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ЛК - 6 Засоби попередження вибухів від електричного струму 

2.2.1 Вибухо- та пожежонебезпечні середовища та їх класифікація (На які групи за 

горючістю та температурою спалахування поділяються речовини, що використовуються в 

промисловості? Що таке вибухонебезпечне середовище? На які групи поділяються суміші 

вибухонебезпечних речовин з повітрям? Яким параметром характеризується вибухонебез-

печна суміш? З яких причин запалювання вибухонебезпечної суміші може не відбутися? В 

чому відмінність за умовами вибухо та пожежонебезпеки між парами легкоспалахуючих 

рідин, горючими газами та горючим пилом. Які властивості на практиці застосовуються 

для оцінювання вибухонебезпечних речовин? На основі яких параметрів виконується кла-

сифікація вибухонебезпечних сумішей? Як поділяються зони вибухонебезпечних примі-

щень? Як класифікуються вибухонебезпечні зони згідно ПУЕ? Як згідно ПУЕ класифіку-

ються пожежонебезпечні приміщення? 

2.2.2 Вибухонебезпечні суміші в підземних виробках геотехнічних підприємств Що 

таке рудникові гази? Які гази є найбільш небезпечними? Які джерела утворення небезпеч-

них газів? Які характеристики мають рудникові гази? Що впливає на температуру спалаху 

рудникового газу? 

2.2.3 Джерела підпалювання рудникового газу Які способи спалахування вибухоне-

безпечних сумішей існують і чим вони відрізняються? Які механізми підпалювання відк-

ритим полум’ям, нагрітими поверхнями? Який метал та його сплави є іскронебезпечним  

(чому?) і має обмежене застосування в підземних виробках? Які джерела утворення іскор 

та підвищених температур, які можуть викликати підпал вибухонебезпечної атмосферим? 

Що впливає на мінімальну енергію підпалювання? На які типи поділяють електричні кола 

при оцінці іскробезпеки? Що визначає запалювальні можливості електричних розрядів 

для різних типів електричніх кіл?  
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Засоби попередження вибухів від електричного струму 

 

2.2.1. Вибухо- та пожежонебезпечні середовища та їх класифікація 

 

 

В сучасних умовах на промислових підприємствах, де мають місце ви-

робництва з вибухонебезпечним середовищем, використовують різне елект-

рообладнання. Безпечне його використання неможливе без знання умов поя-

ви вибухонебезпечного середовища та його властивостей. Вибухонебезпечні 

середовища можуть мати місце як в гірничих виробках гірничих підприємств 

(вугільні, калійні шахти), так і в ряді виробництв нафтової, газової, нафтопе-

реробної, нафтохімічної, хімічної та деяких інших галузей промисловості. 

Всі речовини, які використовуються у промисловості, за горючістю мо-

жуть бути поділені на: 

- негорючі - нездібні горіти та розповсюджувати горіння; 

- важкогорючі - речовини та матеріали, які горять тільки в зоні дії дже-

рела запалювання, а після його ліквідації не горять; 

- горючі - після підпалення горять самостійно та розповсюджують го-

ріння. 

За температурою підпалювання їх можна поділити на важкоспалаху-

ючі (загораються важко) та легкоспалахуючі (легко загораються від корот-

кочасної дії відносно слабких джерел  запалювання та  сприяють  швидкому  

розповсюдженню горіння). 

Стосовно електрообладнання, що використовується в небезпечних сере-

довищах, найбільшу цікавість представляють горючі гази, легкоспалахуючі 

рідини, пари яких здібні створювати вибухонебезпечне середовище. 

Вибухонебезпечне середовище – це середовище, яке містить вибухо-

небезпечні речовини у такій кількості і в такому стані, при якому вони мо-

жуть утворювати з повітрям або іншим окислювачем вибухонебезпечні су-



3 

 

міші. Суміші вибухонебезпечних речовин із повітрям поділяють на: газо-

подібні (метан, пропан, бутан, водень, сірководень, сірковуглець та ін.); па-

роподібні (бензин, ацетон, спирти, ефіри, бензол та ін.); тверді пилоподібні 

(сірка, вугілля, органічні речовини, волокна та ін.). 

