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БЕЗПЕКА ТОВАРОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

ІЗОЛЮЮЧИХ САМОРЯТІВНИКІВНА ХІМІЧНО 

ЗВ’ЯЗАНОМУ КИСНІ 

Товарознавчі дослідження саморятівників шахтних 

ізолюючих на хімічно зв’язаному кисні (далі по тексту – 

саморятівників) потребують дотримання чітких правил 

безпеки. В якості регенеративного продукту в 

саморятівниках, як правило, використовують надпероксид 

калію КО2 [1]. До недоліків саморятівників можна віднести 

виняткову небезпеку самого кисневмісного продукту, який 

при контакті з деякими органічними середовищами, в т.ч. з 

паливно-мастильними матеріалами, може викликати 

загоряння і навіть спровокувати екзогенні пожежі або вибухи 

метанопилоповітряної суміші, які відбулися на шахті 

«Зирянівська» (Кузбас, 1998 р.), шахті Іспат Кармете 

(Караганда, 2004 р.) та шахті «Ульянівська» (Кузбас, 2007 р.). 

При проведенні розслідувань та встановленні обставин за 

наведеними надзвичайними ситуаціями були виявлені 

саморятівники із зруйнованими корпусами, і в актах 

спеціальних розслідувань зазначалося, що це являється 

однією з можливих причин вибухів.  

Сам  продукт  в саморятівниках  виготовлений на основі 
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їдкого калію і здатний до самозаймання. Виготовляють його 

шляхом механічного змішування необхідних компонентів і 

подальшого формування отриманої шихти в насадки різної 

форми (гранули, блоки тощо). Використання регенеративних 

продуктів на базі надпероксида калію базується на виділенні 

ним необхідного для дихання людини кисню при взаємодії з 

парами води і двооксидом вуглецю, що видихається. При 

цьому, в процесі роботи саморятівника відбуваються хімічні 

перетворення регенеративного продукту, ускладнені 

термічними ефектами, що призводить до плавлення гранул 

даного продукту. Саме тому, здійснення товарознавчих 

досліджень саморятівників вимагає особливої ретельності у 

їх підготовці та безпосередньому проведенні.  

Перш за все, обов’язковою умовою є дотримання вимог 

щодо зберігання, транспортування та утилізації саморятівників, 

що викладені в Правилах вибору та застосування засобів 

індивідуального захисту органів дихання [2] та ДСТУ ЕN 

13794:2005 (EN 13794:2002, IDТ) [3].  

Відповідно до зазначених вище вимог саморятівники 

можуть зберігатися в закритих приміщеннях за температури 

навколишнього середовища від +5°С до +40°С і відносній 

вологості до 100 % (за температури +25°С). Повітря в 

приміщеннях не повинно містити домішок агресивних газів і 

парів, що викликають корозію металевих складових виробів. 

Ящики з саморятівниками повинні бути захищені від прямого 

впливу сонячних променів і перебувати на відстані не менше 

1 м від тепловипромінюючих пристроїв. Забороняється 

кидати саморятівники на підлогу і звалювати їх до купи. 

Забороняється зберігати придатні саморятівники разом з 

використаними. Транспортування саморятівників може 

проводитися в закритих і сухих транспортних засобах усіма 

видами транспорту за температури навколишнього 

середовища від –40 °С до + 50 °С і до 100 % відносної 

вологості. При транспортуванні повітряним транспортом 

транспортний відсік літака повинен бути герметичним і 

опалюватися.   
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Наступні умови для забезпечення безпечності 

проведення товарознавчих досліджень якості саморятівників 

стосуються місця та порядку їх проведення. Так, дослідження 

якості саморятівників необхідно проводити у випробувальних 

лабораторіях, які мають акредитацію Національного агентства з 

акредитації України у відповідності з ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 

[4] у сфері: «Дослідження індивідуальних та колективних засобів

захисту органів дихання».

Саморятівники необхідно оберігати від механічних 

пошкоджень, які можуть викликати руйнування корпусу, 

регенеративного патрона та інших елементів саморятівника. 

Заборонено зберігати і розташовувати саморятівники поблизу 

джерел тепла. Розкриття саморятівника допускається тільки 

для його дослідження в приміщенні випробувальної 

лабораторії. Розкриті, використані за призначенням або 

пошкоджені саморятівники заборонено розташовувати 

поблизу рідких і твердих органічних горючих матеріалів. 

Негерметичні саморятівники (розкриті, пошкоджені), в яких 

кисневмісний продукт має безпосередній контакт з повітрям, 

слід негайно доставити на утилізацію. Заборонено залишати 

саморятівник поблизу тепловипромінюючих приладів, мити 

водою і використовувати не за призначенням тощо.  

Завершаючими умовами безпечності проведення 

товарознавчих досліджень якості саморятівників можна 

зазначити необхідність обов’язкової утилізації досліджених 

зразків в спеціалізованих організаціях, які повинні мати: 

ліцензію на утилізацію саморятівників, а також на утилізацію 

та знешкодження кисневмісного продукту, оформлену 

належним чином; офіційний дозвіл від заводу-виробника; 

технологічний регламент, схвалений заводом-виробником, 

щодо утилізації саморятівників, а також утилізації та 

знешкодження кисневмісного продукту.   

Дотримання вищеперерахованих умов у повній мірі 

забезпечать безпеку проведення товарознавчих досліджень 

саморятівників  шахтних  ізолюючих  на  хімічно   зв’язаному  

кисні. 
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