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Викладені основні критерії оцінки допустимої енергії електростатичного 
розряду з наелектризованого діелектрика за мінімальною енергією запалювання 
пилоповітряної суміші при процесах переробки сипких вибухових речовин. 
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Изложены основные критерии оценки допустимой энергии электростатическо-

го разряда с наэлектризованного диэлектрика по минимальной энергии зажигания 
пылевоздушной смеси при процессах переработки сыпучих взрывчатых веществ. 
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The basic criteria of estimation of possible energy of electrostatic digit are ex-

pounded from a naelektryzovanogo dielectric on minimum energy of lighting of 
pylevozdushnoy mixture at the processes of processing of friable explosives. 
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Вступ. В усіх виробництвах, де присутні горючі тонкодисперсні речовини, 

присутній завислий у повітрі пил чи шари пилу, відкладені на поверхні констру-
кцій й устаткування, який може бути запалений розрядами статичної електрики, 
використання при вантажопереробці гранульованих вибухових речовин (ВР), рі-
зних  синтетичних і природних матеріалів та покриттів, що мають високий пи-
томий опір, потребують необхідної перевірки відповідності технологічних 
режимів і застосування устаткування вимогам електростатичної іскробезпеки 
(ЕСІБ). У будь-яких виробництвах, де присутній горючий пил, вибухи від елект-
ростатичних розрядів можуть бути попереджені, якщо усунути один з кутів 
“трикутника небезпеки”: горючий пил, електростатичний розряд, кисень повітря 
[1]. Усунути пил при операціях, пов'язаних з переробкою дисперсних матеріалів 
практично неможливо. Усунути кисень за рахунок інертизації середовища не має 
сенсу, так як він присутній у будь-якій кількості пилу ВР. Тому забезпечення 
ЕСІБ може бути вирішено тільки шляхом оцінки запалюючої здатності електро-
статичних розрядів. 
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Аналіз стану проблеми. Сьогодні ЕСІБ оцінюють у відповідності з ГОСТа-
ми [2,3]. ГОСТ [2] не розповсюджується на пил вибухових речовин. З метою за-
стосування ГОСТу [3], дія якого розповсюджується і на пил вибухових речовин, 
необхідна розробка системи оцінки ЕСІБ, яка б враховувала всі можливі аспекти 
проблеми і дозволяла б на основі відомих методів вимірювань і контролю аналі-
зувати технологічні процеси з точки зору появи небезпечної ситуації. 

ГОСТ [2] пропонує оцінювати запалюючу здатність електростатичних розря-
дів за їх енергією. Умови ЕСІБ виражаються нерівністю: 

 
                                            Wp max  ≤  Wmin  / К,                                         (1) 

 
де Wp max - максимальна енергія розрядів, які можуть виникати всередині  

об'єкта або з його поверхні, Дж; 
      К – коефіцієнт безпеки, який вибирається за умови допустимої (безпеч-

ної) імовірності запалювання; у випадку неможливості визначення імовірності 
його приймають рівним 2,5; 

     Wmin - мінімальна енергія запалювання пилу речовин і матеріалів. 
Користуватися формулою (1) неважко при визначенні енергії розряду з елек-

тропровідних і напівпровідних об'єктів і деталей, для яких енергію розряду Wp 
розраховують за відомою формулою: 

 
                                                     Wp = СU² / 2,                                                  (2) 

 
де     С – електрична ємність об'єкта у відношенні до землі, Ф; 
         U – напруга на об'єкті, В. 
При вимірюванні енергії, що виділяється при електростатичному розряді з 

наелектризованого діелектрика, виникають суттєві труднощі, пов'язані з визна-
ченням величин параметрів С та U, які є складною функцією конфігурації на-
електризованого об'єкта і відстані його від заземлених предметів. Крім цього, 
поверхня діелектрика не є еквіпотенціальною, у зв'язку з чим густість розповсю-
дження на ній зарядів випадкова, а ділянку, з якої стікають заряди під час розря-
дів, у загальному випадку установити практично неможливо. 