Вибухонебезпечне середовище, за концентрацією вмісту горючих речо-

вин, характеризується межами вибуховості. Межа вибуховості - це таке 

співвідношення газів чи парів легкоспалахуючих рідин та повітря або іншого 

окиславача, при якому суміш губить здатність вибухати від якогось джерела 

підпалення. 

При нижній межі запалення не відбувається із-за недостачі горючої ре-

човини, а при верхній - із-за недостачі окислювача. Чим менше нижня межа 

концентрації вибуховості, та чим більший діапазон між нижньою та верх-

ньою межею, тим небезпечнішим є газ або пари, тому що ймовірність утво-

рення вибухонебезпечної концентрації збільшується. 

В практиці промислового виробництва використовується велика кіль-

кість (більше 2000) різних горючих газів та парів,  які в суміші з повітрям, 

киснем чи іншим окислювачем (наприклад з хлором) можуть створювати ви-

бухо- чи пожежонебезпечні суміші. 

Загальноприйнятим є те, що пари легкоспалахуючих рідин відносяться 

до вибухонебезпечних, якщо температура спалаху цих  рідин не перевищує 

45 
0
С, а пари таких рідин, що мають температуру вищу за 45 

0
С - до пожежо-

небезпечних. 

Горючі гази відносяться до вибухонебезпечних при будь-яких темпера-

турах довкілля. Горючий пил чи волокна відносять до вибухонебезпечних, 

якщо нижня межа їх вибуховості не перевищує 65 г/м
3
, інші відносять до по-

жежонебезпечних. Однак такий поділ на пожежо- та вибухонебезпечні сумі-

ші є в якійсь мірі умовним. 

Не дивлячись на різницю фізико-хімічних властивостей горючих сумі-

шей, у них можна знайти спільність вибухонебезпечних властивостей, се-
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ред яких найбільш важливими для практики є: критичні зазори вибухонебе-

зпечних з’єднань оболонок; температура самозаймання, струми або на-

пруги самозаймання; мінімальні енергії підпалення. Об’єднання горючих 

сумішей у групи  із спільними властивостями дозволяє успішно вирішувати 

питання класифікації виробництв за рівнем вибухонебезпеки, що спрощує 

також розробку , виготовлення та експлуатацію електрообладнання  в  умо-

вах вибухонебезпечних виробництв. Об’єднуючи різні горючі суміші у спі-

льні групи, до вибухонебезпечних властивостей електрообладнання став-

ляться однакові вимоги. Це дає можливість максимально уніфікувати конс-

трукцію вибухобезпечного обладнання, зробити загальними принципи його 

маркування і таке інше. 

В основі діючої класифікації вибухонебезпечних сумішей покладено 

два параметри: величина критичної щілини між плоскими фланцями 

оболонки та температура самоспалахування. Ця класифікація нормується 

ГОСТ 12.1.011-78, що повністю відповідає стандартам МЕК 79-1А, 79-4. 

В залежності від здатності передачі вибуху через щілини  в стандартній 

оболонці, встановлено чотири категорії вибухонебезпечних сумішей. При 

цьому величина максимальної безпечної експериментальної щілини між фла-

нцями довжиною 25 мм для цих категорій складає: 

I. Рудникові гази - більше 1.0 мм; 

II. Промислові гази та пари легкоспалахуючих рідин: II.А - більше 

0.9 мм; II.Б - від 0.5 до 0.9 мм; II.С - до 0.5 мм. 

В залежності від температури самозаймання встановлено 6 груп вибу-

хонебезпечних сумішей: 

- Т1 - більше 450 
0
С; - Т2 - більше 300 до 450 

0
С;  - Т3 - більше 200 до 

300 
0
С; - Т4 - більше 135 до 300 

0
С; - Т5 - більше 100 до 135 

0
С; - Т6 - більше 

85 до 100 
0
С. 
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Віднесення вибухонебезпечних сумішей до категорій та груп входить до 

компетенції спеціалістів організації Українського наукового дослідного ін-

ституту вибухобезпечного електрообладнання (УкрНДІВЕ). 

У свою чергу, згідно вимог ПУЕ, зони вибухонебезпечних приміщень 

та зовнішніх установок, в яких, в умовах технологічних процесів, можуть 

створюватись вибухонебезпечні суміші, діляться на класи. 

