
ВІкТОР ДЖУНь,  
ТеХнічний ДирекТОр ТОВ «ТеміО»

Компанія «ТЕМІО» 6-7 квітня 2016 р. прийня-
ла участь у семінарі-тренінгу «Газонебез-
печні роботи. Організація навчання пер-
соналу безпечному виконанню робіт», що 
проводився на базі КП «Білоцерківводока-
нал». Хотілося б висловити подяку органі-

заторам і усім тим, хто готував теоретичні та прак-
тичні заняття, які на думку всіх учасників були дуже 
корисними, мали теоретичну та практичну цінність.

У перший день були розглянуті теоретичні пи-
тання сучасної організація роботи в замкненому 
просторі в провідних країнах світу, практичне ви-
значення ризиків і надання першої медичної допо-
моги. Другий день занять був присвячений демон-
страції практичної роботи у колодязях аварійної 
бригади КП «Білоцерківводоканал», фахівці якої 
діяли злагоджено і професійно.

Однак, найбільше здивування викликало те, що з 
усіх приладів контролю загазованості повітря у коло-
дязі, аварійна бригада оснащена лише лампою ЛБВК. 
За думкою керівників галузі ця лампа надійно захи-
щає від усіх можливих появ в замкненому просторі го-
рючих чи токсичних газів, які приводять до отруєння і 
загибелі людини, та крім того мають значну перевагу 
перед сучасними приладами газового контролю. 

Наша компанія «ТЕМІО» займається розробкою 
та виробництвом саме сучасних газосигналізаторів 
«ВАРТА». Тому мене дуже зацікавила лампа ЛБВК 
і я уважно вивчив усі її технічні характеристики та 
інструкцію по застосуванню.

Опис лампи ЛБВК розпочинається з агресивної 
реклами. 

«Лампа протягом більше ста років використання 
доказала свою ефективність і має переваги над сучас-
ними приладами:
• не потребує періодичної повірки;
•	 не потребує періодичної заміни елементів живлення;
•	 не потребує заміни сенсорів (термін служби 2-3 ро-

ки), які складають 30-40% від вартості приладу;
• значно дешевша від радіоелектронного приладу».

Дозволю собі не повірити вищенаведеному та на-
вести свій подібний варіант реклами.

«Кінь протягом тисячоліть доказав свою ефек-
тивність і має ряд переваг перед сучасними авто-
мобілями:
• не потребує періодичних технічних обслуговувань;
• не потребує заправок бензином, який все дорожчає

і дорожчає;
• не потребує заміни двигуна, який складає 30-40%

вартості автомобіля;
• значно дешевший сучасного автомобіля».

В той же час я ніколи не бачив жодного керівни-
ка водоканалу, який би їздив на роботу верхи на коні 
або на бричці.

Тепер щодо періодичної повірки, яку повинні про-
ходити всі засобі вимірювальної техніки.

Оскільки сама по собі лампа не є пристроєм реє-
струючим загазованість, ці функції покладені на 
робітника, який постійно спостерігає за ореолом 
полум’я лампи. Від його навченості, уважності та 
практичної підготовки залежить своєчасне опові-
щення працюючих в колодязі про небезпеку загазо-
ваності, що виникла. 

Лампа не потребує заміни елементів живлення. 
Так, це вірно, однак не слід забувати, що вона потре-
бує заправки бензином і не будь-яким, а таким, що 
не створює кіптяви. Виробники пропонують бензин 
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для запальничок або авіаційний Б-70. Виконаємо не-
складні розрахунки.

Сучасні акумулятори розраховані на 1 000 циклів 
заряду-розряду. При середній завантаженості робо-
тою приладу в місяць – 20 днів, а за рік – 240, такий 
блок живлення (при правильній експлуатації) буде 
слугувати більше 4 років. За цей час в лампу слід 
залити 4 роки*240 роб. днів в місяць*50 г = 48 000 г 
(48 літрів!) бензину. Бензин для запальничок коштує 
за третину літра – 110 грн., а літр бензину «Калоша» – 
30 грн. Таким чином, 48 л навіть бензину «Калоша» 
обійдеться в 1 440 грн.