В роботі [4] наведена методика визначення величини енергії, накопиченої ді-
електриком, тільки для найпростіших випадків - при розряді з плоскої рівномір-
но зарядженої діелектричної пластини з густістю зарядів на поверхні σ, 
розміщеної над поверхнею нульового потенціалу на відстані Н: 

 
                                             W = 1/2σН/ε0q р ,                                                 (3) 

 
де ε0 – діелектрична проникність повітря; 
     qр – величина заряду, перенесеного на розрядний електрод; при цьому до-

датково повинна додержуватись умова Н >>δ (δ – товщина пластини), а величина 
заряду в імпульсі qр  знаходиться експериментально. 
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Такий шлях оцінки ЕСІБ є неприйнятний для практики, так як у кожному 
випадку, по суті, необхідно буде виконати самостійну науково-дослідну роботу. 
Більш перспективним методом, на нашу думку, є оцінка ЕСІБ об'єктів з діелект-
ричних матеріалів по заряду в імпульсі [5]. Оцінку ЕСІБ згідно цього методу ви-
конують шляхом порівняння максимального заряду в імпульсі, заміряного у 
виробничих умовах q max, який характеризує рівень електризації об'єкту, з допус-
тимим зарядом, який також, як і мінімальна енергія запалення, може характери-
зувати чутливість горючої речовини і горючого середовища до іскрового 
розряду. Правомірність його застосування обґрунтована результатами експери-
ментальних даних [6]. 

Позитивно те, що метод дозволяє реєструвати замість двох і більше парамет-
рів тільки один параметр – величину енергії електричного заряду в одиночному 
уніполярному імпульсному розряді, яка є джерелом формування початкового яд-
ра полум'я. Цей метод характеризується простотою його використання у вироб-
ничих умовах. Суттєвим є також і те, що така реєстрація заряду здійснюється в 
момент наявності реального повітряного іскрового розряду, який безпосередньо 
є джерелом небезпеки. 

Сумарний заряд, розподілений по поверхні діелектрика, реалізується у ви-
гляді серії іскрових розрядів у випадку наближення до нього заземленого пред-
мета. Величина енергії заряду у кожному іскровому розряді і в кожній серії є 
випадковою величиною і визначається безліччю факторів (густістю електричних 
зарядів і характером їх розподілення по зарядженій поверхні, геометричними па-
раметрами поверхні і розрядного проміжка, наявністю поблизу заземлених еле-
ментів тощо). Тому оцінка ЕСІБ  за даними статистичної обробки результатів 
випробувань, які є невід'ємною частиною методу, на наш розсуд, більш обґрун-
тована, ніж оцінка за сумарним накопиченням заряду. 

Матеріал і результати досліджень. Значення допустимої величини заряду в 
імпульсі qд визначають в лабораторних умовах на установках для визначення мі-
німальної енергії запалювання пилоповітряної суміші [7]. При цьому похибки 
визначення допустимої величини заряду в імпульсі і мінімальної енергії запалю-
вання виявляються одного порядку, так як залежать, за інших рівних умов, від 
похибок вимірювань електричної ємності конденсатора і його напруги в момент 
розряду: 

 
                qд = Со Uо / К;             Wmin = СоUо

2
  / 2,                                   (4) 

 
де Со,Uо – значення ємності конденсатора і напруги на ньому, за яких утво-

рюються оптимальні умови для запалювання пилоповітряної суміші. 
Для забезпечення умов безпеки необхідно і достатньо дотримуватись умови 

 
                                            qmax ≤ qд.                                                            (5) 

 
За відсутності даних про допустиму величину заряду в імпульсі за [2] 

передбачається його визначення за формулою: 
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                                                    qд =  3,3 · 10 – 8 Wmin,                                                (6) 
 

де мінімальну енергію запалювання Wmin вимірюють в мДж. 
Формулу (6) отримали виходячи з того, що при розряді на заземлений елек-

трод формуються уніполярні імпульси струму, при цьому лінійна густість енергії 
Wл (Дж/м) не може перевищувати значення [8]: 
 

