському 

населеному пункті на кожний 1 км сільського населеного пункту становить 
2,5 (визначаємо за табл. 4.3). 

Таким чином, глибина розповсюдження, на яку зменшується глибина 
після проходження 3 км лісу становить: 

Г= 3 км ·  1,7 = 5,1 км; 
глибина розповсюдження, на яку зменшується глибина після 

проходження населеного пункту глибиною 4 км, становить: 
Г= 4 км · 2,5 = 10 км. 
Враховуючи наведене, загальна глибина розповсюдження хмари 

забрудненого повітря дорівнює:  
32,5 км - 5,1 км – 10 км + 3 км + 4 км = 24,4 к. 
 
Приклад 3. На ХНО, який розташований в населеному пункті з 

міською забудовою, відбувся викид хлору в кількості 100 тонн. Викид на 
поверхню вільний. 

Додаткові дані: глибина міста у напрямку розповсюдження хмари 
забрудненого повітря становить 12 км; на відстані 3 км від осередку 
ураження розташований лісовий масив глибиною 5 км. Метеоумови: інверсія, 
швидкість вітру – 1 м/с, температура повітря +200С 

 

РІШЕННЯ :   
Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря без перешкод 

(табл.4.9) становить 32,5км. 
Коефіцієнт зменшення глибини розповсюдження в населеному 

пункті з міською забудовою на кожний 1 км населеного пункту становить 3,0 
(табл. 4.3). 

Коефіцієнт зменшення глибини розповсюдження в лісовому масиві 
на кожний 1 км лісу становить 1,7 (табл. 4.3); 

Таким чином глибина розповсюдження, яку могла пройти хмара 
забрудненого повітря з урахуванням населеного пункту глибиною 12 км, 
становить: Г= 12 км · 3,0 = 36,0 км 

Після проходження населеного пункту глибина розповсюдження 
буде становити 

12 км · 32,5/36,0 = 10,8 км 
З урахуванням проведених розрахунків можна зробити висновок, що 

хмара забрудненого повітря в населеному пункті пройде лише 10,8 км і не 
вийде за межі міста. 
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Таблиця 4.8 

Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі аварії 
на хімічно небезпечних об`єктах та транспорті, км 

 
Кіл-ть
НХР, 

т 
Т повітря 

0С 

ІНВЕРСІЯ 

Х Л О Р  А М І А К  
ш в и д к і с т ь  в і т р у ,  м / с  

1 2 3 4 5 10 1 2 3 4 5 

0,5 
-20 2,65 1,65 1,45 1,30    
0 2,85 1,85 1,55 1,40   
+20 3,15 2,05 1,65 1,50   

1,0 
-20 4,25 2,70 2,15 1,90   

<  0 ,5  0 4,65 2,90 2,30 2,05   
+20 4,80 3,00 2,40 2,10   

3,0 

-20 8,35 5,10 3,95 3,35   1,15 0,80 0,65 0,55  
0 8,75 5,30 4,15 3,50   1,25 0,85 0,70 0,60  
+20 9,20 5,60 4,35 3,70   1,30 0,90 0,75 0,65  

5,0 

-20 11,6 6,90 5,30 4,50   1,50 1,00 0,85 0,75  
0 12,2 7,30 5,60 4,70   1,60 1,10 0,95 0,85  
+20 12,8 7,60 5,80 4,90   1,65 1,15 1,00 0,90  

10 

-20 17,7 10,4 7,90 6,60   2,30 1,50 1,20 1,05  
0 18,5 10,9 8,30 6,90   2,45 1,55 1,30 1,15  
+20 19,3 11,3 8,60 7,20   2,65 1,75 1,45 1,25  

20 

-20 27,1 15,7 11,8 9,80   3,80 2,35 1,90 1,60  
0 28,3 16,4 12,3 10,2   4,05 2,55 2,05 1,80  
+20 29,7 17,2 12,9 10,7   4,30 2,70 2,15 1,90  