Ціна блоку живлення сигналізатора газу на базі 
літій-іонних акумуляторів 2 200 мАг – 120 грн. Ось 
і вся арифметика «економії» застосування лампи 
ЛБВК у порівнянні з приладом.

Тепер щодо періодичної заміни сенсорів газу су-
часних приладів. Термін їх служби в залежності від 
принципу дії та виробника становить від 2 до 10 років. 
Звичайно, можна застосовувати і дешеві, але їх тер-
мін служби та головне, надійність, буде значно мен-
шою. У сучасних приладах контролю загазованості, 
таких як сигналізатори газу «ВАРТА», використову-
ють новітні сенсори газу, що мають термін експлу-
атації не менше 8-10 років. Слід завжди пам’ятати 
прислів’я, що скупий платить двічі.

Відомо, що для людини в замкненому просторі 
небезпеку складають горючі гази (метан, пропан), 
сірководень, чадний газ, вуглекислий газ та нестача 
кисню. Виявлення того чи іншого газу в колодязі та 
його концентрації обумовлює вживання заходів при-
таманних саме тому газу, а не всіх можливих, оскіль-
ки це подовжує час підготовки колодязя до наступ-
ної роботи в ньому.

А тепер звернемося до «Інструкції з обслуговуван-
ня і експлуатації індикатора газу для виявлення за-
газованості оглядових колодязів ИГ ЛБВК-Э3», Роз-
діл 4.3. Правила користування лампою і перевірка 
загазованості, стор.12, де записано наступне:

«… На запаленій лампі відкидають до упору дзер-
кальний світловідбивач і регулюють полум’я. Горін-
ня повинно бути спокійним, стійким, без утворення 
кіптяви. Після цього лампу на шнурі опускають в 
колодязь і через дзеркальний світловідбивач спосте-
рігають за поведінкою полум’я. Лампу слід опусти-
ти до дна колодязя або до рівня води в ньому, пере-
віряючи загазованість на всіх рівнях. Якщо ореол 
полум’я залишається незмінним, це свідчить про 
відсутність в колодязі шкідливих для дихання і ви-
бухонебезпечних газів.

Збільшення ореолу полум’я з виділенням кіптяви, 
спалах з наступним гасінням полум’я, свідчить про 
наявність в колодязі горючих вибухобезпечних газів. 
Подвійна сітка створює опір надходженню в зону 
горіння повітряної суміші, що має вибухонебезпечну 
концентрацію, завдяки чому спалах газу проходить 

в об’ємі обмеженому внутріш-
ньою сіткою і подальшого роз-
повсюдження не має.

Зменшення ореолу полум’я та 
його наступне гасіння свідчить 
про наявність в колодязі шкід-
ливих для дихання людини газів, 
випаровувань і нестачі кисню».

Не хочеться вдаватись в де-
талі, але лампа як індикатор за-
газованості відповіді на питан-
ня про природу загазованості 
та концентрацію газу у повітрі 
дати не в змозі та не дає. І навіть 
більше того, при горінні бензину 
споживається кисень, виділяєть-
ся двоокис вуглецю, водяна пара 
та ще велика кількість шкідли-
вих газів та домішок. Тому стає 
зрозумілим, чому інструкція ви-
магає через 10 хвилин роботи в 
колодязі міняти працівника та 
провітрювати колодязь. 

І останнє здивування щодо 
вартості лампи. Ринкова ціна за 
комплект з двох ламп дорівнює 
25 000 грн.!!! Для суто механічно-
го приладу з найпростішою кон-
струкціє така ціна є захмарною.

Чому інструкція вимагає наявності двох ламп 
біля колодязя стає очевидним. Крихкий скляний 
пристрій у стисненому просторі колодязя дуже часто 
розбивається працюючим під час роботи. А особливо 
під час термінової евакуації персоналу з колодязя, 
цілісність лампи мало кого турбує.