                                             Wл =  Е пр· q  ,                                                   (7) 
 
де  Е пр – електрична міцність сухого повітря (3·106  В/м);  
      q  - заряд в імпульсі, Кл. 
Допустима величина заряду в імпульсі, яка не запалює горючу  суміш, може 

бути визначена за величиною мінімальної енергії  запалювання по формулі: 
 

                                                            qд = Wmin / К· ℓ· Епр,                                           (8) 
 

де  ℓ - довжина розрядного проміжку, м. 
Прийнявши до уваги, що для пилу тонкодисперсної речовини мінімальна 

енергія запалювання визначається, як правило, при довжині іскрового проміжку 
біля 4 мм, значенні коефіцієнта безпеки К = 2,5 і електричній міцності сухого 
повітря Епр = 3·106  В/м, після підставлення указаних числових значень в форму-
лу (8) отримаємо формулу (6). 

Залежність оцінки за формулою (6) виявляється суттєво завищеною внаслі-
док того, що в розрахунках прийнята середня напруженість електричного поля в 
каналі іскри Епр = 3·106  В/м. В роботі [6] відмічається, що при розряді на кулю 
діаметром 38 мм в каналі пробою напруженість поля не перевищує значення  
0,7 · 10 6 В/м, тобто в чотири рази менше. Тому фактичний коефіцієнт запасу при 
розрахунках за формулою (6) виявляється рівним не менше К = 2,5 · 4 = 10. 

На рис. 1 показана залежність між величиною заряду в імпульсі і мінімаль-
ною енергією запалювання [6], графік побудовано за експериментальними дани-
ми різних авторів. На цьому ж рисунку надана залежність, графік якої 
побудовано за формулою (6), із зіставлення цих графіків визначається, що фак-
тично коефіцієнт запасу в формулі (6) перевищує десятикратне значення. Такий 
коефіцієнт безпеки є завищеним і може бути необґрунтованим стримуючим фак-
тором при впровадженні наукових розробок і нової техніки. 

У зв'язку з викладеним, слід погодитись з пропозицією [9] визначати  допус-
тимий заряд в імпульсі за мінімальним зарядом запалювання: 

 
                                                                          qд =  qmin / К,                                                 (9) 

 
а мінімальний заряд запалювання визначати за формулою, яка апроксимує 

експериментальну залежність 1 (рис.1): 
 
                                              qmin = 2,4 · 10 – 4· Wmin

0,9, Кл,                                  (10) 
де   Wmin – мінімальна енергія запалювання, Дж. 



ОХОРОНА ПРАЦІ Й БЕЗПЕКА ВИРОБНИЦТВА НА ГІРНИЧИХ 
ПІДПРИЄМСТВАХ 

Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. Випуск 2/2009(4). 
76 

 
 

Рисунок – 1 Залежність між мінімальною енергією запалення W і зарядом 
 в імпульсі q: 

1 - експериментальна залежність, вибудована за даними різних авторів; 
2  -теоретична залежність, вибудована за формулою (6) 

 
У чинній нормативно-технічній документації на вибухові речовини дані що-

до мінімальних і допустимих зарядів в імпульсі відсутні. У зв'язку з тим, що по-
ложення [7] не розповсюджуються на вибухові речовини, мінімальна енергія 
запалювання для пилоповітряних сумішей вибухових речовин визначається за 
відомим документом  [10], який, на відміну від [7], передбачає оптимізацію умов 
при випробуваннях тільки за концентрацією пилоповітряної суміші і не враховує 
оптимізацію за довжиною розрядного проміжку і тривалістю іскрового розряду. 

За даними ряду авторів [6,11,12] оптимальне значення, із неврахованих до-
кументом [10] параметрів, мають : довжина іскрового проміжка в межах 3...4 мм 
і тривалість іскрового розряду, яка вимірюється сотнями мікросекунд. 

Оскільки визначення мінімальної енергії запалювання виконувалося на мо-
делі з електродами, що мають можливість зближуватися  [10], і невизначеною 
тривалістю розряду, викликає інтерес оцінити значення останнього параметра 
для співставленням з оптимальним значенням Wmin. 

