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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Основним чинником, що впливає на склад руд-
никової атмосфери під час проходки гірничих виробок є вибухові роботи. Не-
зважаючи на впровадження на гірничодобувних підприємствах нових емульсій-
них та безтротилових  вибухових речовин (ВР) з малим умістом шкідливих газів 
у продуктах їх детонації, подальша концентрація гірничих робіт і інтенсивність 
видобутку залізної руди залишають вирішення питання боротьби зі шкідливими 
газами, що утворюються під час вибухових робіт, актуальним. 

Під час підземного видобутку залізних руд це питання вирішується в основ-
ному за рахунок інтенсифікації видалення продуктів вибуху у висхідні вентиля-
ційні струмені шляхом збільшення вентиляційних потужностей. Даний спосіб є 
найбільш простим, але в умовах зростання вартості електроенергії і підвищення 
стандартів із захисту навколишнього природного середовища перспектив до по-
дальшого застосування немає. 
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Ефективними способами зменшення надходження шкідливих газів у рудни-
кову атмосферу є їх нейтралізація за місцем утворення. До практичного застосу-
вання на сьогодні можуть бути запропоновані наступні напрямки:  

– нейтралізація оксиду вуглецю до двооксиду шляхом введення до газової хма-
ри різних окислювачів як безпосередньо в зону дії високих температур вибуху ВР у 
вигляді забивок шпурів, так і в пилогазову хмару після завершення вибуху; 

– нейтралізація оксиду вуглецю шляхом окислення його до двооксиду атмо-
сферним киснем на каталізаторах; 

– окислення оксиду вуглецю озоном, одержаним у спеціальних пристроях. 
Активними забивками шпурів виступає значна кількість желеподібних паст. 

Застосування активних забивок дозволяє зменшити у рудниковому повітрі окси-
ду вуглецю на 37–82 %, оксидів азоту на 20–22 %. Широке застосування актив-
них забивок шпурів стримує складність приготування багатокомпонентних гід-
ропаст у виробничих умовах і відсутність засобів механізації надсилання їх до 
шпурів, у першу чергу, вертикальних. 

Для нейтралізації шкідливих газів шляхом подачі диспергованих окислювачів 
до пилогазової хмари, що утворюється після вибуху, розроблено пристрій для 
зрошування забрудненого повітря водою з добавкою перманганату калію [1]. Ни-
зька ефективність нейтралізації оксиду вуглецю, що не перевищує 60 %, а також 
те, що перманганат калію віднесено до класу речовин–прекурсорів і має значні 
обмеження до застосування, стримують практичне використання цього способу. 

Інститутом НДІБПГ розроблено спосіб з використанням 3 %-го водного роз-
чину пероксиду водню для окислення шкідливих газів. Обробка шкідливих газів 
у зоні викиду продуктів вибуху здійснюється шляхом диспергування водного 
розчину пероксиду водню і активного перемішування його із забрудненим пові-
трям високопродуктивним пневмоежекторм ДУШ–2М [2]. Недоліком цього спо-
собу є відсутність можливості підвищення ефективності очистки повітря від ок-
сиду вуглецю більше за 60 %, що не дає змогу забезпечити необхідний склад ру-
дникової атмосфери за час, встановлений нормативними актами з охорони праці. 
Таким чином, способи нейтралізації шкідливих газів у газовій хмарі, що утворю-
ється після вибуху, потребують значного часу і є енергоємними.  

Для нейтралізації газоподібних продуктів вибуху безпосередньо на місці їх 
утворення розроблено агрегат комплексної очистки повітря від пилу та шкідли-
вих газів після вибухових робіт під час проведення виробок [3]. 