Клас вибухонебезпечної зони, згідно з яким виконується вибір і розмі-

щення електроустановок, в залежності від частоти і тривалості присутнього 

вибухонебезпечного середовища визначаться технологами разом з електри-

ками проектної або експлуатаційної організації. Клас вибухонебезпечних зон 

характерних виробнийтв та категорія і група вибухонебезпечноїсуміші відо-

бражаються в нормах технологічного проектування або в галузевих переліках 

виробництв з вибухо-пожежонебезпеки. 

Класи вибухонебезпечних зон регламентуються (в Україні) новими Пра-

вилами будови електроустановок і практично відповідають встановленим в 

Європі стандартам МЕК79-10 та Європейського співробітництва CENELEC 

EN 60079-10 та EN 1127-1. Дещо інша класифікація вибухонебезпечних 

зон встановлюється ПУЕ. 

Газо-пароповітряні вибухонебезпечні середовища утворюють вибухоне-

безпечні зони класів 0, 1, 2, а пилоповітряні – вибухонебезпечні зони класів 

20, 21, 22. 

Вибухонебезпечна зона класу 0 – це простір, в якому вибухонебезпечне 

середовище присутнє постійно або протягом тривалого часу. Ця зона може 

мати місце тільки в межах корпусів технологічного обладнання. 

Вибухонебезпечна зона класу 1 (приблизно відповідає класу В-І за 

(ПУЕ) – простір, у якому вибухонебезпечне середовище може утворюватись 

під час нормальної роботи (коли установка працює з розрахунковими пара-

метрами). 
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Вибухонебезпечна зона класу 2 (В-Іа, В-Іб, ВІв – за ПУЕ) – простір, у 

якому вибухонебезпечне середовище за нормальних умов експлуатації відсу-

тнє, а якщо воно виникає, то рідко і триває недовго. Частоту виникнення і 

тривалісті вибухонебезпечного середовища визначають за нормами відповід-

них галузей промисловості. 

Вибухонебезпечна зона класу 20 – простір, у якому під час нормальної 

експлуатації вибухонебезпечний пил у вмгляді хмари присутній постійно або 

частково в кількості, достатній для утворення небезпечної концентрації су-

міші з повітрям, і (або) простір, де можуть утворюватися пилові хмари непе-

редбаченої або надмірної товщини. Звичайно це має місце всередині облад-

нання, де пил може формувати вибухонебезпечні суміші часто і на тривалий 

термін. 

Вибухонебезпечна зона класу 21 – простір, у якому під час нормальної 

експлуатації ймовірна поява пилу у вигляді хмари у кількості, достатній для 

утворення суміші з повітрям вибухонебезпечної концентрації (відповідає 

класу В-ІІ за ПУЕ). 

Вибухонебезпечна зона класу 22 – простір, у якому вибухонебезпечний 

пил у завислому стані може з’являтися не часто і існувати недовго, або в 

якому шари вмбухонебезпечного пилу можуть існувати й утворювати вибу-

хонебезпечні суміші в разі аварії (клас В-Ііа за ПУЕ). 

Крім того, згідно з ПУЕ,  пожежонебезпечними називаються приміщен-

ня чи зовнішні установки в яких використовуються або зберігаються горючі 

речовини. При цьому в них рекомендують розміщувати електрообладнання, 

приймаючи до уваги умови його експлуатації, щоб віддаляти його від місць 

скупчення горючих матеріалів. Пожежонебезпечні приміщення ділять на на-

ступні класи: 

- П-І - приміщення, де використовуються або зберігаються горючі речо-

вини з температурою спалаху парів більше 45 
0
С; 
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- П-ІІ - приміщення, де виділяються горючі пил чи волокна. При цьому 

може з’являтись тільки пожежа, а не вибух, тому що вони мають такі фізичні 

властивості, при яких нижня межа вибуху складає більше 65 г/м
3
 або за умо-

вами експлуатації їх концентрація в повітрі не досягає вибухонебезпечної 

концентрації; 

- П-ІІІ - зовнішні установки, в яких використовують або зберігають го-

рючі рідини з температурою спалаху парів більше 45 
0
С. 

Явище горіння являє собою хімічний процес окислювання, що супрово-

джується виділенням тепла та світла. 