30 

-20 35,0 20,1 15,0 12,4   4,90 3,05 2,40 2,10  
0 36,7 21,0 15,7 12,9   5,25 3,25 2,60 2,25  
+20 38,5 22,0 16,4 13,5   5,45 3,40 2,70 2,35  

50 

-20 48,2 27,3 20,3 16,6   6,60 4,05 3,20 1,25  
0 50,4 28,6 21,2 17,3   6,85 4,20 3,30 1,35  
+20 52,9 30,0 22,1 18,1   7,20 4,40 3,45 2,45  

70 

-20 59,9 33,7 24,8 20,3   8,10 4,95 3,85 3,25  
0 62,6 35,2 25,9 21,1   8,45 5,15 4,00 3,40  
+20 65,6 36,8 27,1 22,0   8,90 5,45 4,20 3,60  

100 

-20 75,0 41,9 30,8 25,0   10,2 6,20 4,75 3,95  
0 78,7 43,8 32,1 26,1   10,8 6,50 5,00 4,15  
+20 82,2 45,9 33,6 27,2   11,3 6,75 5,20 4,35  

300 

-20 149 81,6 59,2 47,8   20,1 11,8 9,00 7,40  
0 156 85,4 61,9 49,9   21,0 12,4 9,30 7,70  
+20 164 89,5 64,8 52,2   21,9 12,9 9,70 8,00  
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Таблиця 4. 9 

Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі аварії 
на хімічно небезпечних об`єктах та транспорті, км 

Н
Х

Р
,т

 

Т 

повітря 
0С 

І З О Т Е Р М І Я 
Х Л О Р А М І А К 

1 2 3 4 5 10 1 2 3 4 5 10 

0,5 

-20 1,10 0,75 0,60 0,50 <0,5 <0,5  
0 1,20 0,85 0,65 0,55 0,50 <0,5 

+20 1,30 0,95 0,70 0,60 0,55 <0,5 
+40 1,40 1,05 0,75 0,65 0,60 <0,5 

1,0 

-20 1,65 1,10 0,95 0,85 0,75 0,60  
0 1,75 1,20 1,00 0,90 0,80 0,65 

+20 1,80 1,25 1,10 1,00 0,90 0,70 
+40 1,90 1,35 1,20 1,10 1,00 0,75 

3,0 

-20 3,30 2,10 1,70 1,50 1,30 1,00 
< 0,5 

 
0 3,70 2,30 1,90 1,65 1,50 1,15 

+20 3,90 2,50 2,00 1,80 1,60 1,20 
+40 4,05 2,60 2,05 1,85 1,70 1,25 

5,0 

-20 4,70 2,95 2,35 2,05 1,90 1,40 

< 0,5 
0 5,05 3,15 2,60 2,20 2,00 1,45 

+20 5,25 3,25 2,60 2,30 2,05 1,50 
+40 5,45 3,40 2,65 2,35 2,15 1,55 

10 

-20 7,10 4,35 3,40 2,90 2,65 1,95 1,15 0,80 0,65 0,55 0,50 <0,5 
0 7,35 4,50 3,50 3,05 2,75 2,05 1,25 0,85 0,70 0,60 0,55 <0,5 

+20 7,80 4,75 3,70 3,20 2,90 2,15 1,30 0,90 0,75 0,65 0,60 <0,5 
+40 8,10 4,95 3,85 3,30 3,00 2,20 1,35 0,95 0,85 0,70 0,65 0,50 

20 

-20 11,0 6,45 5,05 4,25 3,80 2,80 1,45 1,00 0,80 0,70 0,65 0,50 
0 11,6 6,75 5,35 4,50 4,00 2,95 1,55 1,10 0,90 0,75 0,70 0,55 

+20 12,1 7,10 5,55 4,70 4,15 3,05 1,60 1,35 0,95 0,80 0,75 0,60 
+40 12,6 7,35 5,75 4,90 4,30 3,15 1,65 1,20 1,00 0,85 0,80 0,65 