Випробування здійснювали на стенді, схема якого наведена на рис. 2 (а) при 
напрузі на електродах від 2кВ до 8кВ і ємностях конденсатора 10 - 10...10 - 7 Ф. 

Додатковою умовою під час проведення випробувань є включення в елект-
ричне коло розряду індуктивності L = 50 мкГн і обмеження активного опору ко-
ла розряду при закорочених електродах до величини не більше 0,3 Ом. Схема 
заміщення розрядного контура  представлена на рис. 2 (б). 
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а) 
 

 
б) 

 
Рисунок – 2 Принципова електрична схема генерації іскрових розрядів (а) із 
схемою її заміщення (б): 1 – регульоване джерело високої напруги 15 кВ; 

 2 – вимикач зарядження конденсатора; 3 – обмежувач опору; 4 – кіловольтметр; 
 5 – батарея конденсаторів; 6 – котушка індуктивності 50 мкГн; 7 – камера з іс-

кровим проміжком; С – ємність конденсатора; L – індуктивність розрядного кон-
туру; rіп – активний опір іскрового проміжку; Uо – напруга конденсаторів перед 

розрядом; iіп – струм в іскровому проміжку 
 
Із теоретичних основ електротехніки [13] відомо, що тривалість і вид розря-

ду у такому колі залежить від співвідношення активного і загального опору кола 
розряду. Їх значення знайдемо із наступних міркувань. Мінімальна енергія запа-
лювання для вибухової речовини грануліт АС-8 становить 1,4 мДж. Для забезпе-
чення цієї енергії на конденсаторі (при граничних значеннях напруги 2кВ і 8кВ) 
його ємність розраховується за формулою: 

 
                                                         С = 2W / U²,                                                 (11) 

 
С2кВ = (2·1,4·10-3)/(4·106) = 7·10-10 Ф, 

 
С8кВ = (2·1,4·10-3)/(64·106) = 4,3·10-11 Ф. 
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Для отримання значень ємностей найдемо опір іскрового проміжка rіп  за фо-
рмулою Теплера: 

 
                                            rіп = К·δ / С·U0,                                               (12) 

 
де  К = 0,8 · 10 – 3; 
      С – ємність конденсатора, Ф; 
      δ  – величина зазору в іскровому проміжку, см; 
      U0 – напруга на ємності, В. 
Величину зазору іскрового проміжку визначаємо за напругою на конденса-

торі з голчастими електродами і електричною міцністю повітря  (Е=2 кВ/мм,  
Е=8 кВ/мм): 

 
                                                 δ = U / Е.                                                    (13) 

 
Для напруги U = 2 кВ і U = 8 кВ величина зазору δ буде дорівнювати відпо-

відно 1 мм і 4 мм. Тоді за формулою (12) для опору іскрового проміжку отрима-
ємо значення:  

для  U = 2 кВ       rіп = (0,8 · 10 - 3 · 0,1)/ (7 · 10 - 10 · 2 · 10 3)= 57 Ом, 
для  U = 8 кВ       rіп = (0,8 · 10 - 3 · 0,4)/ (4,3 · 10 - 11 · 8 · 10 3)= 930 Ом. 
Загальний опір електричного кола розряду знайдемо за формулою:  
                                                                  ________ 

                                               ρ =  √  L / С .                                                 (14) 
 

Після підставлення в (14) числових значень отримаємо: 
 
                                            _________________ 

ρ2кВ = √ 50 · 10 - 6 / 7 · 10 -10   = 267 Ом, 
                                                 _________________ 

ρ8кВ = √50 · 10 - 6 / 4,3 · 10 -11 = 1078 Ом. 
 

