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Лекція 1.  
Тема 1. Вступ. Загальні питання охорони праці. Правові та 

організаційні основи охорони праці. 
Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном. Основні розділи дисципліни 

«Основи охорони праці». Суб’єкти і об’єкти охорони праці. Основні терміни та визначення в 

галузі охорони праці. Класифікація шкідливих та небезпечних виробничих чинників. 

Конституційні засади охорони праці в Україні. Законодавство України про охорону 

праці. Закон України «Про охорону праці». Основні принципи державної політики України у 

галузі охорони праці. Гарантії прав працівників на охорону праці, пільги і компенсації за 

важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок, неповнолітніх, інвалідів. Обов'язки 

працівників щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці.  

Відповідальність посадових осіб і працівників за порушення законодавства про 

охорону праці. 

Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП): визначення, основні вимоги та 

ознаки. Структура НПАОП. Реєстр НПАОП. 

Література:  Л1.1-Л1.8;Л2.1-Л2.9;Л3.8-Л3.42;Л4.1. 

Завдання на СРС: Стандарти в галузі охорони праці. Система стандартів безпеки 

праці (ССБП). Міждержавні стандарти ССБП. Національні стандарти України з охорони 

праці. Санітарні, будівельні норми, інші загальнодержавні документи з охорони праці. 

Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура. Інструкції з 

охорони праці. Розробка та затвердження актів з охорони праці, що діють в організації. 

Фінансування охорони праці. Основні принципи і джерела. Заходи і засоби з охорони 

праці, витрати на здійснення і придбання яких включаються до валових витрат. 

Обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій. 

Література:  Л1.1-Л1.2;Л2.1Л2.2;Л3.2;Л3.9- Л3.24;Л4.1. 

 

Сучасний стан охорони праці в Україні 

 

Умови та безпека праці, їх стан та покращення – самостійна і важлива 

задача соціальної політики будь-якої сучасної промислово розвинутої держави. 

Для того, щоб краще усвідомити на якому рівні знаходиться стан охорони праці 

в сучасній Україні необхідно зважити на те, що 1991 року розпочалася не лише 

розбудова нової держави, а й те, що країна, опинившись у стані економічної 

кризи, водночас вирішувала (та ще й зараз продовжує вирішувати) задачі зміни 

соціального, економічного та державного устрою. 

Рівень безпеки будь-яких робіт у суспільному виробництві значною 

мірою залежить від рівня правового забезпечення цих питань, тобто від якості 

та повноти викладення відповідних вимог в законах та інших нормативно-

правових актах. У 1992 році вперше не лише в Україні, а й на теренах 

колишнього СРСР було прийнято Закон України “Про охорону праці”, який 

визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян 

на охорону їх життя і здоров‘я в процесі трудової діяльності та принципи 

державної політики у цій сфері, регулює відносини між роботодавцем і 

працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і 

встановлює єдиний порядок організації охорони праці в країні.  

Заявивши про свій намір приєднатися до Європейського Союзу, Україна 

взяла на себе зобов‘язання щодо приведення національного законодавства у 

відповідність з законодавством ЄС. З цією метою прийнято нову редакцію 
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Закону “Про охорону праці” та розроблено проект Закону “Про безпечність 

промислової продукції”, розроблюються  нові нормативно-правові акти, 

ведеться робота по внесенню змін до діючих нормативних актів по таким 

напрямкам: загальні вимоги безпеки праці та захисту здоров‘я працюючих на 

робочих місцях, безпека машин, безпека електрообладнання, засоби 

індивідуального захисту, використання вибухових речовин, гірничі роботи, 

захист від шуму тощо. 

Починаючи з 1994 року в Україні розроблюються Національні, галузеві, 

регіональні та виробничі програми покращення стану умов та безпеки праці на 

виробництві, в ході реалізації яких були закладені основи для удосконалення 

державної системи управління охороною праці, впровадження економічних 

методів управління, вирішення питань організаційного, наукового і 

нормативно-правового забезпечення робіт у сфері охорони праці. Розроблені 

засоби захисту працюючих, які раніше не випускались в Україні; створено ряд 

засобів, що контролюють стан охорони та умови праці, небезпечні та аварійні 

ситуації; створена єдина автоматизована інформаційна система охорони праці 

тощо. 

З часів набуття Україною незалежності спостерігається стійка тенденція 

зниження виробничого травматизму, як загального так і зі смертельними 

наслідками, що видно з таблиці 1.1.  

