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ЛК -10 Особливості виконання електрообладнання, його маркування та сфера 

застосування 

2.2.5 Виконання електрообладнання загальнопромислового застосування (Які умови 

зовнішньго середовища необхідно враховувати при проектуванні електрообладнання? Які 

види та категорії кліматичного виконання встановлюють стандарти? Як класифікується 

обладнання в залежності від захищеності від зовнішнього середовища? Як класифікується 

виконання оболонок електрообладнання за стандартами МЕК?)  

2.2.6 Рівні та види вибухозахисту, маркування вибухобезпечного електрооб-

ладнання (Що таке вибухозахищене електрообладнання? Чим відрізняються між собою 

основні групи вибухозахисту? Що таке рівень та вид вибухозахисту? Які існують рівні 

вибухозахисті і чим вони характерузуються? Які існують види вибухозахисту? Які типи 

вибухонепроникних оболонок існують? Як визначається загальний рівень вибухозахисту? 

Як маркується вибухозахищене електрообладнання за стандартами МЕК?)  

2.2.7 Електрообладнання в рудниковому нормальному виконанні (В яких умовах до-

пускається використання обладнання у виконанні РН? Які відмінності виконання РН від 

загальнопромислового? 

2.2.8 Електрообладнання в виконанні рудникове підвищеної надійності (Які особли-

вості характеризують обладнання у виконанні РП? В яких умовах допускається експлуа-

тація обладнання у виконанні РП? В чому полягає суть захисту виду «е»? За рахунок чого 

досягається підвищення надійності для захисту виду «е»?) 

2.2.9 Електрообладнання в вибухобезпечному виконанні (Які вимоги висувають до 

вибухонепроникних оболонок? Що впливає на тиск в оболонці після вибуху? Що таке ко-

ефіцієнт вибухостійкості оболонки? Оболонки яких форм використовуються і які переваги 

і недоліки має кожна з форм? Які матеріали використовуються для виготовлення вибухо-

непроникних оболонок? Яке призначеня фланцевих з’єднань у вибухонепроникних обо-

лонках та якими параметрами вони характеризуються? Чому камера кабельних вводів ви-

конується окремо від апаратурної камери? Що таке пакетний захист? В чому принцип 

вибухозахисту за рахунок контролю оточуючого середовища і як він реалізується? За яких 

умов використовується масляне та кварцеве заповнення в якості вибухозахисту? Що 

відноситься до спеціальних видів захисту? 

 



2 

 

2.2.5 Виконання електрообладнання загальнопромислового застосу-

вання 

 

При проектуванні, виборі та виготовленні електрообладнання необхідно 

враховувати зовнішнє середовище, в якому буде працювати обладнання. Це: 

кліматичні умови роботи та умови зберігання, транспортування електрообла-

днання з урахуванням температури, вологості, висоти над рівнем моря, інте-

нсивності сонячної радіації, присутності в атмосфері піску, пилу, мікробіаль-

на зараженість місцевості, наявність комах, гризунів, плазунів, можливість 

появи статичної електрики. 

Електрообладнання може працювати на відкритому повітрі, в різного 

виду приміщеннях, в приміщеннях з підвищеною вологістю та ін. 

Відповідними стандартами, в залежності від кліматичної дії, встановле-

но виконання електрообладнання: 

- вироби для експлуатації на суші, річках, озерах: 

“П” (“У” - рос.) - для районів з помірним кліматом; “ХЛ” - з холодним 

кліматом; “Т” - з тропічним кліматом (в тому числі “ТС” - тропічний сухий 

та “ТВ” - тропічний вологий); “З” (“О”) - загальнокліматичне виконання. 

- вироби для встановлення на морських кораблях: 

“М” - морський клімат; “ТМ” - тропічний морський; “ОМ” - для необ-

межених районів плавання; “В” - всі мікрокліматичні райони на суші і морі. 