Вибух - це реакція горіння, для якої характерним є те, що полям’я дуже 

швидко розповсюджується на весь об’єм суміші, при цьому має місце значне 

підвищення тиску. Треба також відмітити, що спалах газоповітряної суміші 

проходить з деяким запізненням по відношенню до появи джерела з тепло-

вою енергією, достатньою для підпалювання суміші. 

В наш час мають місце дві теорії, що пояснюють процес спалахування 

вибухонебезпечної суміші: теорія теплового вибуху та теорія ланцюгового 

вибуху. Обидві теорії базуються на результатах кінетичної теорії. Теплова 

теорія докладно не розглядає хімізм процесу горіння. Для обгрунтування те-

орії ланцюгового вибуху, основоположником якої є академік М.М.Семенов, 

необхідно знати точно хід хімічної реакції. 

В основу теплової теорії покладено молекулярний рух газу, який приво-

дить до постійних зіткнень між його молекулами. Коли газ нагрівається, збі-

льшується кількість ударів з енергією активації. Екзотермічна реакція відда-

ючи тепло, підвищує температуру молекул для наступних ударів, які прохо-

дять з більшою кількістю енергії і знову приводять до хімічної реакції. Таким 

чином кількість тепла збільшується і наступає лавиноподібне збільшення 

ударів з енергією активації, наступає вибух суміші. Однак цілий ряд явищ, 

які були виявлені в експериментах не узгоджується  з таким простим пред-

ставленням механізму горіння, яке дає теплова теорія. Пояснення їх можливе 
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за допомогою ланцюгової теорії, за якої для виникнення вибуху необхідна ще 

наявність вільних атомів і радикалів H, OH, CH3 та ін. 

 

2.2.2. Вибухонебезпечні суміші в підземних виробках геотехнічних 

підприємств 

 

Вибухонебезпечні речовини в підземних виробках виділяються в про-

цесі добування ряду корисних копалин: вугілля (метан), калійної солі (во-

день), озокериту (сірководень).  

Рудниковими газами називають природні гази, що  виділяються з ко-

рисної копалини і вміщаючих її порід та технологічні гази, що утворюються 

в підземних виробках в результаті хімічних та біохімічних реакцій між кис-

нем повітря та вугіллям, породами, дерев’яним кріпленням, при буровибухо-

вих роботах та ін. Основним компонентом рудникових газів у вугільних шах-

тах, небезпечних за газом, є метан (CH4) та його гомологи, вуглекислий газ 

(СО2), окис вуглецю (СО), азот (N2) та його оксиди. Найбільшу небезпеку 

представляють вибухонебезпечні гази, що складаються з метану, його гомо-

логів (етану, пропану, бутану), водню (в невеликій кількості) та інших горю-

чих газів. Кількість метану, який виділяється, залежить від гірничо-

геологічних умов, газоносності пластів, особливостей технологічного проце-

су. Основним джерелом виділення метану є свіжі оголені площини в підгото-

вчих виробках,  площини очисних вибоїв, які постійно оновлюються, та від-

бите вугілля. 

При розробці пластів, небезпечних за раптовими викидами вугілля та га-

зу, нерідко виробки заповнюються газом в перші ж хвилини після викиду, а 

концентрація  метану  в прилеглих до викиду виробках може досягати 

90...100 %. 

Вибух газоповітряної суміші в обмеженому просторі гірничих виробок 

веде до дуже тяжких, часто катастрофічних, наслідків. Результатами вибуху 
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можуть бути людські жертви, руйнування  гірничих  виробок, обладнання і 

таке інше, що веде до виходу з ладу дільниці, де відбувся вибух, а іноді і всієї 

шахти на довгий час. 

Слід відрізняти рудникове вибухонебезпечне електрообладнання та ви-

бухонебезпечне обладнання для вибухонебезпечних приміщень та зовнішніх 

установок. Вибухонебезпечне  електрообладнання повинно проходити дер-

жавні випробування в спеціальній організації - Мак НДІ, яка дає дозвіл на 

його серійний випуск та експлуатацію. 

В вугільних шахтах атмосфера підземних виробок складаєтья із суміші 

повітря з метаном, а також з вугільним пилом у завислому стані. 