 

Таблиця 1.1 

Виробничий травматизм в Україні за період 1975 – 2007 рр. 

 

      

Рік 

Чисельність 

працюючих 

Травматизм Непрацездатність, 

людино-днів загальний смертельний 

1975 22537727 178841 2797 3644099 

1980 23581989 147475 2838 3111808 

1985 23621764 124610 2335 2770644 

1990 22614835 139600 2640 2847840 

1995 17951806 80450 2195 2122203 

1997 15794245 54510 1646 1527059 

1999 14300370 39844 1388 1250563 

2001 12651907 30992 1399 1028583 

2002 12297260 26168 1285 894001 

2003 11954815 24929 1230 859730 

2004 11954094 22691 1164 839475 

2005 11710170 21175 989 769425 

2006 11723420 19741 972 745897 

2007 11460161 18778 1069 706009 

 

Якщо в перші роки  незалежності зменшення кількості нещасних 

випадків було зумовлене в першу чергу такими обставинами, як падіння обсягів 

виробництва, зменшення чисельності працюючих, можливим приховуванням 



 4 

нещасних випадків від реєстрації, особливо на малих підприємствах, то аналіз 

стану виробничої безпеки за останні роки показує, що в Україні набула 

тенденція зниження виробничого травматизму при стабілізації кількості 

працюючих і зростанні виробництва в народному господарстві, що не в 

останню чергу зумовлено реалізацією принципів, закладених до Закону 

України “Про охорону праці”.  

Основними причинами нещасних випадків в нашій країні є порушення 

технологічного процесу, трудової та виробничої дисципліни, вимог безпеки при 

експлуатації транспортних засобів, незадовільне утримання і недоліки в 

організації робочих місць, незадовільна організація виконання робіт, 

невикористання засобів індивідуального захисту.  

Разом з тим слід відмітити, що у зв‘язку з погіршенням економічної 

ситуації і матеріально-технічної бази підприємств, що спостерігалось протягом 

минулих майже двох десятиліть, умови праці на більшості з них також 

погіршились. В промисловості, сільському господарстві, будівництві, на 

транспорті зросла кількість робочих місць, що не відповідають санітарно-

гігієнічним нормам і правилам. В середньому 20 – 25% працюючих постійно 

знаходяться під впливом шкідливих умов праці. 

Із загальної кількості технічних засобів, які експлуатуються в країні, під 

облік потрапляє лише 30%. З них біля 50% вичерпали передбачений паспортом 

ресурс роботи, 20% не відповідають вимогам нормативних актів охорони праці 

і лише 30% мають сертифікат. 

Згідно оцінок, що наведені в Програмі розвитку України до 2010 року, 

біля 2/3 основних виробничих фондів країни протягом найближчих 10 років в 

більшій своїй частині стануть зношеними. Обумовлено це тим, що критичного 

зносу досягнуть не лише фонди, яким зараз 15 – 20 років, а й ті, яким 10 – 14 

років. В той же час за своїми потенційними можливостями Україна разом з 

іноземними інвесторами не зможе здійснити їх повне оновлення, особливо 

якщо зважити на сучасну світову економічну кризу. Через це слід очікувати, що 

значно збільшиться кількість техногенних аварій, катастроф, нещасних 

випадків з людськими жертвами і травматизмом. В таких умовах необхідно 

прискорити процеси реструктуризації і модернізації перспективних та 

консервації, закриття і ліквідації мало перспективних та найнебезпечніших 

підприємств. В цьому процесі особливу роль відіграє охорона праці як система, 

яка має спрямовувати свої зусилля на забезпечення належного рівня безпеки 

праці та виробничого середовища. 

Спостерігається суттєва (в кілька десятків разів) різниця по кількості 

травмованих та загиблих на виробництві в окремих регіонах країни. 

Найбільший виробничий травматизм має місце в Донецькій, Луганській, 

Дніпропетровській, Запорізькій областях, а найменший – в Чернівецькій, 

Закарпатській, Тернопільській областях. 

Вирішення проблем охорони праці вимагає взаємодії відповідних органів 

влади та громадськості. Реалізація відповідних державних програм, 

спрямованих на покращення умов і охорони праці, дозволить розробити і 

впровадити науково обґрунтовану державну систему наглядової, навчально-
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методичної та контрольної діяльності у сфері охорони праці; адаптувати 

нормативно-правову базу з питань охорони праці до вимог директив 

Європейського Союзу; вирішити питання науково-методичного та 

інформаційного забезпечення з питань охорони праці на національному та 

регіональному рівні та багато іншого, що дозволить здійснити комплексне 

вирішення задач охорони праці, забезпечити пріоритет життя і здоров‘я 

працюючих по відношенню до результатів виробничої діяльності і створити 

безпечні та здорові умови праці на підприємствах і в організаціях усіх форм 

власності. 