Крім того введені категорії  виконання, які позначаються цифрами:  

1 – для роботи на відкритому повітрі; 

2 – для роботи в приміщеннях з несуттєвою різницею температури від 

зовнішньої; 

3 – для роботи в закритих приміщеннях без регулювання мікроклімату; 

4 – для роботи в закритих приміщеннях з регульованим мікрокліматом; 

5 – для роботи в приміщеннях з підвищеною вологістю (в тому числі в 

виробках шахт та рудників). 
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За захистом від зовнішнього середовища електрообладнання класифі-

кується на: вибухозахищене, вологостійке, морозостійке, хімічностійке, тро-

пічне. 

За захистом персоналу від доторкання до струмоведучих частин обла-

днання, захистом від проникнення в електрообладнання сторонніх предметів, 

вологи та води у відповідності з рекомендаціями МЕК стандартами була вве-

дена міжнародна  класифікація  для електрообладнання напругою до 1000 В, 

за якою виконання оболонок електрообладнання позначається ІР00. 

Перша цифра характеризує захист персоналу та захист від попадання 

твердих предметів: 

0 – захист відсутній; 

1 – захист від попадання твердих тіл розміром більше 52,5 мм, захист від 

можливих доторкань великою поверхнею тіла до струмоведучих частин;  

2 – захист від твердих тіл розміром більше 12 мм, захист від доторкання 

пальців до струмоведучих частин; 

3 – захист від твердих тіл розміром більше 2,5 мм; захист від доторкання 

інструменту, проволоки чи других подібних предметів з розміром більше 2,5 

мм до струмоведучих частин; 

4 – захист від твердих тіл розміром більше 1,0 мм, захист від доторкання 

струмоведучих частин  інструментом  чи проволокою товщиною більше 1 

мм; 

5 – захист від пилу; повний захист персоналу; 

6 – пилонепроникність, повний захист персоналу. 

Друга цифра характеризує захист від води: 

0 - захист відсутній; 

1 - захист від крапель, конденсату води; 

2 - захист від крапель, що падають під нахилом до 15 градусів; 

3 - захист від дощу (падаючого під кутом не більше 60
0
 до вертикалі); 

4 - захист від бризок (в любому напрямку); 
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5 - захист від струменів, води; 

6 - захист від хвиль води (робота на палубі корабля); 

7 - захист при зануренні в воду (при тиску та на протязі часу, відмічених 

технічними умовами); 

8 - захист при довгостроковому зануренні в воду (при тиску, що вказу-

ється технічними умовами). 

Вибухонебезпечне електрообладнання у більшості має виконання не 

нижче ІP54. 

 

2.2.6 Рівні та види вибухозахисту, маркування вибухобезпечного 

електрообладнання 

 

Під вибухозахищеним електрообладнанням розуміють таке, в якому 

використані спеціальні засоби, які виключають або зводять до мінімуму мо-

жливість вибуху навколишнього вибухонебезпечного середовища. 

Існують дві основні групи засобів (ГОСТ 12.2.020-76, EN 50.014): засо-

би, що допускають можливість вибуху в середині електрообладнання, але 

виключають його розповсюдження в навколишнє середовище; засоби, що 

виключають вибух від електрообладнання за рахунок або ізоляції його 

струмоведучих частин, або ліквідації небезпечного іскріння чи нагріву час-

тин електрообладнання, що можуть прийти в зіткнення з вибухонебезпечним 

середовищем. 

Розділяють вибухозахищене електрообладнання для шахт та рудників, 

та електрообладнання для приміщень та зовнішніх установок. Воно класифі-

кується за рівнями та видами вибухозахисту. 