Особливості гірничого підприємства і наявність вибухонебезпечної ат-

мосфери потребує використання в шахті електрообладнання у спеціальному 

рудниковому вибухозахищеному виконанні. Вибухозехищене електрооблад-

нання виготовляється та використовується у відповідності із вимогами ПУЕ 

та Правил виготовлення вибухонебезпечного рудникового електрообладнан-

ня (ПВВРЕ). 

Метано-повітряна суміш є більш небезпечною, ніж суміш повітря із ву-

гільним порохом, тому, з точки зору електрообладнання, потрібно забезпечи-

ти його захист для метано-повітряної суміші. Нижня та верхня межа вибухо-

вості для метано-повітряної суміші  складає відповідно концентрації 4,9 % та 

16 % метану, а для  воднево-повітряної   суміші  відповідно 4 % та 74 % вод-

ню. 

Найбільш небезпечна (оптимальна) концентрація, коли суміш вибухає 

найлегше та створює максимальний тиск при вибухах, для метану знаходить-

ся в межах 5...9 %, а для водню відповідно 4...74 %. 

Однак межі вибуховості, як і значення оптимальної концентрації, не за-

лишаються постійними і залежать від ряду факторів (початкової температури 

суміші, тиску, величини початкового підпалюючого імпульса та ін.). Опти-

мальна концентрація однієї і тієї ж суміші не однакова при різних джерелах 
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підпалювання. Так, метано-повітряна суміш найбільш легко спалахує від 

електричних іскр при концентрації біля 8,5 % метану, нитками підпалювання 

- при 9,8 %, іскрами тертя - при концентрації 6,4...7,4 %. 

Температура спалаху рудникового газу також не є постійною і зміню-

ється  в  залежності  від  великої  кількості  факторів  в  широких  межах  

(650...750 
0
С). Вона залежить від енергії джерела підпалювання, зовнішньої 

температури, початкового тиску та ін. 

Другим важливим фактором (за концентрацією метану), який визначає 

умови спалаху вибухонебезпечної шахтної атмосфери, є здатність джерела 

підпалити це середовище. 

 

2.2.3. Джерела підпалювання рудникового газу 

 

Згідно з правилами безпеки розрізняють два способи спалахування ви-

бухонебезпечних сумішей: самоспалахування та вимушене спалахування. 

Самозаймання - це одночасне або майже одночасне виникнення реакції 

горіння в усій суміші, що нагрівається в замкненому просторі до відповідної 

температури - температури само займання. 

При наявності якого-небудь джерела з достатньою потужністю, 

з’являється локальний підігрів суміші до температури, при якій проходить її 

займання. Подальший вплив джерела може бути виключеним, розповсю-

дження горіння іде з відповідною швидкістю без зовнішнього втручання. 

Вимушене займання  є характерним процесом, з врахуванням якого повин-

но розроблятися та використовуватись вибухобезпечне електрообладнання. 

При цьому найбільший  інтерес  має підпалювання вибухонебезпечної шахт-

ної атмосфери за допомогою наступних джерел вимушеного займання: 

1. Підпалювання відкритим полум’ям.  

Можливі два випадки: 
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– полум’я вводиться в суміш (ламінарний потік) – займання чи незай-

мання суміші залежить від складу суміші, тривалості стикання полум’я та 

холодної суміші, тиску, наявності  інертного  розбавлювача  і таке інше. Го-

ловними факторами є температура на фронті полум’я та час контакту його з 

холодною сумішшю; 

– полум’я розповсюджується через вузький отвір з одного об’єму в 

інший (турбулентний потік) - займання залежить від ступеню гасіння по-

лум’я вузькими стінками. Явище гасіння полум’я пов’язане з відведенням те-

пла в стінки каналу. Цей принцип покладено в створення вибухобезпечного 

електрообладнання, що заключається в вибухонепроникні оболонки. 

2. Підпалення за допомогою нагрітої поверхні електрообладнання, ниток 

розжарення та інших джерел. 

Встановлено, що підпалення нагрітою поверхнею мають ті ж закони, що 

і при само займання, з різницею лише в тім, що підпал суміші має місце не в 

усьому об’ємі, а у відповідному місці. Температура підпалення нагрітою по-

верхнею перевищує температуру само займання. Чим менша площа, тим ви-

ща температура. Температура займання підвищується при переміщенні су-

міші відносно нагрітої поверхні. На температуру займання має вплив матері-

ал поверхні і її площа. 

