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ЛК -7 Іскро- та пожежобезпека на геотехнічних виробництвах.  

2.2.4 Оцінка іскробезпеки електричних ланцюгів (Як імовірність спалаху залежить 

від параметрів електричного кола? Чому імовірнісні залежності, що характеризують іск-

робезпечність кіл будуються в логарифмічній системі координат? Яка імовірність спала-

хування вибухонебезпечної суміші досягається експериментально? Що таке струм (напру-

га) спалахування? Які значення струму (напруги) вважаються абсолютно іскробезпечни-

ми? Що таке коефіцієнт іскробезпеки? Яка умова іскробезпечності електричних кіл? 

2.2.10 Упереджуюче відключення (Який елемент системи електропостачання є 

найбільш вразливим до ушкоджень? Як реалізується безпечна експлуатація 

електрообладнання зі слабкими оболонками? Який принцип реалізує захисне відключення 

та які обмеження існують в його реалізації? Які типи приводів використовуються у 

швидкодіючих автоматичних вимикачах? Як досягти підвищення швидкодії системи 

упереджуючого відключення? Які вимоги висувають до систем упереджуючого 

відключення? Які елементи складають систему захисного відключення? 

2.2.11 Іскробезпечне виконання електрообладнання (Що називається іскробезпечною 

електричною системою? Який електричний ланцюг вважається іскробезпечним? За раху-

нок чого досягається іскробезпечність електричних ланцюгів? Які рівні іскробечних лан-

цюгів  існують? Якими характеристиками описується кожний рівень іскробезпечних лан-

цюгів? Як проводяться перевірки іскробезпечних ланцюгів? Що слугує джерелом живлен-

ня для іскробезпечних ланцюгів? Чим визначається максимальна та корисна потужність 

джерела живлення іскребезпечного ланцюга? Як підвищити корисну потужність джерела 

живлення? Як підвищити робочу іскробезпечну потужність джерела живлення? Які еле-

менти використовуються для шунтування реактивних елементів в іскробезпечних ланцю-

гах під час комутації? Як оцінити ефективність використання шунтуючого елементу? Які 

вимоги висувають до іскробезпечних електричних кіл?) 

2.3 Попередження пожеж від електричного струму на геотехнічних підприємствах 

2.3.1 Причини виникнення пожеж від електричного струму  

2.3.2 Засоби попередження пожеж  
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2.2.4. Оцінка іскробезпеки електричних ланцюгів 

 

На практиці  велике  значення  має  встановлення межі іскробезпеки 

електричних ланцюгів для різних умов. Як уже відмічалось, явище підпалю-

вання електричними розрядами вибухонебезпечної суміші залежить від вели-

кої кількості факторів, тобто носить ймовірний характер. Для одержання по-

рівняльних результатів використовується статистичний метод оцінки запро-

понований проф. В.С. Кравченко. 

Для різних умов іскроутворення, ймовірність спалаху, що визначається 

як відношення кількості вибухів до загальної кількості іскріння електричної 

схеми, має степеневу функцію струму, що розмикається:  Р=АІ
n
, або P=bUc

m
 - 

для ємнісних ланцюгів (А, b, n, m - сталі величини, що визначаються експе-

риментально). 

 В логарифмічній системі координат ймовірнісні залежності мають 

вид прямих ліній (рис. 2.47). За їх допомогою можна експериментальні дані 

(струму, напруги і др.) привести до умов рівноймовірного спалаху і потім 

одержати характеристики іскробезпеки і дати кількісну оцінку очікуваної 

зміни ймовірності спалаху при зміні вихідного параметру ланцюга.  Статис-

тичний метод оцінки іскробезпеки використовують при експериментальній 

оцінці за допомогою дослідних установок (вибухових камер). При експери-

ментальних дослідженнях умов спалаху вибухонебезпечної суміші у відпові-

дних межах зміни струму, в залежності від параметрів схеми, проводиться 

велика кількість іскрінь схеми і експериментально будується залежність ймо-

вірності спалаху від струму в межах ймовірності 10
-1 

та10
-3

.  
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Рис. 2.47. Залежність імовірності спалаху метано – повітряної суміші від струму та 

індуктивності (за даними Мак НДІ). 

Імовірність спалаху нижче 10
-5

 до цього часу одержати не вдалося, і, на-

віть, стабільне відтворення експериментів з імовірністю 10
-4 

...10
-5

 не вдаєть-

ся. Тому в якості струму спалахування (або напруги спалахування) прий-

маються значення, які відповідають імовірності спалахування Р=10
-3

. 