Таким чином, для обох значень напруги справедливе співвідношення: 
 

                                                  rіп  <  2 ρ                                                  (15) 
 
При  U = 2 кВ   57 <  2 · 267, при  U = 8 кВ    930 <  2 · 1078, що свідчить про 

коливальний затухаючий процес розряду. Для такого співвідношення (15) зна-
чення струму iр у електричному колі розряду описується   [13]: 

 
                                    iр = Іам  ℓ - t / τ  Sin ω0 t,                                             (16) 

 
де  ω0  =  √ 1 / LC -  rіп   / 2L2 – кутова частота коливань; 
      τ = 2 L / rіп  - постійна часу затухання гармонічної складової; 
      Іам =  U / ω0  L – амплітудне значення струму розряду. 
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Передбачуючи час існування іскрового розряду tр  рівним: 
 

                          tр =  3 τ = 3 · 2L / r = 6 L / rіп,                                      (17) 
 

приходимо до висновку, що мінімальна енергія запалювання для алюмовмісних 
вибухових речовин визначається при тривалості розряду tр : 
 
від  tр2кВ = (6 · 50 · 10- 6 ) /  57 = 5,3 мкс   до    tр8кВ = (6 · 50 · 10- 6 ) /930 = 0,32 мкс.  

 
Аналогічними розрахунками можна визначити, що для тротиловмісних вибухо-

вих речовин з мінімальною енергією запалювання 2,8 мДж теоретична тривалість 
розряду змінюється від 7,5 мкс при напрузі 2 кВ до 0,45 мкс при напрузі 8 кВ. 

Із наведених розрахунків видно, що мінімальна енергія запалювання для пи-
лоповітряних сумішей вибухової речовини могла бути визначена за тривалості 
імпульсу розряду одного порядку з тривалістю електростатичних розрядів 
5,3...7,5 мікросекунд за наявності зазору 1 мм, що значно менше ніж величина 
цих зазорів в реальних умовах, або за наявності оптимального зазору порядка 
 4 мм, але при тривалостях розрядів менше реальних 0,32...0,45 мкс  в 3...20 разів. 

Одержані результати суттєво відрізняються від даних, які рекомендовані як 
оптимальні, що значно впливає на достовірність оцінок ЕСІБ. 

У той же час, вони не можуть бути прийняті за остаточні, так як активний 
опір іскрового проміжку, визначений за формулою (12) як постійна величина, в 
дійсності, є нелінійна величина, яка змінюється з часом. Тому виникає необхід-
ність в експериментальній перевірці часових параметрів електричного кола роз-
рядного контура за схемою, наведеною в роботі [14]. 

Для вимірювання величини заряду в імпульсних електростатичних розрядах 
використовували: провідник-датчик (розрядник), інтегруючий ланцюжок в колі 
заземлення датчика, захист осцилографічних вимірювань, осцилограф для реєст-
рації напруги інтегруючого кола, пропорційної величині розряду в імпульсі.  

Радіуси кривизни датчиків повинні забезпечувати найбільш можливі значен-
ня зарядів в імпульсах. Найбільш легко формуються розряди на електродах з 
меншим радіусом кривизни, але при цьому може зменшитися заряд в імпульсі 
[6]. В роботі  [15] наведена залежність оптимального радіусу кривизни електро-
да, за якою розряд статичної електрики з допустимим значенням заряду qр най-
більш ймовірний. Для мінімальних енергій запалення рівних 1мДж, 3 мДж та  
10 мДж оптимальні  радіуси  кривизни  мають  значення  рівні відповідно 18 мм, 
23 мм та 30 мм. 

Інструкцією [4] рекомендується визначати ємність інтегруючого кола з ура-
хуванням чутливості вхідного каналу осцилографа і очікуємої величини заряду в 
імпульсі за формулою: 

 
                                            С = q / U,                                                        (18) 

 
де  q – очікувана величина заряду в імпульсі, Кл; 
     U – найбільш зручна для роботи напруга, В. 
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При цьому опір інтегруючого кола повинен задовольняти умові: 
 
                                           10 Т / С ≤ R ≤ 10 Т1 / С,                                            (19) 
 
де  Т – тривалість імпульсу або час, необхідний для зняття показань, с; 
      Т1  – час між двома роздільно розпізнаними імпульсами, с. 
Досвід вимірювань зарядів в імпульсах у виробничих умовах [16] показав, 