Метод очищення повітря від оксиду вуглецю базується на його каталітично-
му окисленні до двооксиду в присутності каталізатора трьохкомпонентного фор-
мованого гопкаліту ГФГ та звичайного двокомпонентного гопкаліту на основі 
двооксиду марганцю. Ефективність очистки повітря від СО складає 88–93%, від 
оксидів азоту – 70–80 %. Основними недоліками агрегату є необхідність підтри-
мувати високу робочу температуру гопкаліту ГФГ – не менше 100 ºС; значний 
(5–8 ºС) приріст температури повітря на виході з агрегату; невисока продуктив-
ність (2–1,5 м3/с); відносно висока витрата електроенергії. 
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Останнім часом розроблено низку пристроїв для очищення повітря від окси-
ду вуглецю з використанням озону, який одержують з атмосферного кисню у 
розрядах високої напруги, з подальшим розчиненням окислених шкідливих газів 
водою. Розробка і застосування цього способу для нейтралізації шкідливих газів 
після вибухових робіт в умовах залізорудних шахт, що пов’язані з високою во-
логістю рудникового повітря і вмістом пилу з малим електричним опором, ро-
бить їх непрацездатними, а використання озону потребує надійного контролю 
його вмісту в рудниковому повітрі на робочих місцях та забезпечення гранично 
допустимих концентрацій (далі ГДК).  

Відомий також спосіб очищення і знезараження повітря збудженими ульт-
рафіолетовим випромінюванням молекулами кисню. Недоліком даного способу 
є те, що повітря очищається тільки від органічних сполук і бактерій, що викли-
кають різноманітні захворювання у людей. 

Мета роботи – застосування фотохімічних реакцій для нейтралізації шкідли-
вих газів у продуктах детонації вибухових речовин. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для підвищення ефективності 
нейтралізації шкідливих газів після вибухових робіт в умовах залізорудних шахт 
нами розроблено спосіб, що базується на створенні умов для перебігу фотохімі-
чних реакцій між попередньо збудженими молекулами атмосферного кисню і 
шкідливих газів. Дослідженнями процесів, які відбуваються у верхньому шарі 
атмосфери Землі, встановлено, що багато хімічних реакцій збуджуються фото-
хімічним шляхом. Вони ініціюються фотонами світла. Для таких реакцій хімічне 
рівняння записується за участю фотону як одного із реагентів. При цьому процес 
фотодисоціації залежить від довжини хвилі ультрафіолетового випромінювання 
[4]. Штучно піддаючи такій обробці шкідливі гази – продукти детонації ВР – є 
можливість ініціювати перебіг фотохімічних реакцій у газоочисному апараті. 

Під дією ультрафіолетового випромінювання з довжиною хвилі меншою за 
242 нм атмосферний кисень, що присутній в промислових викидах, дисоціює за 
наступною схемою 

О2 + hν → О(3Р) + О(3Р) 
 

При довжині хвилі меншою за 175 нм 
 

О2 + hν → О(3Р) + О(1D) 
 

де 3Р та 1D – позначення енергетичного стану атому. 3Р – відповідає основ-
ному (звичайному) стану, 1D – збудженому. 

Остання реакція має важливе значення тому що атом кисню створюється не в 
основному стані 3Р, а в збудженому 1D. У той час, коли атом кисню в основному 
стані найбільш імовірно рекомбінує з молекулою кисню, утворюючи озон, збудже-
ний атом кисню може перейти або в основний стан за рахунок співударів, або про-
реагувати з водою, становлячись джерелом гідроксильних радикалів, а саме: 

О2 + О(3Р) → О3 
О(1D) + М2 → О(3Р) + М2 
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О(1D) + Н2О → 2ОН• 

де М2 – двоатомна молекула (третє тіло), роль якого забирати на себе над-
лишок енергії, яка б могла зруйнувати утворений в цей час атом О(3Р). 

Двооксид азоту, який утворюється при довжині хвилі менше 310 нм шляхом 
фотодисоціації, може знову перетворитися в оксид азоту, так, що його деструк-
ція та регенерація можуть бути описані наступною послідовністю реакцій: 

NO2 + hν → О(3Р) + NO 
О(3Р) + O2 + M → O3 + M 

O3 + NO → O2 + NO2 
Закис азоту може також піддаватися фотолізу 

N2O + hν →N2 + О(1D), 
хоча це малоймовірно, тому що енергія розриву велика і енергії фотона не 

вистачить для цієї реакції. 
Як бачимо, продуктом фотодисоціації в багатьох реакціях є атомарний ки-

сень, який знаходиться в збудженому стані О(1D). Наявність його в газовій су-
міші , з одного боку призводить до більш інтенсивного окислення шкідливих га-
зів, з іншого боку – він може з’єднатися з краплями води, утворюючи гідрокси-
льний радикал 

О(1D) + H2O → νh  2OH• 
Наявність в газовій суміші радикалу ОН• призводить до інтенсифікації окис-