Для вирішення зазначених задач в Україні існує достатній науково-

технічний потенціал. Перед усім – це Національний науково-дослідний 

інститут промислової безпеки та охорони праці. Крім того понад 500 

організацій і підприємств займаються питаннями охорони праці. Серед них 

відомі своїми розробками інститути НАН України, такі як Інститут економіки 

промисловості, ІЕЗ ім. Є.О. Патона, Інститут медицини праці; галузеві 

організації: МакНДІ (м. Макіївка), НВО “Респіратор” (м. Донецьк), 

ДержНДІТБХП (м. Сіверськодонецьк), ДержНДІБПГ (м. Кривий Ріг); вищі 

навчальні заклади: НТУУ “Київський політехнічний інститут”, Державний 

університет “Львівська політехніка”, Криворізький державний університет та 

ряд інших закладів. 

 

Задачі охорони праці та її структура 

(Основні розділи дисципліни «Основи охорони праці») 

 

Охорона праці водночас вирішує два завдання. 

Одне з них – інженерно-технічне – передбачає запобігання небезпечним 

подіям під час трудового процесу шляхом: 

- заміни небезпечних матеріалів менш небезпечними, 

- переходу на нові технології, які зменшують ризик 

травмування і захворювання, 

- проектування і конструювання устаткування з урахуванням 

вимог безпеки праці, 

- розробки засобів індивідуального та колективного захисту. 

Друге – соціальне – пов’язане з відшкодуванням матеріальної, моральної 

чи соціальної шкоди, завданої внаслідок нещасного випадку або професійного 

захворювання, тобто це захист працівника та його прав. 

Виходячи з поставлених перед нею завдань, охорона праці, ґрунтуючись 

на правових та організаційних основах, вирішує питання виробничої санітарії, 

виробничої та пожежної безпеки. 

Правові та організаційні основи охорони праці – це комплекс 

взаємопов’язаних законів та інших нормативно-правових актів, соціально-

економічних та організаційних заходів, спрямованих на правильну і безпечну 

організацію праці, забезпечення працюючих засобами захисту, компенсацію за 

важку роботу та роботу в шкідливих умовах, навченість працівників 
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безпечному веденню робіт, регламентацію відповідальності та відшкодування 

збитків у разі ушкодження здоров‘я працівника або його смерті. 

Виробнича санітарія – комплекс організаційних, гігієнічних і 

санітарно-технічних заходів та засобів, спрямованих на запобігання або 

зменшення дії на працюючих шкідливих виробничих  факторів. 

Виробнича безпека – комплекс організаційних та технічних заходів і 

засобів, спрямованих на запобігання або зменшення дії на працюючих 

небезпечних виробничих  факторів. 

Пожежна безпека та профілактика на виробництві – комплекс 

заходів та засобів, спрямованих на запобігання  запалювань, пожеж та вибухів 

у виробничому середовищі, а також на зменшення негативної дії  небезпечних 

та шкідливих факторів, які утворюються в разі їх  виникнення. 

Структурна схема охорони праці показана на рис. 1.1. 

 

 

 

Рис.1.1. Структурна схема охорони праці 

 

З наведеної схеми видно, що правові та організаційні основи охорони 

праці є тією базою, яка забезпечує соціальний захист працівників і на якій 

будується санітарно-гігієнічна та інженерно-технічна складова охорони праці. 

Виробнича санітарія, виробнича безпека та пожежна безпека на виробництві з 

одного боку  базуються на правових та організаційних основах охорони праці, з 

іншого боку вони визначають пріоритети, структуру цих основ та необхідність 

змін в них. Виробнича санітарія, виробнича безпека та пожежна безпека на 

виробництві також тісно пов’язані між собою, що буде видно з подальшого 

вивчення навчальної дисципліни. 
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Сучасна концепція охорони праці в економічно розвинених країнах 

базується на тому, що до нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань справа взагалі не повинна доходити. До найважливіших функцій 

сучасної держави належить створення комісій, товариств, фондів тощо, 

головною метою яких є робота, спрямована на запобігання травматизму та 

професійним захворюванням, відновлення здоров‘я потерпілих на виробництві, 

виплата компенсацій потерпілим. 