що для надійної їх реєстрації необхідний захист від промислових перешкод, для 
чого доцільно працювати при низькій чутливості вхідного каналу осцилографа. 
При цьому необхідно забезпечити надійну реєстрацію значень зарядів в імпульсі 
рівних і більших допустимим. У зв'язку з цим, доцільно величину ємності інтег-
руючого кола розраховувати за формулою: 

 
                              С = 5 q д  / Umin · n, Ф,                                           (20) 

 
де    Umin – мінімальна калібрувальна чутливість осцилографа без виносних 

деталей (В/поділку); 
         n – довжина робочої ділянки шкали екрана по вертикалі (поділка).   
Величину опору інтегруючого кола,  за умови не накладання двох сусідніх 

імпульсів  за часом і амплітудою для надійної реєстрації всіх серій імпульсів, 
при наближенні розрядника до зарядженого діелектрика, та оптимальному часі, 
для розгортки променя на екрані, рівному 20...25 мс/поділку, слід визначати за 
формулою: 

 
                                  R = 5 · 10 - 4 · С - 1, Ом.                                           (21) 

 
Слід здійснювати захист осцилографічних вимірювань, розроблений органі-

зацією п/с В-8413, який забезпечує іскрозахист розрядника від виникнення на 
ньому розрядів потужністю більше 60 мВт при аварійному стані вхідних кіл ос-
цилографа згідно вимог [17]. У той же час відомості щодо додаткової похибки, 
яка вноситься таким захистом, відсутні. 

З метою підвищення безпеки робіт при виконанні вимірювань за схемою [14] 
з'єднувальний кабель повинен мати ізоляцію екрануючої оболонки. Така ізоляція 
одночасно зменшує і кількість помилкових запусків осцилографа від промисло-
вих електричних перешкод. 

Під час виконання вимірювань зарядів в імпульсі у виробничих умовах  [16] 
було також встановлено, що використання однопроменевого осцилографа суттє-
во утруднює його настроювання з-за низької кратності максимальних і мінімаль-
них  сигналів, що реєструються в умовах наявності промислових електричних 
перешкод (6…8). Одночасно в процесі випробувань губиться багато інформації, 
внаслідок чого збільшується обсяг випробувань і тривалість їх проведення. 

В роботі [14] запропонована схема реєстрації сигналу двопроменевим осцилог-
рафом з подаванням сигналу одночасно на обидва входи. Показано, що оптимальне 
співвідношення між чутливістю вхідних каналів повинна знаходитись в межах 
8...10. При цьому кратність сигналів, що реєструються, збільшується на порядок. 
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Висновок. Основними критеріями для розпізнавання розрядів, які підляга-
ють врахуванню, є їх форма і постійна тривалості затухання. 

Найбільш перспективним методом оцінки ЕСІБ об'єктів з деталями і вузлами 
із неметалевих матеріалів є вимірювання величини заряду в імпульсі. 

При використанні методу вимірювання величини заряду в імпульсі у якості 
основного критерія при оцінці ЕСІБ виникає додаткова необхідність у вирішенні 
таких задач:  

- визначення похибок, які вносяться існуючим захистом осцилографічних 
вимірювань в схему визначення величини заряду в імпульсі; 

- установлення параметрів іскрових розрядів при визначенні мінімальної 
енергії запалювання горючих пилоповітряних сумішей за діючими нормативни-
ми документами; 

- визначення впливу заземленої поверхні (підложки) на величину заряду в 
імпульсі. 
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Обґрунтовано аналітичний метод послідовності каскадної установки венти-
ляторів, і модель оптимізації діаметра трубопроводу при одиночній установці 
двох вентиляторів. 

Ключові слова: каскадна установка, трубопровід, вентилятор. 
 
Обоснованы аналитический метод последовательности каскадной установки 

вентиляторов, и модель оптимизации диаметра трубопровода при одиночной ус-
тановке двух вентиляторов. 
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Grounded analytical  of method sequence ventilators, and model optimization of 

diameter pipeline during the single and cascade setting of two ventilators. 
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