Рівень вибухозахисту електрообладнання визначає ступінь вибухозахи-

сту, а вид - сукупність конструктивних заходів, що виключають чи затруд-

нюють можливість спалаху зовнішнього середовища і забезпечують необхід-

ний рівень вибухозахисту. 
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В залежності від рівня вибухозахисту рудникове електрообладнання 

поділяється на: 

- рудникове нормальне виконання, яке не має засобів вибухозахисту, 

виконане з врахуванням специфічних вимог до електрообладнання, що пра-

цює в умовах експлуатації в підземних виробках, має маркування РН; 

- рудникове підвищеної надійності, що  має  заходи  та засоби, які за-

трудняють появу небезпечних іскр, дуг, нагріву та забезпечують вибухоза-

хист  тільки в режимі нормальної роботи (РП); 

- рудникове вибухобезпечне: захист від вибуху довкілля при появі не-

безпечного іскріння, дугоутворення, нагріву, як при нормальних режимах ро-

боти, так і при імовірних пошкодженнях (РВ); 

- рудникове особливо вибухобезпечне електрообладнання  - вибухобе-

зпечне електрообладнання, в якому прийняті додаткові засоби вибухозахис-

ту, що забезпечують вибухобезпеку при будь-яких пошкодженнях, крім пош-

коджень засобів вибухозахисту (РО). 

Перераховані рівні виконання за вибухозахистом забезпечуються від-

повідними видами вибухозахисту. Правила  виготовлення  вибухозахисного 

рудникового електрообладнання  (ПВВРЕ) передбачають наступні види ви-

бухозахисту: 

- вибухонепроникна оболонка, позначається “В”. 

В залежності від напруги і максимально можливого струму КЗ у місці 

встановлення електрообладнання розрізняють оболонки типу: 

“1В” - напруга не нормується, а струм к.з. до 100 А, або  напруга  до 100 

В, а струм не нормується; “2В” - напруга більше 100 В до 220 В, струм к.з. 

від 100 А до 450 А; “3В” - напруга більше 220 В до 1140 В, струм к.з. більше 

100 А; “4В” - напруга більше 1140 В, струм к.з. більше 100 А. 

- підвищена надійність проти вибуху (захист виду “е”) - “П”; 

- іскробезпека електричних ланцюгів в нормальному і аварійному стані 

при двох пошкодженнях, якщо в іскробезпечному ланцюзі є відкриті, норма-
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льно іскрячі контакти, або  при  одному пошкодженні, якщо нормально іск-

рячих контактів немає “І” (Іа, Ів, Іс); 

- кварцеві заповнення оболонки - “К” (1К, 2К, 2КЕ); 

- автоматичне захисне відключення - “А”; 

- спеціальні види вибухозахисту  - “С”; 

- маслонаповнене обладнання - “М” (1М – Uн = 65 В, Ікз = 100 А; 2М – 

Uн = 127 В, Ікз = 450 А; 3М – Uн = 600 В, Ікз = 15000 А; 4М – Uн = 6000 В, 

Ікз = 10000 А). 

Загальний рівень вибухозахисту електрообладнання, до складу якого 

входять елементи з різними рівнями захисту, встановлюється по нижньому 

рівню захисту елементів. 

На електрообладнанні, виготовленому на експорт або імпортному з ін-

ших країн, маркування виконується у відповідності з рекомендаціями МЕК. 

Це маркування включає наступні позначення: 

1.  Знак рівня вибухозахисту електрообладнання: 

“2” - підвищена надійність проти вибуху; “1” - вибухонебезпечне”; “0” – 

особливо вибухонебезпечне. 

2.  Знак “Ех” вказує на відповідність обладнання стандартам на вибухо-

безпечне обладнання. 

3.  Знак виду вибухозахисту: 

d - вибухонепроникна оболонка; e - захист підвищеної надійності; o - 

масляне заповнення оболонки; q - заповнення  кварцевим  піском; p - продув-

ка та заповнення з надлишком тиску; i – ісробезпечні ланцюги; ia – особливо 

вибухозахищений рівень; ib – вибухозахищений рівень; ic – рівень підвище-

ної надійності; S - спеціальний вибухозахист. 