Таким чином, лампа ЛБВК, як індикатор загазо-
ваності повітря у колодязі, свої функції згідно сучас-
них вимог з охорони праці і промислової безпеки на 
виконує, а створює лише «ефект плацебо» для праців-
ника в колодязі і полегшує життя керівництву.

Оскільки в замкненому просторі можлива поява 
як горючих, так і токсичних газів та ще й при не-
стачі кисню, прилад контролю загазованості пови-
нен одночасно відслідковувати усі гази, тобто бути 
багатосенсорним, принаймні мати чотири сенсори 
газу – метан, пропан, сірководень, моно– та двоокис 
вуглецю і кисень.

Сигналізатор газу повинен мати окрім порогового 
світлозвукового пристрою, ще і світлове табло, яке 
дозволяє слідкувати за динамікою процесу. Джерело 
живлення приладу повинно забезпечувати автоном-
ну роботу протягом не менше 8 годин, а краще 12-16 го-
дин. Окрім мережевого адаптера для заряду, прилад 
повинен мати ще й автомобільну зарядку.

Сигналізатор газу повинен постійно знаходитись 
на робочому місці з працівником, мати пристрій 
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кріплення до робочого одягу чи каски, бути захище-
ним від вологи та брудних рук і мати вибухозахи-
щене виконання. Прилад повинен бути легким і не 
створювати додаткових незручностей для працівни-
ка. Також бажано мати пристрій запам’ятовування, 
який дуже допоможе при розслідуванні нещасних 
випадків, а при наявності відповідної бази даних на 
підприємстві та статистики, дозволить завчасно го-
тувати працівників до реальних умов роботи в тому 
чи іншому колодязі.

Сигналізатор газу повинен бути 
простим в експлуатації та надійним 
в роботі. Забір проби повітря може 
бути дифузійним, що підвищує на-
дійність приладу і зменшує його 
енергоспоживання. Для забезпечен-
ня первинного аналізу проби пові-
тря після відкриття люку колодязя 
прилад повинен мати пристрій для 
ручного забору проби з глибини не 
менше 4 м.

Такі основні вимоги до сигналіза-
тора газу для роботи в колодязях. 

Чи є саме такі прилади за кордо-
ном? Так, звичайно, але їх вартість 
буде в межах 5-10 кратної вартості 
лампи ЛБВК. Чи є саме такі прилади 
українського виробництва? На жаль, 
сьогодні немає. І не буде, аж поки 
типова інструкція по забезпеченню 
роботи в замкненому просторі буде 
ґрунтуватись на лампі двохсотріч-
ної давнини.

Чи є можливість створення такого 
приладу українськими розробника-
ми? Так, компанія «ТЕМІО» спро-
можна в чотиримісячний термін 
адаптувати та сертифікувати пере-

носний сигналізатор газу «ВАРТА 5» для роботи у ко-
лодязях. Але, рішення про фінансування постановки 
на виробництво цього приладу може бути прийняте 
при впевненості, що така продукція буде мати під-
тверджений попит.

Таким чином, відмова від ламп ЛБВК та застосу-
вання сучасних мобільних приладів газового контр-
олю для роботи в замкненому просторі дозволить:
• скоротити час роботи по усуненню несправ-

ностей в колодязі за рахунок провітрю-
вання колодязів, тривалість якого 
буде чітко прив’язана до рівня 
загазованості та збільшити тер-
мін перебування працівника на 
робочому місці;

• підвищити рівень безпеки за
рахунок постійного моні-
торингу як природи, так 
і рівня загазованості;

• відмовитись від лиш-
нього «поглинача» кис-
ню в колодязі та «вироб-
ника» двоокису вуглецю.
Яким шляхом будуть в по-

дальшому створюватися умо-
ви безпечної роботи в замкне-
ному просторі вирішувати 
саме Вам.
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