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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Функціонування 
будь-якого сучасного суднобудівного комплексу 
пов’язане з ризиком негативного впливу на 
навколишнє середовище, який може виступати 
мірою екологічної небезпеки [1].  

Для оцінки екологічної небезпеки виникає 
необхідність у:  визначенні основних джерел 
забруднення; аналізі статистичних даних 
аварійності; розрахунку значень кореляційних 
коефіцієнтів основних складових технологічних 
процесів, визначення виду можливої аварійної 
ситуації на кожній ланці небезпечного об’єкту.  

На сьогоднішній час розроблені системи оцінки 
екологічних ризиків на промислових об’єктах, які 
дозволяють визначити оптимальний напрямок 
екологічної політики підприємства [2, 3]. Зокрема, 
в роботі [2] авторами розроблено методику оцінки 
значимості екологічних аспектів при впроваджені 
системи екологічного менеджменту. 

Разом з тим висока ймовірність виникнення 
аварійних ситуацій непередбачуваних масштабів, 
необхідність врахування всіх факторів 
невизначеного характеру при прийнятті рішень 
обумовлює актуальність подальшого 
вдосконалення методів та програмно-
алгоритмічних засобів оцінки рівнів екологічної 
небезпеки. 

Метою роботи є дослідження рівнів екологічної 
небезпеки з урахуванням невизначеного характеру 
аварійної ситуації для забезпечення ефективного 
функціонування автоматизованої системи 
екологічного моніторингу та прийняття 
оперативних рішень при ліквідації наслідків аварій. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Дослідження рівнів екологічної небезпеки 
проводилось при побудові та ремонті суден (на 
сухому доці та добудівничній набережній [4]), 
експлуатації станції заправки дизельним паливом 
[5] та ацетиленової станції [6].  

Найбільш небезпечним об’єктом заводу є 
ацетиленова станція.  

Потенціальні види екологічної небезпеки при 
експлуатації ацетиленової станції: 

1. Виникнення свищів та нещільності 
трубопроводів та обладнання.  

2. Виникнення несправностей електрооблад-
нання. Види можливих аварій: пожежа, вибух. 

3. Проникнення повітря в технологічний процес 
внаслідок неякісної продувки. 

4. Виникнення несправностей в системах 
сигналізації, вентиляції, аварійного охолодження та 
ін. 

5.  Наявність недостатньої кількості води в 
живильній ємності генератора.  

Види можливих аварій: вибух та пожежа, 
забруднення повітря. 

Визначено 13 факторів екологічної небезпеки, 
які можуть призвести до пожежо-  та 
вибухонебезпечних ситуацій, забруднення повітря 
небезпечними речовинами та, як наслідок, до 
отруєнь людей і навіть смерті; руйнування споруд, 
обладнання та суден.  

Проаналізовано основні джерела забруднення 
при експлуатації станції заправки дизельного 
палива, а саме: 

−  аварійні зіткнення суден, посадка судна на 
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мілину; 
−  аварійні розливи нафтопродуктів при наливі, 

зливі нафтопродуктів в танки судна; 
− несанкціонований скид нафтовмісних вод із 

судна; 
− поверхневий стік нафтовмісних вод;  
− стічні води (передаються на місцеві очисні 

споруди); 
− осідання сажі, яка виділяється при роботі 

суднової установки; 
− утворення твердих побутових відходів; 
− пожежа та вибух. 
При експлуатації станції заправки дизельного 

палива визначено 14 факторів небезпеки.  
При експлуатації сухого доку можуть виникати 

наступні аварійні ситуації, які порушують 
технологічний процес та призводять до значних 
наслідків для довкілля: 

− порушення технологічного процесу побудови 
суден; 

− пожежа та вибух; 
− забруднення повітря небезпечними 

речовинами та створення зон непридатних для 
дихання; 

− потрапляння до водного середовища 
шкідливих рідин (масел, фарб та ін.), а також 
сміття. 

Добудівнична набережна експлуатується для 
добудови на плаву суден. Найбільш небезпечні 
ситуації можуть виникнути при льодовій 
обстановці, аномальних погодних умовах, 
додатковому навантажені на причал (використання 
його під завантаження/розвантаження суден 
генеральними вантажами); зносі обладнання. 
Найбільш небезпечним є період швартування 
суден.  

Види аварійних ситуацій: пожежа та вибух; 
надходження небезпечних речовин до водного 
середовища та ґрунтів (нафтопродуктів, хімічних 
речовин з корозійною активністю; водомаслених 
емульсій, фарб та ін.).  