4. Знак групи обладнання: І - рудникове; ІІ - для внутрішньої та зовні-

шньої установки (для групи ІІ вказується категорія суміші ІІА, ІІВ, ІІС та її 

група Т1...Т6).   
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Приклад маркування обладнання другої групи 

2 Ех  е  d  IIB T3 

                        загальний рівень захисту підвищеної надійності 

                        вибухозахищене обладнання 

                        частина елементів з видом підвищеної надійності 

                        частина елементів у вибухозахищеній оболонці 

                         для роботи з вибухозахищеними сумішами класу ІІВ (ІІА) 

                         для роботи з групою сумішей Т3 (і Т1 та Т2) 

 

Для рудникового електрообладнання у вибухонепроникній оболонці по-

значення має наступний вид ExdI, а рудничне електрообладнання підвищеної 

надійності маркується ExeI. Прикладами маркування електрообладнання для 

внутрішнього використання можуть бути: РП П 1В; РП П И; РВ 3В; РВ 3В 

Иа та ін.. 

 

2.2.7 Електрообладнання в рудниковому нормальному виконанні  

 

Електрообладнання у виконанні рудникове нормальне використовуєть-

ся на шахтах, безпечних за газом, та допускається його використання в шах-

тах, небезпечних за газом і пилом, у стволах, навколоствольних виробках зі 

свіжим струменем повітря та камерах стаціонарних установок, що провітрю-

ються свіжим  труменем повітря за винятком, коли в цих та прилеглих виро-

бках є суфляри або шахта є небезпечною за раптовими викидами. 

Порівняно з електрообладнанням загальнопромислового застосування, 

електрообладнання у виконанні РН додатково повинно відповідати вимо-

гам: 

- оболонки повинні мати підвищену механічну міцність, вони повинні 

забезпечувати захист від механічних пошкоджень, від проникнення вологи та 

пилу в кількості, яка перешкоджає їх нормальній роботі; 
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- температура зовнішніх частин оболонок не повинна перевищувати 

при нормальному режимі – 200 
0
С і короткочасно – 450 

0
С (не більше 3-х 

хвилин); 

- ізоляція повинна бути волого-, масло-, тепло-, дугостійкою, тобто роз-

рахована на роботу при відносній вологості 97...100 % і при температурі до 

35 
0
С; 

- обладнання повинно мати тільки кабельні вводи; 

- обладнання повинно мати блокування, що не допускає відкриття кри-

шок під напругою; 

- допускається маслозаповнене обладнання напругою до 700 В; 

- розривна потужність  комутаційних апаратів знижується у 2 рази, по-

рівняно з їх природньою здатністю. 

 

2.2.8. Електрообладнання в виконанні рудникове підвищеної  

надійності (захист виду "е") 

 

Електрообладнання, в якому відсутні іскрячі елементи або нагріті до пі-

двищених температур частини, при нормальному режимові роботи мають в 

тій чи іншій мірі вибухобезпечні властивості, тому що нормально не підпа-

лює вибухобезпечну суміш (ГОСТ 22782.7-81, EN 50.039) -  це електрообла-

днання у виконанні рудникове підвищеної надійності (РП) . Воно допуска-

ється до експлуатації в місцях, де найбільш низька імовірність появи вибухо-

безпечної атмосфери. У такого електрообладнання доцільно підвищити на-

дійність роботи всіх елементів, пошкодження яких може привести до появи 

іскор, дуг, небезпечних нагрівів до такого рівня, щоб це обладнання можна 

було поставити в один ряд з вибухобезпечним обладнанням. 

 У відповідності з рекомендаціями МЕК захист виду "е" трактують як 

вибухозахист, який заключається в тім, що в електрообладнанні або в його 

частинах, які не мають небезпечних іскрінь при нормальному  режимові ро-
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боти, прийнято ряд додаткових заходів,  що затруднюють появу іскор, дуг, 

небезпечних нагрівів та ін. Прикладом такого обладнання можуть бути тран-

сформатори, асинхронні двигуни, шинні коробки, електромагніти, статичні 

випрямлячі, світильники та ін. 

 Електрообладнання з захистом "е" не має спеціальних засобів, що 

перешкоджають проникненню всередену обладнання вибухобезпечного се-

редовища або локалізують вибух всередені електрообладнання. 