Структурно до дисципліни „Основи охорони праці” входять усі 

вищезгадані складові частини, а саме: 

- правові та організаційні основи; 

- фізіологія, гігієна праці та виробнича санітарія; 

- виробнича безпека; 

- пожежна безпека та профілактика на виробництві. 

 

Основні поняття в галузі охорони праці, 

терміни та визначення 

 

Людська праця – це джерело розвитку суспільства, створення 

матеріальних, культурних і духовних цінностей, передумова існування як кожної 

окремої людини, так і людства в цілому. У процесі трудової діяльності 

розвиваються здібності людини, мислення, чуттєве сприйняття світу. З точки 

зору фізіології будь-яка трудова діяльність – це витрати фізичної і розумової 

енергії людини, але ці витрати необхідні і корисні для неї. Виконуючи трудові 

обов‘язки, людина працює не лише заради свого блага, а задля блага суспільства 

в цілому. З економічної точки зору трудова діяльність повинна забезпечувати 

максимально можливий рівень продуктивності, тому одним із завдань 

суспільства є забезпечення таких умов її, коли вона не буде спричиняти 

негативного впливу на здоров‘я працюючих, не буде завдавати шкоди 

оточуючим людям та довкіллю. В ідеалі трудова діяльність повинна надавати 

людині задоволення і не бути надмірно важкою чи напруженою. Важкість та 

напруженість праці є одними з головних характеристик трудового процесу.   

Важкість праці – це така характеристика трудового процесу, що 

відображає переважне навантаження на опорно-руховий апарат і функціональні 

системи організму (серцево-судинну, дихальну та ін.), які забезпечують його 

діяльність. Важкість праці характеризується фізичним (динамічним і статичним) 

навантаженням, масою вантажу, що піднімається і переміщується, загальним 

числом стереотипних робочих рухів, робочою позою, ступенем нахилу корпусу, 

переміщенням в просторі. 

Напруженість праці – характеристика трудового процесу, що відображає 

навантаження переважно на центральну нервову систему, органи чуттів, 

емоційну сферу працівника. До факторів, що характеризують напруженість 

праці, відносяться: інтелектуальні, сенсорні, емоційні навантаження, ступінь 

монотонності навантажень, режим роботи.  
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Під час виконання людиною трудових обов‘язків на неї діє сукупність 

фізичних, хімічних, біологічних та соціальних чинників, що зветься виробничим 

середовищем. 

Виробниче середовище забезпечує життєдіяльність під час виконання 

трудових обов‘язків, в тому числі і працездатність, але при певних обставинах, 

чинники цього середовища можуть являти небезпеку і причиняти шкоду 

людині. Будь-які реальні виробничі умови характеризуються, як правило, 

наявністю деякої небезпеки для працюючого, що полягає у можливості 

захворювання, отримання травми чи іншого ушкодження організму. 

Сукупність чинників трудового процесу і виробничого середовища, які 

впливають на здоров‘я і працездатність людини під час виконання нею трудових 

обов‘язків складають умови праці. 

Люди, знаряддя праці, оточуюче середовище та завдання, що вирішуються 

в процесі трудової діяльності, являють собою динамічну систему, зміна в якій 

будь-якого з компонентів веде до зміни інших, а результуючий вплив на безпеку 

інколи буває важко оцінити заздалегідь. Під безпекою розуміється стан 

захищеності особи та суспільства від ризику зазнати шкоди. 

Запровадження нових технологічних процесів, навіть тих, що спрямовані 

на полегшення праці чи підвищення її безпеки, часто пов‘язане з появою нових 

чинників, загроза яких життю та здоров‘ю працюючих часто може бути 

неусвідомленою або навіть невідомою. 

Реальне виробництво супроводжується шкідливими та небезпечними 

чинниками (факторами) і має певний виробничий ризик. Виробничий ризик – це 

ймовірність ушкодження здоров‘я працівника під час виконання ним трудових 

обов‘язків, що зумовлена ступенем шкідливості та/або небезпечності умов праці 

та науково-технічним станом виробництва. 

Шкідливий виробничий фактор – небажане явище, що супроводжує 

виробничий  процес і вплив якого на працюючого може призвести до 

погіршення самопочуття, зниження працездатності, захворювання, виробничо 

зумовленого чи професійного, і навіть смерті, як результату захворювання. 

Захворювання – це порушення нормальної життєдіяльності організму, 

зумовлене функціональними та/або морфологічними змінами. 