Визначення рівня та оцінки небезпеки 
приведених факторів проведено за розробленим 
алгоритмом з урахуванням факторів, що 
зменшують рівень ризику та факторів, що 
збільшують, тобто розроблена комп’ютеризована 
програма на основі даного алгоритму видає оцінку 
небезпеки з урахуванням рівня прийнятих мір.  

Оцінка екологічної небезпеки проводиться в 
наступні етапи: 

Етап 1. Визначення для кожного фактору на 
виділених технологічних вузлах вагового 
коефіцієнту небезпеки методом аналізу ієрархій 
Сааті [7]. Розрахунок індексу узгодженості, який 
дає інформацію про ступінь порушення 
узгодженості. Згідно з методом Сааті, якщо оцінка 
узгодженості більше ніж 20 %, треба перевірити 
правильність наданих вагових оцінок. 

Етап 2. Розрахунок оцінок небезпеки 
технологічних об’єктів суднобудівного заводу з 
урахуванням факторів аварійної небезпеки, W . 

Визначено такі основні фактори небезпеки. 
При експлуатації ацетиленової станції: 
– виникнення загоряння будь-якого характеру 

на складах зберігання балонів ацетилену та кисню;  

– втрати ацетилену внаслідок розгерметизації 
балонів; 

– втрати ацетилену внаслідок порушення 
процесу ремонту вентилів. 

При експлуатації станції заправки дизельним 
паливом: 

– пожежа та вибух; 
– аварійні розливи нафтопродуктів при наливі, 

зливі нафтопродуктів в танки судна; 
– несанкціонований скид нафтовмісних вод із 

судна; 
– поверхневий стік нафтовмісних вод. 
При експлуатації сухого доку: затоплення доку 

або насосної, ударний вплив (від суден), тиск 
льоду, коротке замикання, перегрів, 
розгерметизація трубопроводів, утворення парів 
фарб в трюмах. 

При експлуатації добудівничної набережної: 
 – пошкодження швартовних пристроїв; 
 – пошкодження відбійних пристроїв; 
 –розгерметизація трубопроводів; 
 – утворення парів фарб в трюмах. 

Етап 3. Розрахунок оцінок небезпеки 
технологічних об’єктів на основі критеріїв 
технічного стану основних вузлів, К. 

Для оцінки технічного стану основних вузлів на 
кожному виділеному об’єкті небезпеки визначено 
наступні критерії: 

 1. Строк експлуатації: 
(до 3 років; 3–5; 5–10; більше 10). 

2. Характер небезпечних речовин: (категорія 
небезпеки 1, 2, 3, 4).  

3. Швидкість корозії (висока; середня; низька). 
4. Технічний контроль ( високий; середній; 

низький). 
5. Наявність датчиків (є;ні). 
6. Рівень автоматизації (високий; середній; 

низький). 
Етап 4. Розрахунок інтегрованої оцінки 

небезпеки методом Байєса та ранжування об’єктів 
за отриманими оцінками.  

Для розрахунку інтегрованої оцінки, W, в 
умовах не збігу К та W використовується формула 
Байєса [8,  9],  яка уточнена для поставленої задачі.  
Оцінки розраховуються із залученням зовнішніх 
експертів, які приймають незалежне рішення.  

При цьому враховується статистика 
виникнення аварій на тому чи іншому об’єкті. 

На рис. 1 наведено діалогові вікна програми 
розрахунку оцінок небезпеки з залученням 
зовнішніх експертів для ацетиленової станції  та 
програма розрахунку інтегрованої оцінки 
небезпеки на об’єктах  

Етап 5. Визначення рівня небезпеки R.  
Враховуючи те,  що не завжди є можливим 

визначення кількісної характеристики функції 
екологічних збитків, наприклад, при врахуванні 
травм людей, шкоди при виникненні пожеж та 
вибухів, етап оцінки екологічної небезпеки 
включає дві інформаційної моделі.  

В першій моделі вхідна інформація задана в 
кількісній формі, для розрахунку екологічних 
збитків навколишньому середовищі 
використовується методика, яка детально 
описується в [8].  
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Друга інформаційна модель використовує 
нечітку вхідну інформацію, яка задана в якісному 
вигляді. Обробка такої інформації базується на 
експертних методах (Етап 1–4) та для оцінки 

екологічної небезпеки використовується 
інтегрована оцінка W.  

Етап 6. Експертна оцінка рівня прийнятих 
заходів щодо забезпечення екологічної безпеки. 