 Виконання  підвищеної надійності забезпечується, серед інших, на-

ступними заходами: 

 використанням електроізоляційних матеріалів високої якості; 

 забезпеченням підвищених відстаней витоку струму та електричних 

зазорів; 

 зниженням теплового навантаження на ізоляцію. 

 

2.2.9. Електрообладнання в вибухобезпечному виконанні 

 

Як відмічалося вище, засоби захисту можна розбити на дві основні гру-

пи: 

1 група - обладнання в якому допускається можливість вибуху, але він 

локалізується всередені, не спричиняючи вибух зовнішнього середовища. 

2 група - електрообладнання, в якому використовуються засоби, які за-

безпечують контроль середовища біля струмоведучих частин, тобто в якому 

вибухонебезпечне середовище не допускається до струмоведучих елементів.  

Найбільш поширеним та традиційним видом вибухозахисту першої гру-

пи є розміщення обладнання в оболонці, яка виключає можливість передачі 

вибуху зовні. При цьому до самого електрообладнаня не пред’являються 

якісь особливі вимоги. Вимоги до вибухобезпечної оболонки викладені в 

ГОСТ 22782.6-81 (в Європі діє стандарт EN 50.018). 
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Вибухонепроникна оболонка повинна мати наступні основні властивос-

ті: 

1. Вибухостійкість - здатність з відповідним запасом надійності витри-

мати тиск вибуху всередені без руйнування та небезпечних деформацій. 

2. Вибухонепроникність - здатність не передавати в навколішнє середо-

вище вибух через конструктивні щілини та отвори в місцях сполучення обо-

лонки з імовірністю не більше допустимої: 10
-8

 в нормальному режимі (при 

іскровому розряді) і 10
-4

 в режимі дугового К.З.  

3. Зовнішні поверхні оболонки в любих режимах не повинні 

нагріватися до температур, небезпечних у відношенні підпалювання 

зовнішнього вибухонебезпечного середовища. 

4. Механічна міцність - здатність без порушення вибухозахисту витри-

мати механічні дії при транспортуванні та експлуатації. 

Тиск в оболонці після вибуху залежить від джерела підпалення, 

початкового тиску, вільного об’єму оболонки, від її форми та ін. 

Оболонка та її елементи кріплення повинні витримувати тиск вибуху, 

що з’являється при підпаленні вибухонебезпечної суміші всередені її як за 

допомогою малопотужних розрядів, так і в режимі дугового К.З. (для оболо-

нок 2В, 3В, 4В), коли тиск додатково підвищується також за рахунок суміші, 

що з’являється всередені від розкладу ізоляційних матеріалів. 

Дослідження показують, що з ростом потужності дуги та часу її горіння 

підвищується тиск в оболонці; збільшується кількість розплавленого 

матеріалу та кількість матеріалу, що випарувався; теплове навантаження на 

фланці; підвищується небезпека нагріву зовнішніх частин оболонок. Тобто 

обов’язковою умовою забезпечення вибухобезпеки електрообладнання є об-

меження часу дії дуги, швидке відключення струмів К.З. максимальним захи-

стом, що має коефіцієнт чутливості не менше 1,5. 

Тиск в оболонці зменшується із зменшенням розмірів оболонки за раху-

нок збільшення питомої  площі  поверхні  охолодження. При визначенні віль-
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ного об’єму оболонки приймається до уваги тільки фактичний об’єм всереде-

ні за вирахуванням об’єму вмонтованого електрообладнання. 

Тиск при вибусі в оболонці збільшується в кратну кількість раз по відно-

шенню до початкового тиску. В результаті різної швидкості розповсюдження  

хвилі тиску і хвилі вибуху (з запізненням), при наявності в оболонці перего-

родок з вузькими щілинами, тиск в окремих відсіках оболонки може різко 

підвищитись. Тому окремі камери оболонки, що  створюються при монтажі 

електрообладнання, рекомендується з’єднувати отворами не менше 750 мм
2
, 

при цьому ні одна із сторін отвору не повинна бути меншою 4 мм. 