Приймаючи до уваги, що залежності імовірності спалахування від стру-

му в логарифмічних координатах мають лінійний характер, вони можуть бу-

ти шляхом екстраполяції подовжені до скільки завгодно малих імовірнос-

тей. За їх допомогою можливо одержати струми спалаху суміші для цих ма-

лих імовірностей. Для одержання значень струму або напруги спалахування, 

які прийняті абсолютно безпечними (Р10
-8

), введено коефіцієнт іскробез-

пеки Кі=2, тобто іскробезпечними струмами (напругами) приймаються зна-

чення в 2 рази менше струмів (напруг) спалаху. При цьому можна скориста-

тись залежністю: 
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де: Іс, Рс - відомі сила струму та відповідна йому імовірність спалахуван-

ня;  Іі, Рі -шукані сила струму та відповідна йому прийнята імовірність спа-

лахування;  - кут нахилу імовірнісної прямої до вісі абсцис. 

Приймаючи коефіцієнт іскробезпеки Кі=2, при відомому значенні стру-

му спалахування Іс, іскробезпечний струм: 

2

I

K

I
I с

і

с
с  . 

Оцінку іскробезпеки простих ланцюгів, без використання камер, можна 

здійснити за допомогою залежностей струму спалаху від напруги для оміч-

них ланцюгів (рис. 2.48), струму спалаху від індуктивності та напруги (рис. 

49) для індуктивних ланцюгів; напруги спалаху від ємності (рис. 50) для єм-

нісних ланцюгів. Ці залежності були одержані на основі великої кількості на-

копиченого експериментального матеріалу. При цьому збільшений з ураху-

вання коефіцієнту іскробезпеки струм в ланцюзі не повинен перевищувати 

струму спалаху, зменшеного на 20%, тобто КіІл0,8Іс; 

де Іл – струм ланцюга, А; Іс – струм спалаху за кривими залежності для 

відповідних параметрів ланцюга, А. 

 

Рис. 2.48. Залежність струму спалаху від напруги джерела для малої індуктивності 

(L=10
-4

Гн): 1 - метано – повітряна суміш; 2 - воднево – повітряна суміш. 

 

U,B 
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Рис. 2.49. Залежність струму спалаху від індуктивності та напруги джерела: 

1 – для напруги 10 В; 2 – для напруги 30 В;  3 – для напруги 70 В;  4–  для  напруги 

140 В;     5 – для напруги 250 В. 

 

Рис. 2.50. Залежність напруги спалаху від ємності: 1 – метано – повітряна суміш;         

2 – воднево – повітряна суміш. 

 

2.2.10 Упереджуюче відключення 

 

Небезпечними елементами в системі електропостачання, що є 

основними та найбільш схильними до пошкодження, є кабелі. Відсутність 

вибухозахисту кабелів є серйозним обмеженням використання електричної 

енергії на шахтах, небезпечних за раптовими викидами та суфлярними 

виділеннями. Тому на таких шахтах дотепер широко використовується 

малоекономний вид енергії - пневмоенергія. 

Одним з перспективних напрямків у вирішенні питання безпечного ви-

користання кабелів та інших елементів електрообладнання зі слабкими обо-

лонками (наприклад, лампи) є упереджуюче відключення. 

0

,1 

1

,0 

I

, A 

110-1 1 10 L, Гн 110-4 110-2 110-3 

1 
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Принцип системи з упереджуючим відключенням полягає в тому, щоб 

витримати умову tвідк.    tрозвитку аварії. 

Великі труднощі в реалізації цього принципу з’являються при механіч-

них пошкодженнях кабелю чи апарату, коли час розвитку аварії малий (1,5...2 

мс). Система упереджуючого відключення повинна включати детектор, який 

виявляє початок процесу пошкодження оболонки кабелю, та швидкодіючий 

вимикач напруги. 

Сучасні комутаційні засоби відключають мережу за 20...100 мс, що пере-

вищує в десятки разів час розвитку аварії, вони не можуть забезпечити 

необхідну швидкодію. Крім цього необхідно прийняти до уваги, що після 

зняття напруги, двигуни на вибігу продовжують обертатись і генерувати 

ЕРС. в мережу та підживлювати КЗ у місці пошкодження. Тому принцип 

упереджуючого відключення заключається в тому, що, після виявлення 

початку пошкодження, одночасно з відключенням мережі автоматичним 

вимикачем проводиться закорочення лінії з пошкодженням з двох сторін від 

джерела живлення та кожного двигуна за допомогою короткозамикачів, 

тобто спочатку місце пошкодження ізолюється, а потім відключається від 

мережі. Крім цього повинні використовуватись кабелі спеціальної 

конструкції з додатковим загальним екраном, що дає можливість 

своєчасно виявити початок пошкодження.  