 Нитки розжарення мають робочу температуру близько 2000 
0
С, при 

якій вольфрам інтенсивно окислюється в повітрі, утворюючи полум’я. 

Займання метану від ниток розжарювання, при руйнуванні колби, про-

ходить практично без затримки. Для попередження займання, час охоло-

дження ниток до безпечної температури не повинен перебільшувати період 

запалення метану з оптимальною концентрацією. Досягається це за рахунок 

одночасного із руйнуванням колби відключенням лампи від мережі, а також 

використанням засобів по затриманню моменту контакту метану з нитками 

розжарення, поки їх температура не зменшиться до безпечної. 
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Необхідний час для затримки складає 30...160 мс, в залежності від типу 

ламп, а безпечною є температура 1290...1980 
0
С. Для ниток малопотужних 

ламп розжарення та електронних час охолодження є меншим за час підпа-

лення метану. 

3.  Підпалення іскрами тертя і співудару. Виникають при механічній вза-

ємодії  поверхонь, що труться одна з другою. Іскри з’являються за рахунок 

теплоти тертя, а також за рахунок екзотермічної реакції окислення металевих 

частинок.  

 При терті металевих частин з’являються локальні зони нагріву внаслі-

док шорсткості поверхонь. Має місце відрив та окислення частинок металу з 

виділенням додаткового тепла. Чим вище початкова температура частинок, 

тим більше швидкість окислення та додаткове тепло, що виділяється при 

цьому. При оптимальному співвідношенні цих параметрів має місце спалах 

вибухонебезпечного середовища. 

Особливий характер підпалення спостерігається при співударянні алю-

мінієвих сплавів із кородованою сталевою поверхнею та в разі співударяння 

алюмінієвих деталей, на поверхнях яких є плівки окислу товщиною більше 

2...5 мкм. В режимі тертя із поверхні зриваються частинки заліза та алюмі-

нію. Окисли заліза сприяють розігріву алюмінієвих частинок внаслідок тер-

мітної реакції, що є джерелом додаткової температури. 

Приймаючи до уваги, що алюмінієві сплави є іскронебезпечними, їх ви-

користання в конструкціях рудникового електрообладнання допускається 

лише для виготовлення оболонок електричного інструменту та переносних 

приладів (ручні електросвердла, світильники, апаратура зв’язку та сигналіза-

ції). При цьому оболонки та виступаючі частини такого обладнання повинні 

мати захисне покриття із матеріалів, безпечних у відношенні до іскор тертя 

(цинкове покриття товщиною 0,15...0,2 мм, фарби на основі епоксидних 

смол). 
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4. Підпалення розжареними металевими частинками. Виникають в ре-

зультаті потужних коротких замикань в оболонках обладнання і вилітають 

крізь їх щілини, або в кабелях. Процеси, що мають місце при цьому, є анало-

гічними попередньому випадку. При цьому найбільшу небезпеку являють 

собою частки алюмінію. Тому в шахтах, небезпечних за газом та вугільним 

пилом, заборонено використання кабелів з алюмінієвими жилами, та алюмі-

нієвих проводів в електрообладнанні. При використанні комплектуючих ви-

робів з корпусами чи іншими деталями з алюмінію або його сплавів, вони 

повинні розташовуватись у відповідних місцях по відношенню до вибухоза-

хисних щілин, згідно з вимогами Правил виготовлення вибухонебезпечного 

рудникового електробладнання. 

5.  Підпалення джерелами лазерного випромінювання. В гірничій справі 

лазери використовуються головним чином при маркшейдерських роботах. 

Лазерне випромінювання, маючи дуже вузький пучок, характеризується ви-

сокою концентрацією енергії. Лазерне випромінювання буває імпульсним, 

безперервним та періодичним. 

В порівнянні з іскрами електричного та механічного походження, лазер-

не випромінювання є новим (фототермічним) джерелом підпалювання. 

Імпульсне лазерне випромінювання представляє собою концентрований 

пучок світла, здатний викликати оптичний пробій газового середовища та за-

палити вибухонебезпечну суміш. 

Рудникова атмосфера спалахує від імпульса лазерного випромінювання 

при менших затратах енергії, якщо в атмосфері присутній зважений вугіль-

ний пил або якщо на шляху лазерного променю зустрічається перепона у ви-

гляді вугільної мішені. 