Найбільш розповсюдженими формами оболонки є круглі (циліндрічні і 

сферичні) та прямокутні. 

Круглі оболонки мають більш високу механічну міцність та жорсткість 

конструкції, що дозволяє приймати стінки більш тонкими, чим стінки прямо-

кутних. Вага останніх також більше круглих. Однак прямокутні оболонки ха-

рактеризуються можливісю більш кращого заповнення. 

Для оболонок вибирають такий матеріал, щоб він був достатньо міцним, 

щоб коефіцієнт вибухостійкості: 

Кв=σдоп/σф=2, 

де σдоп, σф - відповідно, напруженість в  матеріалі оболонки допустима та 

фактична при вибусі. 

В якості матеріалу оболонок електрообладнання  переважно використо-

вують сталь, для стаціонарного обладнання дозволяється використання сіро-

го чавуну з міцністю не нижче марки СЧ-15-32. Алюміній та його сплави до-

зволяються для оболонок групи 1В. Для оболонок з вільним об’ємом до 2 літ-

рів дозволяється використання пресматеріалу АГ- 4С. 

Роль вибухонепроникності виконують спеціальні фланцеві з’єднання 

окремих частин оболонок, які виконуються у вигляді плоских, циліндричних, 

різьбових, ступінчастих, лабіринтних або комбінованих площин, здібних охо-

лоджувати продукти вибуху до безпечної температури попереджуючи мож-
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ливе  спалахування навколишнього вибухонебезпечного середовища. Для різ-

них видів фланців ПВВРЕ нормує їх параметри: ширину, довжину щілини, 

при яких досягається охолодження продуктів вибуху. 

Ширина щілини складає 0,1...0,5 мм, довжина – 5...25 мм. Поверхні ви-

бухонепроникних з’єднань повинні мати надійне антикорозійне покриття. В 

той же час в щілинах, які не покриті краскою чи лаком та в місцях втрати ла-

кокрасочного покриття збільшується ширина. Не допускається використання 

прокладок в вибухонепроникних сполученнях; при їх пошкодженнях або 

втратах  збільшується ширина щілини.  

Якщо вибухонепроникна оболонка повинна бути  волого-  або пилонепр-

оникною, то можуть використовуватись еластичні прокладки із міцного воло-

гостійкого, теплостійкого матеріалу, що повинні бути не втрачаємими і за-

кладатися в спеціальні пази.  

Таким чином, вибухобезпечне елетрообладнання не являється 

герметичним і наявність щілин допустимої ширини зменшує тиск всередені 

оболонки під час вибуху та механічну напруженість в матеріалі оболонки. 

Вибухонепроникність кабельного вводу має надійність нижчу, ніж 

вибухонепроникність фланцевого захисту оболонок. Тому камера кабельних 

вводів виконується окремо від камери з нормально іскрячими елементами і 

з’єднується із основною апаратурною камерою через вибухонепроникні 

з’єднання. Допускається ввод кабеля в основну камеру у випадку, коли в цій 

камері відсутні іскріння при нормальному режимі роботи. 

Для вибухозахисту за  допомогою вибухонепроникних оболонок харак-

терним недоліком є погане провітрювання внутрішньої порожнини оболонки, 

в результаті чого погіршується охолодження електрообладнання  розташова-

ного в оболонці, знижується його потужність. 

У випадках, коли необхідне ефективне провітрювання всередені оболо-

нок та відповідне сполучення із зовнішнім ефективним середовищем, 

використовується пластинчатий (пакетний) вибухозахист. При цьому 
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електрообладнання розташовують в оболонки з отворами, що закриваються 

пакетами із набору тонких металічних пластин товщиною 0,5...1 мм, зазори 

між пластинами не більше 0,5 мм. При появі вибуху всередені оболонки, 

продукти вибуху охолоджуються пакетами цих пластин. Потрібен захист 

пакету від механічних пошкоджень та періодична їх очистка від пилу, інакше 

порушуються їх захисні властивості.  