Було розроблено два види швидкодіючих автоматичних вимикачів: з 

приводом пружинно-магнітної  дії  і з приводом, в якому використовується 

магніто-динамічний ефект, з відповідно власним часом спрацювання 3,5 та 

2,5 мс та загальною швидкодією 3,5...4 мс, що є недостатнім для найбільш 

небезпечних механічних пошкоджень кабелів. 

Підвищення швидкодії системи стало можливим завдяки 

використанню в якості закорочучої системи силових напівпровідникових 

приладів - вентилів та тиристорів (рис. 2.51). Крім підвищення швидкодії в 

цьому випадку виключаються також відскоки замикауючихся контактів та 
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порушення енергетичної ізоляції місця пошкодження. Напівпровідникові 

короткозамикачі включаються паралельно механічним. При цьому час 

спрацювання тиристорного короткозамикача складає 20...30 мкс, тобто вони 

спрацьовують практично миттєво. Однак, для захисту цих короткозамикачів 

від перевантаження паралельно підключаються механічні короткозамикачі. 

Час енергетичної ізоляції місця пошкодження в системі визначається часом 

спрацювання коммутаційних апаратів та часом спрацювання захисного 

пристрою: 

tвідкл.=tапарат+tзахисту. 

Рис. 2.51. Схема енергетичної ізоляції пошкодження кабеля від джерел ЕРС. 

 

Основна вимога до цих пристроїв - швидкодія та неможливість 

помилкових спрацювань. 

Час роботи сучасних реле витоків на землю не задовольняє необхідній 

вимозі швидкодії. Реле витоків являються інерційними і реагують на середнє 

значення струмів витоків. Потрібні засоби, які реагують миттєво в момент 

пошкодження. 

Захисні засоби, що працюють на струмах нульової послідовності мають 

час опрацювання 1,2...2,2 с; в той час як час розвитку аварії може складати 

1,5 мс. Крім цього доцільно використовувати додатково швидкодіючий 
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максимальний захист, який реагує не на абсолютне значення струмів к.з., а на 

швидкість наростання струмів КЗ. Швидкодіючий максимальний захист ви-

користовує в якості датчика три трансформатори струму. Для зниження 

впливу перехідого процесу, для зняття залишкового намагнічування сердеч-

ника, датчики струму мають спеціальний повітряний зазор. Напруга, яка зні-

мається з трансформаторів струму пропорційна швидкості наростання стру-

му. 

Принцип упереджуючого відключення було реалізовано в комплекті 

апаратури, розробленої інститутами УкрНДІВЕ, ІГС ім. Скочинського та до-

слідно-експерементальним заводом УкрНДІВЕ. До складу цього комплексу 

входять: розділяючий трансформатор ТСШВ-630/6-6, трансформаторна під-

станція ТСВП-160/6КП або ТСВП-400/6КП, швидкодіючий автоматичний ви-

микач АБВ-250У5, швидкодіючі моторні короткозамикачі ПМК та ПМКВ, 

пускачі ПВИО-250У5 та спеціальний кабель КГВЕУШ (ГВШОП). Комплект 

призначений для використання у вугільних шахтах, небезпечних за раптови-

ми викидами вугілля та газу. 

 

2.2.11. Іскробезпечне виконання електрообладнання 

 

Іскробезпечною електричною системою називають комплекс електроо-

бладнання або електротехнічних засобів, які складаються тільки з іскробез-

печних ланцюгів (ГОСТ 22782.5-78 та EN 50.020). Електротехнічна система, 

в якій крім іскробезпечних ланцюгів є також іскронебезпечні, називають 

комбінованою. Такі системи широко використовуються в рудниковій апара-

турі. 

Електричний ланцюг вважається іскробезпечним, якщо в нормальному 

режимі роботи електрообладнання та в аварійному стані при штучно створе-

них пошкодженнях елементів та з’єднань коефіцієнт іскробезпеки, тобто від-

ношення мінімальних підпалюючих параметрів (струму, напруги, потужності 
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або енергії), що викликають підпалювання вибухонебезпечної суміші з імо-

вірністю 10
-3

, до відповідних іскробезпечних параметрів складає на менше 

1,5 (відповідає імовірності підпалювання 10
-6

). 