30 

-20 14,2 8,35 6,40 5,35 4,70 3,40 1,80 1,25 1,00 0,85 0,80 0,60 
0 14,8 8,75 6,70 5,60 4,90 3,60 1,95 1,30 1,10 0,95 0,85 0,65 

+20 15,5 9,15 6,95 5,80 5,10 3,70 2,05 1,40 1,20 1,00 0,90 0,70 
+40 16,1 9,45 7,20 6,00 5,25 3,85 2,25 1,50 1,25 1,10 1,00 0,75 

50 

-20 19,3 11,3 8,80 7,20 6,30 4,45 2,60 1,70 1,35 1,20 1,15 0,85 
0 20,2 11,8 9,15 7,50 6,55 4,65 2,75 1,80 1,45 1,30 1,20 0,90 

+20 21,1 12,4 10,0 7,80 6,80 4,80 3,00 1,95 1,60 1,40 1,30 0,95 
+40 22,0 12,9 9,90 8,05 7,05 5,00 3,15 2,05 1,65 1,45 1,35 1,00 

70 

-20 23,6 13,8 10,4 8,60 7,50 5,25 3,55 2,25 1,80 1,55 1,40 1,00 
0 24,7 14,3 10,8 8,90 7,80 5,45 3,70 2,35 1,90 1,65 1,50 1,10 

+20 26,0 15,1 11,3 9,30 8,15 5,70 3,85 2,40 1,95 1,70 1,55 1,15 
+40 27,0 15,6 11,7 9,65 8,40 5,90 3,95 2,50 2,00 1,75 1,60 1,20 

100 

-20 29,6 17,1 12,9 10,7 9,30 6,30 4,10 2,60 2,05 1,80 1,65 1,25 
0 30,9 17,9 13,4 11,1 9,65 6,55 4,45 2,80 2,25 1,90 1,80 1,30 

+20 32,5 18,7 14,0 11,6 10,1 6,85 4,60 2,90 2,30 2,00 1,85 1,35 
+40 33,7 19,4 14,5 12,0 10,4 7,05 4,80 3,00 2,40 2,10 1,90 1,40 

300 

-20 59,3 33,4 24,6 20,1 17,3 11,2 8,00 4,90 3,80 3,05 2,80 2,10 
0 62,0 34,9 25,7 20,9 18,0 11,7 8,35 5,10 4,00 3,20 3,00 2,15 

+20 65,0 36,5 26,8 21,9 18,8 12,2 8,85 5,40 4,20 3,25 2,95 2,20 
+40 67,6 37,9 27,8 22,7 19,5 12,6 9,15 5,55 4,30 3,30 3,00 2,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24
Таблиця 4.10 

Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі аварії 
на хімічно небезпечних об`єктах та транспорті, км 

К-сть, 
НХР, т 

Т 
0С 

КОНВЕКЦІЯ 
Х Л О Р А М І А К 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0,5 

-20 

<  0 ,5  

     
0      
+20      
+40      

1,0 

-20 0,65 0,50 <0,5 <0,5       
0 0,75 0,60 0,50 <0,5       
+20 0,80 0,65 0,55 <0,5       
+40 0,90 0,70 0,60 0,50       

3,0 

-20 1,65 1,10 0,90 0,80       
0 1,80 1,20 1,00 0,85       
+20 1,90 1,25 1,05 0,90       
+40 2,00 1,35 1,10 0,95       

5,0 

-20 2,25 1,45 1,20 1,10       
0 2,40 1,55 1,35 1,20       
+20 2,65 1,75 1,45 1,25       
+40 2,85 1,85 1,55 1,35       

10 

-20 3,80 2,30 1,80 1,60  

<  0 ,5  
0 4,05 2,55 2,05 1,80  
+20 4,25 2,70 2,20 1,90  
+40 4,40 2,75 2,20 1,95  