Необхідність в інтенсивному провітрюванні оболонок та використанні 

пакетного вибухозахисту має місце при вибухозахисті акумуляторних бата-

рей (де крім того може створитися вибухонебезпечна воднево-повітряна су-

міш), пускових опорів та опорів регулювання, для контактних електротермо-

метрів та ін. 

Крім пакетного, для захисту електрообладнання можуть використовува-

тись гасячі властивості дрібночарункової сітки. Принцип гасячої сітки знайо-

мий здавна, досліжувався Х. Деві, що використав його в конструкції безпеч-

ної шахтарської бензинової лампи (за рахунок тепловідводу продуктів горін-

ня сіткою з кількістю чарунок не менше 144 на 1 см
2
 при товщині проволоки 

не менше 0,35 мм). Полум’ягасячі здібності залежать від кількості чарунок на 

одиницю  площі, від теплопровідності матеріалу сітки, термостійкості мате-

ріалу. 

Недоліки цього способу вибухозахисту: низька механічна міцність сітко-

вого елементу; зниження газопроникних властивостей при запиленні; явище 

"післягоріння", що виникає в результаті підсосу свіжої суміші в оболонку 

(необхідно використовувати багатошарові сітки). 

Захист із металічних сіток знаходить обмежене використання: гасячі 

елементи вогнеперешкоджувачів в дегазаційних системах, вентиляційних 

трубопроводах резервуарів горючих рідин і в технологічних комунікаціях по 

виробництву та транспортуванні паро- і газоповітряних сумішей. 

Вибухозахист електрообладнання за рахунок контролю середовища 

навколо струмоведучих елементів (друга група) базується на тому принципі, 
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що, не зважаючи на наявність вибухонебезпечного середовища в атмосфері в 

місці розміщення електрообладнання, струмоведучі частини обладнання зна-

ходяться в безпечному середовищі. Середовище утворюється діелектриками 

у вигляді газу, рідини, сипучих чи твердих наповнювачів. 

Якщо чисте повітря, або інертний газ, знаходиться в обладнанні під над-

мірним тиском, то вибухонебезпечне навколишнє середовище не попадає 

всередену обладнання. Цей вид захисту має назву: "заповнення або 

продувка оболонки під надмірним тиском" (ГОСТ 22782.2-77 та EN 

50.016). Продувка надмірним тиском проводиться перед включенням під 

напругу. Необхідно передбачати заходи по забезпеченню відповідної системи 

вентиляції електрообладнання  (повітряпроводи, джерела подачі повітря, 

повітряохолоджувачі та ін.), захист від витоку повітря, прилади контролю 

тиску, автоматичне відключення напруги при відповідному падінні тиску та 

ін. Тому цей вибухозахист знайшов використання для стаціонарного 

обладнання в приміщеннях промислових підприємств, в яких можлива поява 

вибухонебезпечних сумішей. 

При використанні рідинних діелектриків струмоведучі частини електро-

обладнання розміщують в захисні оболонки, заповнені мінеральним маслом 

чи негорючою рідиною (трансформаторне масло, синтетичні рідини ПМС - 

40, ПМС - 400 та ін.). Для рудникового електрообладнання горючі масла не 

допускаются. Цей вид захисту має назву: "масляне заповнення" (ГОСТ 

22782.1-77 та EN 50.016).  

В залежносі від напруги і струму К.З. розглядають 4 підгрупи: 

1М - Uн до 65 В, Ік.з до 100 А;   

2М - Uн до 127 В, Ік.з до 450 А; 

3М - Uн до 600 В, Ік.з до 1500 А; 

4М - Uн до 6 кВ, Ік.з до 10000 А. 

Вибухозахисний шар масла повинен забезпечувати вибухозахист як при 

іскровому, так і при дуговому замиканні.  
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Синтетичні масла: совол, совтол, ПМС-40, ПМС-400 мають недоліки: 

токсичність продуктів розпаду та велику вязкість. 