Іскробезпека електричних ланцюгів досягається обмеженням енергії, 

яка виділяється електричним розрядом при розриві або замиканні 

електроланцюга.  Величина енергії визначається параметрами комутаційного 

ланцюга: струмів, напруги, індуктивності, ємності та ін. 

Система може бути іскробезпечною при умові  одночасного іскробезпеч-

ного джерела живлення та іскробезпечних ланцюгів навантаження. 

Іскробезпека ланцюгів досягається: 

- обмеженням потужності електричних ланцюгів (не більше 20...60 Вт); 

- зменшенням впливу реактивних елементів ланцюга за допомогою іс-

крогасячих шунтів; 

- збільшенням іскробезпечної потужності шляхом штучного обмеження 

тривалості розряду; 

- зменшенням енергоспоживання іскробезпечних схем; 

- зменшенням ймовірності випадкового пошкодження елементів схеми. 

В якості іскробезпечних використовуються  ланцюги  телефонного зв’яз-

ку, радіозв’язку, ланцюги дистанційного керування магнітними пускачами, 

блокуючі ланцюги, ланцюги системи сигналізації, контрольновимірювальні 

та ін. Іскробезпечні ланцюги ділять на три рівні: 

іа  - особливо вибухобезпечний; 

ів  - вибухобезпечний; 

іc - підвищеної надійності. 

Для іа характерна відсутність нормально іскрячих контактів та кількість 

пошкоджень в аварійному режимі не більше двох, а коли іскріння має місце, 

то в аварійному режимі передбачаються всі можливі пошкодження. 
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Для ів можливе одне пошкодження при відсутності іскріння в нормаль-

ному режимі та 2 пошкодження при наявності в ланцюгах відкритих іскрінь в 

нормальному режимі. 

Для рівня іc створюється одне пошкодження для ланцюгів з наявними 

відкритими іскріннями при нормальному режимі, та жодного пошкодження 

при його відсутності. 

Іскробезпечні ланцюги повинні перевірятись і досліджуватись в 

спеціальних камерах, де утворюється вибухонебезпечне середовище 

оптимальної концентрації. При цьому, якщо в камері при створенні 16000 

іскрінь струмами (напругами) підпалення схемою, що досліджується, мало 

місце не більше 16 вибухів (Р=10
-3

), тоді схема є іскробезпечною. 

Іноді, коли струми (напруги) схеми не можна збільшити в два рази, агре-

сивність вибухонебезпечного середовища в камері збільшується у 2 рази 

(підбирається воднево-повітряна суміш відповідної концентрації замість ме-

тано-повітряної). 

Живлення іскробезпечних ланцюгів може відбуватись як від 

автономних джерел (гальванічні елементи, акумулятори, індуктори), так і від 

спеціальних трансформаторів, приєднаних до силової мережі. Величина 

струму КЗ. на виході джерела живлення залежить від внутрішнього опору 

джерела, тому джерела живлення іскробезпечних ланцюгів повинні або мати 

високий внутрішній опір, або його підвищують за рахунок додаткових 

резисторів, включених послідовно. Джерела конструктивно виконуються 

таким чином, щоб перекриття резисторів не відбувалось. 

Джерела з обмеженою потужністю мають лінійну Вольт-Амперну харак-

теристику (рис. 2.52, а). Максимальна потужність, яка передається в 

ланцюги навантаження від джерела живлення, буде при умові Rджер.=Rнавант. 

При цьому: Uнавант.=
1

2
Uх.х , а Інавант.=Ік.з., тоді корисна потужність: Рн= 

Uxx/2Iк.з.= Рк.з./4 , тобто використовується мало. 
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Підвищення корисної іскробезпечної потужності досягається шляхом 

використання джерел з нелінійною Вольт-Амперною характеристикою. 

Остання досягається використанням нелінійних елементів (стабілітронів,  

транзисторів, діодів, тиристорів та ін.) 

В таких джерелах (рис. 2.52, б)  напруга Uхх та струм к.з. Ік.з обмежені до 

значень близьких до робочих значень напруги Uн та струму Ін. При цьому ко-

ефіцієнт використання потужності в них близький до одиниці. 