20 

-20 5,80 3,55 2,80 2,40  
<  0 ,5  0 6,05 3,75 2,90 2,50  

+20 6,35 3,90 3,10 2,65  
+40 6,60 4,05 3,15 2,75  0,60 < 0,5  

30 

-20 7,30 4,45 3,45 3,00  0,95 0,65 0,50 <0,5  
0 7,60 4,65 3,60 3,10  1,05 0,75 0,50 <0,5  
+20 8,00 4,85 3,80 3,25  1,10 0,80 0,65 0,55  
+40 8,35 5,05 3,90 3,40  1,20 0,90 0,70 0,60  

50 

-20 10,2 6,10 4,75 3,95  1,40 0,95 0,75 0,70  
0 10,7 6,40 4,95 4,15  1,45 1,00 0,80 0,75  
+20 11,2 6,70 5,20 4,35  1,50 1,05 0,85 0,80  
+40 11,7 7,00 5,35 4,50  1,55 1,10 0,90 0,85  

70 

-20 12,4 7,40 5,70 4,80  1,60 1,10 0,90 0,80  
0 13,0 7,80 5,95 5,00  1,70 1,20 0,95 0,85  
+20 13,7 8,15 6,20 5,25  1,80 1,25 1,00 1,90  
+40 14,1 8,40 6,40 5,40  1,90 1,30 1,05 0,95  

100 

-20 15,4 9,10 7,00 5,80  2,10 1,30 1,10 0,95  
0 16,1 9,50 7,25 6,05  2,20 1,40 1,20 1,05  
+20 16,8 9,90 7,50 6,30  2,30 1,50 1,25 1,10  
+40 17,5 10,3 7,80 6,50  2,45 1,60 1,35 1,15  

300 

-20 30,4 17,6 13,2 11,0  4,20 2,70 2,10 1,90  
0 31,9 18,4 13,8 11,4  4,55 2,90 2,30 2,00  
+20 33,4 19,3 14,4 11,9  4,75 3,00 2,40 2,00  
+40 34,7 20,0 14,9 12,3  4,90 3,10 2,50 2,20  
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Таблиця 4.11 

Час випарювання (термін дії джерела забруднення) для деяких НХР, год. 
V, 
м/с 

Характер розливу 
"вільно"  "у піддон"  
Н=0,05 м Н=1м Н=3м 

температура повітря, °С 
-20 0 20 40 -20 0 20 40 -20 0 20 40 

хлор 
1 1,50 23,90 83,70 
2 1,12 18,00 62,90 
3 0,90 14,30 50,10 
4 0,75 12,00 41,80 
5 0,65 10,20 35,80 

10 0,40 6,00 20,90 
аміак 

1 1,40 21,80 76,30 
2 1,05 16,40 57,40 
3 0,82 13,10 45,70 
4 0,68 10,90 38,20 
5 0,58 9,31 32,60 

10 0,34 5,45 19,10 
сірчистий ангідрид 

1 3,00 1,50 47,8 23,90 167 83,60 
2 2,24 1,12 36,9 18,00 126 62,80 
3 1,80 0,90 28,6 14,30 100 50,00 
4 1,50 0,75 23,9 12,00 83,6 41,80 
5 1,30 0,64 20,4 10,20 71,4 35,70 

10 0,75 0,38 12,0 6,00 41,8 20,90 
сірководень 

1 1,15 18,4 64,3 
2 0,86 13,8 48,3 
3 0,7 11 38,5 
4 0,6 9,2 32,2 
5 0,5 7,85 27,5 

10 0,3 4,6 16,1 
сірковуглець 

1 15 7,52 3 1,43 241 121 48,1 22,9 842 421 169 80,2 
2 11,3 5,65 2,26 1,08 181 90,5 36,2 17,3 633 317 127 60,3 
3 9 4,5 1,8 0,86 144 72 28,8 13,7 504 252 101 48,1 
4 7,52 3,76 1,5 0,72 121 60,1 24,1 11,5 421 211 84,2 40,1 
5 6,42 3,21 1,28 0,61 103 51,4 20,6 9,8 360 180 72 34,3 