Виробничо зумовлене захворювання – захворювання, перебіг якого 

ускладнюється умовами праці, а частота якого перевищує частоту його у 

працівників, які не зазнають впливу певних професійних шкідливих факторів. 

Професійне захворювання (профзахворювання) – це захворювання, що 

виникло внаслідок професійної діяльності та зумовлюється виключно або 

переважно впливом шкідливих речовин і певних видів робіт та інших факторів, 

пов'язаних з роботою.  

Небезпечний виробничий фактор – небажане явище, яке супроводжує  

виробничий процес і дія якого за певних умов може призвести до травми або 

іншого раптового погіршення здоров‘я працівника (гострого отруєння, гострого 

захворювання) і навіть до раптової смерті. 

Виробнича травма – пошкодження тканин, порушення анатомічної 

цілісності організму людини або його функцій внаслідок впливу виробничих 
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факторів. Як правило, виробнича травма є наслідком нещасного випадку на 

виробництві. 

Нещасний випадок на виробництві – це обмежена в часі подія або 

раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи 

середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок 

яких заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть.  

Один і той же чинник може викликати травму і захворювання (наприклад, 

високий рівень іонізуючого або теплового випромінювання може викликати опік 

або навіть призвести до миттєвої смерті, а довготривала дія порівняно 

невисокого рівня цих же факторів – до хвороби; пилинка, що потрапила в око, 

спричиняє травму, а пил, що осідає в легенях, – захворювання, що зветься 

пневмоконіоз). Через це всі несприятливі виробничі чинники часто 

розглядаються як єдине поняття –  небезпечний  та шкідливий виробничий 

фактор (НШВФ). 

За своїм походженням та природою дії НШВФ ділять на 5 груп: 

фізичні, хімічні, біологічні, психофізіологічні та соціальні*. 

До фізичних НШВФ відносяться машини та механізми або їх елементи,  а 

також вироби, матеріали, заготовки тощо, які рухаються або обертаються;  

конструкції, які руйнуються; системи, устаткування або елементи обладнання, 

які знаходяться під підвищеним тиском; підвищена запиленість та загазованість 

повітря; підвищена або понижена температура повітря, поверхонь приміщення, 

обладнання, матеріалів; підвищені рівні шуму, вібрації, ультразвуку, інфразвуку; 

підвищений або понижений барометричний тиск та його різкі  коливання; 

підвищена та понижена вологість; підвищена швидкість руху та  підвищена 

іонізація повітря; підвищений рівень іонізуючих випромінювань;  підвищене 

значення напруги в електричній мережі; підвищені рівні статичної  електрики, 

електромагнітних випромінювань; підвищена напруженість  електричного, 

магнітного полів; відсутність або нестача світла; недостатня  освітленість 

робочої зони; підвищена яскравість світла; понижена  контрастність; прямий та 

віддзеркалений блиск; підвищена пульсація світлового потоку; підвищені рівні 

ультрафіолетової та інфрачервоної радіації;  гострі кромки, задирки, шершавість 

на поверхні заготовок, інструментів та  обладнання; розташування робочого 

місця на значній висоті відносно землі  (підлоги); слизька підлога; невагомість. 

До хімічних НШВФ відносяться хімічні речовини, які по характеру дії  на 

організм людини поділяються на токсичні, задушливі,  наркотичні, подразнюючі, 

сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні та такі, що  впливають на 

репродуктивну функцію. По шляхам проникнення в організм  людини вони 

поділяються на такі, що потрапляють через: 

1) органи дихання; 

2) шлунково-кишковий тракт; 

3) шкіряні покриви та слизисті оболонки.  

До біологічних НШВФ відносяться патогенні мікроорганізми (бактерії,  

віруси, рикетсії, спірохети, грибки, найпростіші) та продукти їхньої  

життєдіяльності, а також макроорганізми (тварини та рослини). 
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До психофізіологічних НШВФ відносяться фізичні (статичні та  динамічні) 

перевантаження і нервово-психічні перевантаження  (розумове перенапруження, 

перенапруження аналізаторів, монотонність  праці, емоційні перевантаження). 

Соціальні НШВФ – це неякісна організація роботи, понаднормова робота, 

необхідність роботи в колективі з поганими відносинами між його членами, 

соціальна ізольованість з відривом від сім‘ї, зміна біоритмів, незадоволеність 

роботою, фізична та/або словесна образа та її ризик, насильство та його ризик. 

Один і той же НШВФ за природою своєї дії може належати водночас  до 

різних груп. 