 

     
  а)                                  б) 

Рисунок – 1. Діалогові вікна програми розрахунку оцінок небезпеки: 
а – програма розрахунку оцінок із залученням зовнішніх експертів для ацетиленової станції;  

б – програма розрахунку інтегрованої оцінки небезпеки на об’єктах  
 

У результаті функціонування автоматизованої  
системи екологічного моніторингу та прийняття 
оперативних рішень під час ліквідації наслідків 
аварійної ситуації формуються наступні рішення: 

- за відсутності аварійної ситуації, на етапі 
запобігання, рішення включають оптимальний 
розподіл матеріальних ресурсів на заходи із 
забезпечення екологічної безпеки з урахуванням 
співвідношення рівнів екологічного ризику та 
затрат на заходи; визначення екологічного ризику 
та формування комплексу першочергових заходів з 
екологічної безпеки.  

- при виникненні аварійної ситуації рішення 
забезпечують формування сценарію ліквідації 
аварійної ситуації з визначенням раціонального 
складу технічних засобів, параметрів ліквідації та 
складу робочої групи з ліквідації з урахуванням 
оцінки необхідності залучення зовнішньої 
допомоги та ін. Крім того, при ліквідації аварійної 
ситуації формуються рішення в умовах динаміки 
аварійної ситуації з подальшою розробкою заходів 
щодо відтворення екологічної рівноваги. 

Сформовано наступні заходи для зменшення 
рівня екологічної небезпеки. 

Ацетиленова станція:  
− розбавлення ацетилену іншими газами для 

флегматизації горіння газової суміші; 
− установка вогнеперешкод для виключення 

можливості переходу детонаційної хвилі до сосуду 
через трубу; 

− використання трубопроводів з ацетиленом 
меншого діаметру; 

− забезпечення вентиляції приміщення; 
− утилізація мулу з отриманням будівничого 

матеріалу та очищеної води в відстійниках; 
− своєчасна продувка та утилізація емульсії; 
− контроль роботи електрообладнання;  
− контроль кількості води в живильній ємності 

генератора; 

− застосування пожежостійких конструкцій та 
матеріалів.  

Станція заправки дизельним паливом:  
− зміна технологічної схеми перевантаження; 
− додаткове обслуговування транспортуючих 

систем; 
− застосування «Еконадіну»; 
− застосування вермикуліту спученого або 

перліту; 
− застосування бонових загороджень постійної 

плавучості для огородження танкерів; 
− застосування аварійних бонових загороджень 

при локалізації розливів; 
− застосування додаткового скімера для збору 

нафтових забруднень. 
Сухий док: 

− профілактичне очищення системи дренажу; 
− застосування респіраторів та засобів 

індивідуального захисту; 
− забезпечення вентиляції приміщення; 
− контроль роботи електрообладнання; 
− застосування пожежастійких конструкцій та 

матеріалів. 
Добудівнична набережна:  

− забезпечення додаткової вентиляції 
приміщення; 

− контроль роботи електрообладнання;  
− застосування пожежастійких конструкцій та 

матеріалів. 
ВИСНОВКИ. Досліджено рівні екологічної 

небезпеки (рис. 1) з урахуванням невизначеного 
характеру аварійної ситуації для забезпечення 
ефективного функціонування автоматизованої 
системи екологічного моніторингу та прийняття 
оперативних рішень при ліквідації наслідків аварій. 

Оцінка рівнів екологічної небезпеки 
проводилась за вдосконаленою процедурою з 
використанням експертних методів, зокрема 
Байєсового підходу обробки експертних оцінок .  

Розрахунок оцінок небезпеки за такою 
процедурою враховує можливі нечіткі дані про 
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очікувані збитки та дозволяє визначити яким чином 
найефективніше розподілити матеріальні ресурси 
на заходи щодо підвищення рівня екологічної 
безпеки експлуатації суднобудівного заводу.  

Застосування як методів обробки експертних 
оцінок метода аналізу ієрархій Сааті та формули 
Байєса забезпечують більшу точність результатів. 
Перевірка вірогідності алгоритму порівняно з 
іншими й документальними даними дозволяє 
зробити висносок, що запропонований алгоритм 
забезпечує відхилення в межах 1 % (до 10 %) за 
рахунок відкидання некоректних оцінок. 
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The questions forming of measures on providing of ecological safety on the basis of dangers expert estimations of 

shipbuilding factory’s basic objects has been considered. Procedure of acceptance of effective decisions on providing of 
ecological safety which allows to define on the stage of prevention of failure optimum resources's allocation on 
measures and effective parameters of liquidation emergency situation’s consequences of with providing of minimum 
middle error of collective decisions has been developed. 
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