10 3,8 1,9 0,75 0,4 60,2 30,1 12,1 5,75 211 106 24,1 20,1 
соляна кислота 

1 28,5 9,5 2,85 1,8 457 153 45,7 28,6 1598 533 160 99,8 
2 21,5 7,15 2,15 1,35 343 115 34,3 21,5 1201 401 121 75,1 
3 17,1 5,7 1,7 1,1 274 97,1 27,4 17,1 957 319 95,7 59.8 
4 14,3 4,75 1,45 0,9 228 76,1 22,8 14,3 799 267 79,9 50 
5 12.2 4,1 1,25 0,8 195 65 19,5 12,2 683 228 68.3 42,7 

10 7,1 2,4 0,7 0,45 114 38,1 11,4 7,5 400 133 40 25 
хлорпікрин 

1 415 138 42,5 14,3 6632 2211 664 229  7738 2522 801 
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Продовження таблиці 4.11

         

бі
ля

 1
-г

о 
ро

к 
у    

2 312 104 31,2 10,8 4987 1662 499 172 5828 1746 602 
3 249 82,8 24,9 8,6 3972 1324 397 137 4633 1390 480 
4 208 69,1 20,8 7,15 3316 1106 332 115 3869 1161 400 
5 178 59,1 17,7 6,15 2835 945 284 97,9 3307 992 342 

10 104 34,6 10,4 3,6 1658 553 166 57,2 1935 581 200 
формальдегід 

1 1,2 19,2 67,2 
2 0,9 14,5 50,5 
3 0,72 11,5 40,2 
4 0,6 9,6 33,6 
5 0,51 8,2 28,7 

10 0,3 4,8 16,8 

 
Приклад 4. На ХНО, який розташований в населеному пункті з 

міською забудовою, відбувся викид хлору в кількості 1 тонни. Викид на 
поверхню вільний. 

Додаткові дані:  глибина міста у напрямку розповсюдження хмари 
забрудненого повітря становить 12 км. 

Метеоумови: температура повітря + 200С, інверсія, вітер 1 м/с, 
напрямок – північно-східний. 

Виконати визначення глибини ПЗХЗ на випадок аварійного 
планування. 

 

РІШЕННЯ:  Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря 
без перешкод (табл.4.8) становить 4,8 км. 

Коефіцієнт зменшення глибини розповсюдження в населеному 
пункті з міською забудовою на кожний 1 км населеного пункту становить 3,5 
(табл. 4.3). 

Враховуючи те, що хмара забрудненого повітря не виходить за межі 
міста і становить лише 4,8 км, глибина розповсюдження, яку могла пройти 
хмара забрудненого повітря з урахуванням населеного пункту глибиною 4,8 
км, становить: 

Г= 4,8 км · 3,5= 16,8 км 
Після проходження населеного пункту, глибина розповсюдження 

буде становити:    4,8км · 4.8 /16.8 = 1,37 км 
З урахуванням наведених розрахунків можна зробити визновом, що 

хмара забрудненого повітря в населеному пункті пройде лише 1,37 км. 
 
Приклад 5. На ХНО, який розташований в населеному пункті з 

міською забудовою, відбувся викид хлору в кількості 100 тонн. Викид на 
поверхню вільний. 

Додаткові дані: глибина міста у напрямку розповсюдження хмари 
забрудненого повітря становить 10 км. 
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Метеоумови: температура повітря + 200С, інверсія, вітер 1 м/с, 

напрямок – північно-східний. 
Виконати визначення глибини ПЗХЗ на випадок аварійного 

планування. 
РІШЕННЯ:  Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря 

без перешкод (табл.4.8) становить 82,2 км. 
Коефіцієнт зменшення глибини розповсюдження в населеному 

пункті з міською забудовою на кожний 1 км населеного пункту становить 3,5 
(табл.4.3 ). 

Враховуючи те, що глибина розповсюдження, яку могла пройти 
хмара забрудненого повітря з урахуванням населеного пункту глибиною 10 
км, становить: 

Г= 10 км · 3,5 = 35,0 км 
після проходження населеного пункту глибина розповсюдження буде 

становити: 
82,2 км - 35,0 км + 10 км = 57,2 км 
З урахуванням проведених розрахунків можна зробити висновок, що 

хмара забрудненого повітря в населеному пункті пройде лише 57,2 км. 
 