Як уже відмічалось, іскробезпека джерела живлення повинна забезпе-

чуватись як в сталому режимі, так і при перехідних процесах, в тому числі 

при короткому замиканні. Суттєвим фактором забезпечення іскробезпеки є 

також наявність стабілізації напруги джерела. 

Для підвищення робочої іскробезпечної потужності необхідно до 

мінімуму звести вплив реактивних елементів на іскробезпеку ланцюгів, 

зокрема індуктивності. Так, зменшення впливу індуктивностей ланцюга 

можливе при паралельному їх включенні, наприклад, підключення реле керу-

вання паралельно обмотці трансформатора живлення в схемах дистанційного 

керування шахтних пускачів. 

 

Але найчастіше вплив реактивних елементів в іскробезпечних ланцюгах 

досягається за рахунок шунтування цих елементів за допомогою 

спеціальних пристроїв. 

а)                                                                        б) 

Рис. 2.52. Схеми та вольтамперні характеристики джерел живлення іскробезпечних 

ланцюгів: а) з лінійною Вольт-Амперною характеристикою; б) з нелінійною Вольт - Ам-

перною характеристикою. 
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В місці розриву ланцюга, на напругу живлення накладається ЕРС само-

індукції, що призводить до збільшення енергії розряду. Для зменшення 

впливу індуктивності можна використати резисторні шунти (рис. 2.53, а). 

При цьому напруга розряду:  

Uр=Е + Ін Rш, 

де: Ін - струм навантаження.  

Чим менше Rш, тим менша перенапруга в місці розриву і тим менша 

небезпека в ланцюгах. Але резисторний шунт з однієї сторони знижує 

потужність розряду,  а з другої підвищує потужність розряду із-за збільшення 

загального струму ланцюга на величину струму, який проходить через шунт 

при нормальному режимі. Таким чином ефективність резисторного шунта 

низька. Підвищити її можна за рахунок використання нелінійних резисторів 

(варисторів) (рис. 2.53, б), опір яких залежить від прикладеної напруги (при 

збільшенні напруги в 2 рази - опір зменшується в 10 разів).  

Більш ефективними є ємнісні шунти, які знижують перенапругу та шви-

дкість її підвищення (рис. 2.53, д) (чим більша ємність, тим більша ефекти-

вність шунта). Але необхідно також приймати до уваги те, що при замиканні 

ланцюга з ємністю небезпека збільшується.Таким чином: 

Uр=Е + Ін 
ш

н

C

L
, 

де: Lн - індуктивність навантаження ланцюга, Гн; Сш - ємність шунта, Ф. 

При збільшенні ємності ланцюга збільшується  потужність  розряду і, 

відповідно, небезпека ланцюга при замиканнях. Тому ємнісний шунт 

доцільно використовувати в схемах, в яких можливе лише однократне розм-

икання ланцюга або передбачені заходи проти розряду зарядженої ємності на 

місце розриву (включення послідовно з ємністю резистора з активним 

опором).  

Доцільно використовувати варикондові шунти (рис. 2.53, в), у яких крім 

менших габаритів при нормальній роботі ємність менша, ніж при розриві 
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ланцюга, коли вона значно підвищується з ростом напруги розряду. 

Ефективним є діодний шунт (рис. 2.53, г) для ланцюгів постійного струму, 

який включається тільки на навантаженні. В ланцюгах змінного струму 

використовують стабілітронні шунти (рис. 2.53, е).  

  

а)        б) 

 

 

 в)        г)  

 

                     

д)          е)   

Мал. 2.53. Схема іскробезпечного ланцюга: а) з резисторним шунтом; б) з варистор-

ним шунтом; в) з варикондовим шунтом; г) з діодним шунтом; д) з ємнісним шунтом; е) з 

стабілітронними шунтами. 
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Іскробезпечні ланцюги повинні відповідати вимогам: 

- при проектуванні необхідно приймати до уваги ємність, індуктивність, 

опір з’єднуючих кабелів і проводів; 

- необхідно враховувати максимально можливу перенапругу джерела 

живлення; 

- з’єднання елементів іскробезпечного ланцюга всередені електро-

обладнання потрібно виконувати способами, які забезпечують довговічність -

в умовах експлуатації. Кріплення повинні виключати можливість зменшення 

електричних зазорів або замикань між струмоведучими елементами; 

- іскрозахисні елементи разом з елементами, що захищаються, та 

з’єднувальними проводами повинні представляти нерозбірну конструкцію 

(залиті твердим компаундом, розміщені в зварену, запаяну або заповнену 

оболонку, включені таким чином, щоб відключення іскрозахисних елементів 

викликало відключення захищаємих елементів або ланцюгів; 

- зовнішньо іскронебезпечні та іскробезпечні ланцюгі повинні про-

кладатися роздільним и кабелями чи проводами (суміщення іскронебезпеч-

них та іскробезпечних ланцюгів в шахтному екранованому кабелі для 

електрообладнання прохідницьких та добувних комбайнів допускається при 

наявності контролю стану ізоляції). 