В якості підпалюючої інтенсивності лазерного імпульсу приймають та-

ку, що підпалює вибухонебезпечну суміш з ймовірністю 0,5. За фотобезпечну 

інтенсивність імпульса прийнято в 5 разів менше значення ніж підпалююча 

інтенсивність, що оцінюється шляхом контрольних досліджень. 
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Безперервне лазерне випромінювання є  небезпечним за рахунок нагріву 

до високої температури матеріалу в місці падіння променя. Критерієм фото-

безпеки  безперервного випромінювання служить  відповідна критична тем-

пература, безпечна для шахтної атмосфери. 

Імпульсне періодичне лазерне випромінювання може бути небезпечним 

по відношенню підпалювання  оптичним  пробоєм  та нагрівом до високих 

температур вугільного пилу, що осів на нагрітій металевій поверхні оболонки 

електрообладнання. 

6.  Підпалення вибухонебезпечного середовища електричними іскрами, 

дугами, розрядами. З’являються при обриві або замиканні електричних лан-

цюгів, а також при розряді електростатичної електрики. Це одне з основних 

джерел підпалення вибухонебезпечних сумішей. Особливістю такого підпа-

лення є те, що у розрядному проміжку невеликого об’єму сконцентрована 

велика енергія. У зоні розряду відбувається передача енергії молекулам газу, 

приведення їх в стан інтенсивного збудження та іонізації. Починається про-

цес горіння - екзотермічна реакція окислення, що супроводжується сильним 

підвищенням температури газу  в  іскровому проміжку. Хоч кожний електри-

чний розряд викликає спалах суміші навколо іскри, розвитик ядра полум’я, 

що виник  після іскрового розряду, має місце не завжди. Лише при досягнен-

ні  ядром  критичного об’єму, при якому компенсуються втрати тепла і підт-

римується необхідна висока температура горіння, воно може виявитись 

спроможним до саморозповсюдження. 

 Здатність електричного розряду підпалювати суміш характеризується 

мінімальною енергією підпалювання, яка залежить від фізико-хімічних 

властивостей суміші: початкового тиску, температури, складу суміші, дов-

жини іскрового проміжку, тривалості розряду, форми електродів, їх матеріа-

лів та ін. Виникаючий при комутаціях, електричний розряд не повністю іде 

на нагрівання суміші, значна частина його йде на нагрів контактів, випромі-

нювання та інші втрати. 
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 В результаті експериментальних досліджень багатьох дослідників нині 

одержані характеристики іскробезпеки для всіх представницьких вибухоне-

безпечних сумішей, що використовуються в промисловості. Так, для метано-

повітряної суміші оптимальної концентрації, мінімальна енергія підпалюван-

ня встановлена рівною 0,28 мДж, для воднево-повітряної - 0,019 мДж. Однак 

без достатнього обґрунтування ці значення не можна рахувати межею підпа-

лювання сумішей та прийняти їх за фізичну константу. Результати дослі-

дження мінімальної енергії підпалювання метано-повітряної суміші від часу 

дії електричного розряду дають  підставу  гадати,  що  вона  значно  менше  

( 0,15  0,2 мДж).  

Зв’язок між запалювальними можливостями електричних розрядів та 

параметрами електричного ланцюга визначається перехідними процесами в 

електричному ланцюзі, самим розрядом, процесом нагріву суміші до необ-

хідної температури, розповсюдженням полум’я в навколишній суміші. Всі ці 

явища зв’язані настільки складною залежністю, що одержати аналітичну за-

лежність навіть для найпростіших  ланцюгів  практично  не вдається. Для 

оцінки запалювальних здібностей електричних розрядів в електричних лан-

цюгах користуються характеристиками іскробезпеки, одержаними експери-

ментально. Для зручності одержання цих характеристик, всі електричні лан-

цюги умовно ділять на три види: 

1) омічні (що не мають зосередженої ємності, індуктивність не переви-

щує 0,001 Гн, запалювальна здібність залежить від сили струму в ланцюзі та 

е.р.с. джерела); 

2) індуктивні (запалювальна здатність визначається силою струму, е.р.с. 

джерела та індуктивністю); 

3) ємнісні (запалювальна здатність визначається напругою на ємності, 

значенням ємності та опором розрядного контуру). 

 