Приклад 6. Унаслідок аварії на ХНО на місцевості розлилось 10 

тонн хлору. Швидкість вітру - 2 м/с, інверсія. Температура повітря +200С. 
Напрямок вітру 600 (північно-східний). Здійснити аварійне прогнозування. 

РІШЕННЯ:  З урахуванням, що для швидкості вітру 2 м/с φ=900             

(табл.4.6 ), а  глибина розповсюдження хмари НХР дорівнює 11,3 км 
(табл.4.8). 

1.Термін дії джерела забруднення для хлору дорівнює 1,12 год. 
(табл.4.11). 

2.При інверсії та швидкості вітру 2 м/с швидкість переносу повітря 
дорівнює 10 км/год (табл. 4.4). Таким чином, за час випарювання 10 т хлору - 
1,12 годин, глибина розповсюдження хмари НХР дорівнює близько 11,3 км, 
що узгоджується з даними табл. 4.8 і приймається для подальших 
розрахунків. 

3.Площа ЗМХЗ за формулою (1) Методики дорівнює: 
Sзмхз = 8,72 · 10-3 · 11,32 · 90 = 100,21 кв. км 

4.Площа ПЗХЗ визначаємо  за формулою дорівнює: 

Sпрог.= 0,081·11,32·40,2 = 13,648 кв. км 
5.Ширина прогнозованої зони хімічного забруднення: 
Шпзхз=0,3 · 11,30,6 =1,29 км.  
На планшет нанести прогнозовану зону можливого хімічного 

забруднення, та визначити % площі території, яка підлягає забрудненню, 
охарактеризувати ступінь небезпечності і властивості хімічної небезпечної 
речовини. 
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РОЗДІЛ 5. ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НА ЛОКАЛЬНОМУ РІВНІ 
 
Оцінку екологічної безпеки промислового об’єкта здійснюють за 

основними напрямками: 
5.1 Оцінка потенційної небезпеки промислового об’єкта в умовах 

нормальної експлуатації. 
Для характеристики цього напряму використовують коефіцієнт 

нормативної екологічної небезпеки Кн , що характеризує ступінь потенційної 
екологічної небезпеки підприємства в умовах  нормальної експлуатації при 
дотриманні всіх екологічних нормативів. Даний коефіцієнт вимірюється в 
балах і залежить від класу небезпечності підприємства. Для підприємств 1-го 
класу небезпеки він рівний 400, 2-го – 100, 3-го – 36, 4-го – 4, 5-го – 1. 

 
5.2 Оцінка ступеня перевищення рівня шкідливої дії підприємства 

над нормативними показниками. 
Для характеристики цього напрямку використовують:  
5.2.1 Показник перевищення нормативної зони забруднення S. Цей 

коефіцієнт характеризує ступінь перевищення нормативів забруднення 
атмосфери. Фактичні викиди підприємства не повинні призводити до 
перевищення ГДК забруднюючої речовини в приземному шарі атмосфери. 

S=π(Rсзз+V*Sпідп/π)2+Sзабр/π(Rсзз+V*Sпідп/π)2  (5.1) 
  де: Rсзз - радіус санітарно-захисної зони, м; 
  V – об’єм викиду забрудненої речовини в атмосферу, м3/с; 
  Sпідп – площа підприємства, м2; 
  Sзабр – площа зони забруднення підприємства, м2.  

Sсзз=π*R2                  (5.2); 
V=M1+M2+M3            (5.3); 

S=(15…25%)Sсзз           (5.4); 
S=(5…10%)Sсзз+Sсзз     (5.5). 

5.2.2 Показник перевищення нормативу об’єму викидів шкідливих 
речовин в атмосферу. 

  Vа – безрозмірний коефіцієнт, що характеризує ступінь перевищення 
реальних викидів шкідливих речовин в атмосферу над нормативними 
рівнями гранично допустимих викидів. 