Практичного використання в шахтах цей метод захисту не знайшов.  

Кварцеве заповнення (сипучий діелектрик), як вид вибухозахисту, 

полягає в тому, що струмоведучі елементи електрообладнання, які 

вмонтовані в оболонку з кварцевим заповнювачем, знаходяться під захисним 

шаром заповнювача (ГОСТ 22782.2-77 та EN 50.016). Хоч кварцевий пісок не 

є абсолютним діелектриком, він настільки надійно гасить полум’я, що 

з’явилось в його порах, що можна в цьому випадку не говорити про контакт 

джерела іскріння з зовнішнім середовищем. 

Для задоволення вимог захисту, пісок повинен бути певного грануломе-

тричного складу, чистим, очищеним від домішок, осушеним. Для зменшення 

вологопо глинаючої властивості піску, його обробляють (гідрофобізація) кре-

мнійорганічною рідиною на основі уайт - спириту. Захист забезпечується за 

рахунок певної товщини шару піску над струмоведучими елементами, який 

залежить від потужності к.з. та часу його існування. 

Для зменшення товщини захисного шару, використовують захисні мета-

лічні екрани, що перешкоджають рихленню піску під час дугового КЗ. та 

зменшють висоту зони оплавлення піску. Недоліком цього виду 

вибухозахисту є велика вага обладнання.  

У випадку, коли обладнання не має рухомих елементів і не має необхід-

ності в контролюванні струмоведучих частин для їх ізоляції від довкілля, мо-

жуть використовуватись герметичні оболонки або термореактивні компаун-

ди. Вибухозахищеність залежить від товщини шару заливки, від фізикохіміч-

них властивостей компаунда, його стійкості до дії зовнішнього середовища. 

Потрібно враховувати, що під впливом температури змінюються розміри ме-

талевих деталей і компаундів. Тому можуть мати місце порушення  ціліснос-

ті компаунду і розрушення заливки, що обмежує область використання цього 

виду захисту. 
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Якщо електрообладнання призначене для експлуатації тільки в місцях, 

де вибухонебезпечне середовище з’являється на короткий проміжок часу, то 

можливо використати час, необхідний для проникнення зовнішнього небез-

печного середовища всередину обладнання в якості захисного фактора. При 

обмеженні  розмірів зазорів захисту, каналів, крізь які сполучається внутрі-

шня порожнина електрообладнання із зовнішнім середовищем і відповідно 

обмежується “дихання” електрообладнання, нормальний склад повітря всере-

дині виробу може зберігатись протягом часу, що перевищує час існування 

вибухонебезпечного навколишнього середовища. 

Одним із способів вибухозахисту може бути полум’яне та безполум’яне 

(каталітичне) спалювання (окислення) горючих речовин по мірі надходження 

їх в оболонку (в якості каталізатора розповсюдження одержав хлористий па-

ладій). Можливе використання також інгібіторів - спеціальних речовин, що 

уповільнюють або припиняють хімічну реакцію окислення.  

Для систем шахтної автоматики, сигналізації і зв’язку широко викорис-

товують електрообладнання в виконанні РО. При цьому забезпечення рівня 

РО традиційною іскробезпекою електричних ланцюгів не завжди може бути 

прийнятним із-за наявності в цих виробах іскронебезпечного джерела жив-

лення. Перспективним є використання для цих виробів спеціальних видів 

вибухозахисту "С" для іскронебезпечних елементів: 

- заключення електричних частин в оболонку, вибухобезпека якої забез-

печується як в нормальному режимі, так і при імовірних  пошкодженнях за 

рахунок нерозбірності конструкції; 

- герметизацію іскронебезпечних елементів епоксидними компаундами, 

виключаючими контакт електричних частин з вибухонебезпечним середови-

щем та розміщенням цих елементів в вибухобезпечну оболонку, зовнішні 

приєднання виконуються іскробезпечними (РО-С-І). 

 

 