лювальних процесів 
ОН• + СО → СО2 + Н• 

2OH• + NO2 → HNO3 + OH• 
Атомарний водень, що утворився в процесах хімічної реакції взаємодіє з ат-

мосферним киснем утворює гідропероксидний радикал 
H• + O2 + M → HO•

2 + M 
У процесі реакцій фотохімічної дисоціації може утворитися і озон 

O2 + О(3Р) → O3 
Він також є хорошим окислювачем для шкідливих газів. 
Таким чином у процесі обробки продуктів детонації ВР ультрафіолетовими 

променями, дуже швидко утворюється цілий набір радикалів та атомів. Це над-
звичайно реакційноздатні речовини, які можуть бути ключовою ланкою в газо-
фазній хімії знешкодження шкідливих газів, що утворилися під час вибухових 
робіт при проходці гірничих виробок. 

З метою створення штучних умов для нейтралізації шкідливих газів у гірни-
чих виробках за рахунок перебігу фотохімічних реакцій було розроблено при-
стрій, принципова схема якого показана на рис. 1. 

Пристрій має циліндричний корпус 1, в якому у напрямку руху забрудненого 
повітря встановлені фільтр для очищення повітря від пилу 2, камера реакції 3, 
вентилятор 4 та ежектор 5. По периметру камери реакції 3 розміщені джерела 
ультрафіолетового випромінювання 6 з оптичними фільтрами 7. Ежектор 5 
з’єднано патрубками 8 з ємністю 9 для активної рідини та з джерелом стиснено-
го повітря. Пристрій змонтовано на рамі 10. 
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Рисунок 1 – Пристрій для очистки повітря від шкідливих газів 
 

У гірничій виробці пристрій розташовується на межі викиду продуктів 
детонації ВР. При цьому нейтралізація шкідливих газів здійснюється за двох-
ступеневою схемою. За допомогою пневмоежектора 5 пилогазова хмара 
обробляється диспергованою активною рідиною (3 %-ним розчином перекису 
водню). Зниження концентрації шкідливих газів в рудниковій атмосфері в цьому 
випадку відбувається за рахунок хімічних реакцій атомарного кисню, що 
утворюється  при розпаді розчину перекису водню, який доокислює шкідливі га-
зи до вищих оксидів з наступним поглинанням їх водою. Одночасно відбуваєть-
ся процес очищення повітря від пилу. Забруднене повітря надходить до при-
строю через гравійний фільтр 2, а потім – до камери реакції 3. Під дією ультра-
фіолетового випромінювання від дугових ртутних трубчастих ламп ДРТ 1000, 
відбувається збудження молекул шкідливих газів та атмосферного кисню, між 
якими інтенсивно відбуваються реакції окислення.  

Наявність гравійного фільтру збільшує ефективність протікання фотохіміч-
них реакцій за рахунок зменшення втрати енергії ультрафіолетового випроміню-
вання на частинках пилу. 

Пристрій працює в рециркуляційному режимі обробки пилогазової хмари.   
Лабораторними дослідженнями встановлено оптимальні конструктивні па-

раметри пристрою та режими обробки забрудненого повітря потоком ультрафіо-
летового випромінювання, при яких досягнуто ефективність зменшення концен-
трації оксидів вуглецю до 90 %, а оксидів азоту до 100 %.  

ВИСНОВКИ. Таким чином, практичне застосування пристрою для знешко-
дження шкідливих газів після вибухових робіт під час проходки гірничих виробок 
шляхом їх нейтралізації в процесі фотохімічних реакцій під дією ультрафіолетово-
го випромінювання, дозволить забезпечити нормальні умови праці під час ведення 
вибухових робіт у гірничих виробках  та зменшити витрати на їх провітрювання.  
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EFFICIENCY DECONTAMINATION HARMFUL GASES 

 IN THE DETONATION PRODUCTS EXPLOSIVES USING 
PHOTOCHEMICAL REACTION 

M. Mitina 
Kriviy Rig National University 
vul. Pershotravneva, 12, Kriviy Rig, 50000, Ukrain. E-mail: Mashma13@mail.ru 
Shows efficient method and device neutralization of harmful gases in the atmos-

phere of mines after blasting, using photochemical reactions induced by ultraviolet ra-
diation. The optimal design parameters of the device and processing modes of con-
tamination of air with ultraviolet radiation are given. 
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