Va=Mсум / Mгдв        (5.6); 
Mсум=∑(Mі / Cгдв і)

bі    (5.7); 
Mгдв=∑(Mгдв і / Cгдв і)

bі    (5.8). 
  де, Mі – кількість і-тої шкідливої речовини фактично викинутої в 

атмосферу від всіх джерел викиду підприємства, т/рік; 
  Mгдв і – гранично-допустимий викид і-тої шкідливої речовини, т/рік; 
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  bі – коефіцієнт відносної небезпеки і-тої забруднюючої речовини, який 

залежить від класу небезпечності речовини. Для речовини 1-го класу 
небезпечності рівний 1,7, 2-го – 1,2, 3-го – 1,0, 4-го – 0,9. 

5.2.3 Показник перевищення нормативного об’єму скидів шкідливих 
речовин у водойми. 

Vв – безрозмірний коефіцієнт який характеризує ступінь 
перевищення реальних скидів шкідливих речовин у водойми над 
нормативними рівнями ГДС. Розраховується аналогічно попередньому 
показнику, з врахуванням цінності відповідних водоймищ (рекреаційне, 
рибогосподарське, виробниче і т.п.). 

5.2.4 Показник перевищення нормативного об’єму відходів. 
Vвід – безрозмірний коефіцієнт, що характеризує ступінь 

перевищення реального об’єму вивезення і складування відходів над 
нормативними. 

5.2.5 Показник перевищення нормативних рівнів фізичних впливів. 
Vфв – безрозмірний коефіцієнт, який характеризує перевищення 

реальних шкідливих фізичних дій (шум, ультразвук) над нормативними 
величинами. 

 
5.3 Оцінка реципієнтів шкідливої дії в межах прилеглих територій. 
5.3.1 Коефіцієнт озеленення зони дії. 
Коз – характеризує ступінь озеленення зони дії підприємства. У разі, 

коли зона забруднення переважає зону дії, цей коефіцієнт характеризує 
ступінь озеленення зони забруднення. 

Коз=Sд/Tоз+Sд     (5.9); 
Tоз=(1…10%)Sсзз      (5.10); 

Sд=π(Rсзз+V*Sпід/π)2     (5.11). 
5.3.2 Коефіцієнт людності ареалу шкідливої дії. 
Клюд – безрозмірний коефіцієнт, який характеризує ступінь заселення 

ареалу шкідливої дії підприємства: 
Kлюд=Нр+Рн/Нр     (5.12). 

  де: Нр – нормативна щільність населення, приймається одна людина на 1 
га; 

  Рн – щільність населення в межах ареалу шкідливої дії підприємства 
(Рн=0,8-1,2). 

5.3.3 Коефіцієнт цінності території в межах ареалу. 
Безрозмірний коефіцієнт який характеризує природну, суспільну, 

культурну, історичну, рекреаційну та інші цінності території в межах ареалу 
дії підприємства. Визначається експериментальним методом. Ктер=1-5. 
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5.4. Інтегральний показник екологічної небезпеки підприємства. 
Відображає комплексну інтегральну порівняльну оцінку рівня 

екологічної небезпеки підприємства з врахуванням зовнішніх та внутрішніх 
факторів. 

Rінт=Kоз*Kлюд*Kтер*S*Vа*Vв*Vвід*Vфв*Kн    (5.13); 
Rінт≤Kн  - підприємство екологічно безпечне; 
Rінт>Kн – підприємство екологічно небезпечне. 
Зробити висновки, щодо небезпечності підприємтва та розробити 

комплекс рекомендаційних заходів, щодо покращення екологічної ситуації в 
зоні дії підприємства. 

 
 

РОЗДІЛ 6.  ОЦІНКА  ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  ТЕРИТОРІЇ НА 
ОСНОВІ АНАЛІЗУ БАЛАНСУ КИСНЮ 

 
Проблема дослідження балансу відновлення та споживання 

атмосферного кисню тісно пов’язана з екологічною ознакою територій 
локального та територіального рівнів. Її важливість та складність  
спричинена як зміною структури промисловості, так і підвищенням ролі 
екологічного фактора у господарюванні. 