 

2.3. Попередження пожеж від електричного струму на  

геотехнічних підприємствах 

 

2.3.1. Причини виникнення пожеж від електричного струму 

 

Підвищення електроозброєності праці веде одночасно до поширення 

можливості виникнення пожеж від електричного струму. Нині біля 20 % всіх 

пожеж відбувається з вини електричного струму, а в підземних виробках 

шахт та рудників електричний струм спричиняє біля 75 % виникаючих по-
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жеж. Основними причинами загорань та пожеж тут є короткі замикання в 

електроустановках, струмові перевантаження, виникнення електричних дуг, 

іскрінь, високих нагрівів струмоведучих частин, спалахування горючих ма-

теріалів, що знаходяться біля електроприймачів, залишених без нагляду та ін. 

Це є результатом наступних факторів: 

- надмірне підвищення струму в ланцюгах внаслідок переванта-

жень і коротких замикань, що з’являються при пошкодженні ізоляції, зов-

нішніх механічних дій (ударів, перегинів і т.п.), дії хімічноактивних речо-

вин, вологи на ізоляцію кабелів та електрообладнання; 

- розмикання під навантаженням контактних з’єднань або роз-

рив, розріз, злом провідників, навантажених струмом; 

- ненормальний високий опір в місцях контактних з’єднань; 

- замикання на землю і викликані цим струми витоків; 

- несправність апаратів, які містять масло; 

- поява статичних розрядів; 

- невірний догляд за освітлювальними приладами з лампами роз-

жарення; 

- спалахування горючих матеріалів, які знаходяться поблизу 

електричних устаткувань; 

- пошкодження ізоляції обмоток двигунів, трансформаторів вна-

слідок систематичних перегрівів обмоток, дії вологи, масла, вугільного 

пилу, появи міжвиткових замикань, двохфазних режимів і таке інше; 

- перевищення допустимого часу існування короткого замикання; 

- пожежна небезпека повітряних ліній при коротких замиканнях і 

розбризкуванні розплавленого металу та займанні опор в результаті про-

тікання струмів витоку на землю; 

- пожежна небезпека трансформаторів з маслом. При пошкоджен-

ні обмоток та неспрацюванні відповідного захисту можливий спалах мас-

ла, вибух та розкидання горючого масла на значній території. 
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Ще одна із причин доволі частих пожеж - використання електричного 

зварювання без відповідного застереження та прийняття необхідних заходів 

пожежобезпеки. 

2.3.2. Засоби попередження пожеж 

 

Комплекс засобів попередження пожеж повинен забезпечувати імовір-

ність виникнення пожеж на гірничих підприємствах не вище 10
-6

 за рік. 

Профілактика пожеж від електричного струму забезпечується серед інших 

наступними заходами: 

- вірним вибором та експлуатацією електрообладнання (за допу-

стимим струмом); 

- вірним монтажем електричного обладнання та необхідним ви-

конанням з’єднань в електричних ланцюгах; 

- використанням в шахтах кабелів з негорючою оболонкою і 

гнучких екранованих кабелів; 

- вірною експлуатацією масляного господарства (через кожні 6 мі-

сяців випробовують масло на пробій, кожні 12 місяців - фізико-хімічний 

аналіз масла); 

- заміною масла іншими компонентами, наприклад, кварцевим 

піском; 

- встановленням  електрообладнання з  масляним  наповненням в 

спеціальних камерах із пожежобезпечним кріпленням; 

- ефективним провітрюванням камер з електрообладнанням; 

- встановленням надійних засобів захисту, обумовлюючих своє-

часне відключення  електрообладнання  (у випадках  його пошкодження) 

і вірним вибором уставок захисту; 

- періодичним очищенням ламп розжарення від пилу; 

- просочуванням дерев’яних опор повітряних ЛЕП негорючими 

речовинами, наявністю грозозахисту ЛЕП та ін. 