Загальна методика розрахунку відновлення-споживання  
атмосферного кисню запропонована В. Владіміровим. Згідно цієї методики 
для розрахунку балансу відновлення-споживання атмосферного кисню 
необхідно визначити: 

1. Загальний об’єм відновлення кисню на території із врахуванням  
характеристики природних і штучних біогеоценозів ( екосистема). 

2. Загальний об’єм споживання атмосферного кисню при викиді 
забруднюючих речовин  стаціонарними і пересувними джерелами. 

3. Об’єм оптимального споживання кисню. 
Об’єм відновлення атмосферного кисню на території  визначають 

виходячи з об’єму щорічного відтворення і -тим рослинним угрупуванням. 
Загальний об’єм відтвореного кисню визначається як сума відтвореного 
кисню в ценозах за формулою: 

                            Пв= ∑ Sбгц і Y     (6.1) 

де,  Пв- регіональне відтворення кисню (т/ рік); 
Sбгц і  - площа  і -того біогеоценозу (км2); 

Y – щорічне виробництво кисню і -тим  рослинним угрупуванням  (т/ 
км2). 
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Таблиця 6.1 
Виробництво кисню рослинним угрупуванням 

 
Вид біогеоценозу Щорічне виробництво кисню і -тим  

рослинним угрупуванням  (т/ км2) 
Змішаний  ліс 1000 – 1500 
Рілля  500 – 600 
Пасовища  400 - 5000 
Водна  поверхня 100 
Місто  80 - 100 

Загальний об’єм відтвореного кисню коригується на коефіцієнт, який 
визначає ту частину  відтвореного кисню  яку можна забрати на  потреби 
промисловості. 

Відомо, що 60% всього відтвореного кисню рослинні угрупування 
використовують на забезпечення  своїх біологічних потреб. Цей коректуючий 
коефіцієнт дорівнює 0,04, що характеризує 4% використання промисловістю 
відтвореного кисню.   

Фактичне  споживання кисню розраховується виходячи з об’ємів 
викидів забруднюючих речовин  стаціонарними  та пересувними джерелами 
забруднювання, при чому визначають об’єми тих забруднювачів, які  
зв’язують атмосферний кисень. Основними з них є оксид вуглецю, оксид 
азоту, сірчаний ангідрид. 

Перехід від об’ємів забруднювачів до об’ємів спожитого кисню 
здійснюється за формулами, які враховують молярні маси забруднюючих 
речовин. Для оксидів вуглецю (СО) – похідний коефіцієнт – 0,571, оксиду 
азоту (NО2)– 0,696, для сірчаного ангідриду (SО2) – 0,5. 

Отже, об’єм спожитого кисню визначають за формулою:  

Пс =   0,571V(СО) + 0,696V(NO2)  +0,5 V(SO2), т/рік (6.2) 

 
де,V(СО),V(NO2), V(SO2) - сумарні об’єми викидів оксиду вуглецю, 

оксиду азоту, сірчаного ангідриду від стаціонарних та пересувних джерел 
забруднення, т/рік.   

Пс - об’єм спожитого кисню, т/рік. 
 Баланс відтвореного кисню П визначають  за формулою: 
                                          П = 0,04 Пв -  Пс       (6.3) 
 
де, 0,04 – коефіцієнт, який визначає ту  частину відтвореного кисню, 

яку можна використати для потреб промисловості без нанесення певної 
шкоди екосистемам регіону або області. 

Якщо П≤0 – екологічна рівновага не збережена, якщо П> 0- 
екологічна безпека збережена.  
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На підставі отриманих результатів розробити комплекс 

рекомендацій щодо покращення екологічної ситуації території. 
В цьому розділі розглянути одне теоретичне питання, яке стосується 

оцінки, визначення чи виявлення факторів екологічного ризику (згідно з 
завданням). 
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