Однією з причин появи НШВФ є небезпечні речовини. Небезпечна 

речовина – це хімічна, токсична, вибухова, окислювальна, горюча речовина, 

біологічні агенти та речовини біологічного походження (біохімічні, 

мікробіологічні, біотехнологічні препарати, патогенні для людей і тварин 

мікроорганізми тощо), які становлять небезпеку для життя і здоров'я людей та 

довкілля, сукупність властивостей речовин і/або особливостей їх стану, 

внаслідок яких за певних обставин може створитися загроза життю і здоров'ю 

людей, довкіллю, матеріальним та культурним цінностям. 

Такий стан умов праці, при яких виключена або зведена до припустимого 

рівня дія на працюючого небезпечних та шкідливих виробничих факторів 

зветься безпекою праці. 

Виходячи з того, що в житті, а тим більше у виробничому процесі, 

абсолютної безпеки не  існує, нерозумно було б вимагати від реального 

виробництва повного викорінення травматизму, виключення можливості будь-

якого захворювання. Але реальним і розумним є ставити питання про зведення 

до мінімуму впливу об'єктивно існуючих виробничих небезпек. Цю задачу 

вирішує охорона праці, яка, як було сказано, є системою правових, соціально-

економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-

профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і 

працездатності людини в процесі трудової діяльності. 

 

Законодавство України в галузі охорони праці  

 

Законодавство України про охорону праці – це система  взаємопов'язаних 

нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері соціального 

захисту громадян у процесі трудової діяльності. Воно складається з Закону 

України “Про охорону праці”, Кодексу законів про працю України, Закону 

України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності” та прийнятих відповідно до них 

нормативно-правових актів. 

Базується законодавство України про охорону праці на конституційному 

праві всіх громадян України на належні, безпечні і здорові умови праці, 

гарантовані статтею 43 Конституції України. Ця ж стаття встановлює також 

заборону використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього 

здоров’я роботах. Ст. 45 Конституції гарантує право всіх працюючих на 
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щотижневий відпочинок та щорічну оплачувану відпустку, а також 

встановлення скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, 

скороченої тривалості роботи у нічний час. 

Інші статті Конституції встановлюють право громадян на соціальний 

захист, що включає право забезпечення їх у разі повної, часткової або 

тимчасової втрати працездатності (ст. 46); охорону здоров’я, медичну допомогу 

та медичне страхування (ст. 49); право знати свої права та обов’язки (ст. 57), в 

тому числі, право на охорону праці. 

Основоположним документом в галузі охорони праці є Закон України 

“Про охорону праці”, який визначає основні положення щодо реалізації права 

на охорону життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні 

і здорові умови праці, регулює відносини між роботодавцем і працівником з 

питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний 

порядок організації охорони праці в Україні. 

Закон України “Про охорону праці”, прийнятий у 1992 році, вперше не 

лише в Україні, а й на теренах колишнього СРСР став таким правовим актом, 

який орієнтує законодавство на захист інтересів громадянина, віддаючи 

перевагу в цій сфері правовому регулюванню на відміну від адміністративного, 

що існувало раніше. У листопаді 2002 р. Верховна Рада України прийняла нову 

редакцію цього закону (додаток А). Закон “Про охорону праці” відповідає 

діючим конвенціям і рекомендаціям Міжнародної організації праці, іншим 

міжнародним правовим нормам у цій галузі. 

Кодекс законів про працю (КЗпП) України затверджено Законом  

Української РСР від 10 грудня 1971 р. і введено в дію з 1 червня 1972 р. До  

нього неодноразово вносилися зміни і доповнення. Правове регулювання 

охорони праці в ньому не обмежується главою ХІ “Охорона праці”. Норми 

щодо охорони  праці містяться в багатьох статтях інших глав КЗпП України: 

“Трудовий  договір”, “Робочий час”, “Час відпочинку”, “Праця жінок”, “Праця 

молоді”, “Професійні спілки”, “Нагляд і контроль за додержанням 

законодавства про працю”. 

Відповідно до Конституції України, Закону України “Про охорону 

праці” та Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування у 1999 р. було прийнято Закон України “Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності”. Цей закон визначає правову основу, економічний механізм та 

організаційну структуру загальнообов'язкового державного соціального 

страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які призвели до втрати працездатності або загибелі людини на 

виробництві.  

До основних законодавчих актів, що мають безпосереднє відношення до 

охорони праці слід віднести також ряд інших законів. 

“Основи законодавства України про охорону здоров‘я” передбачають 

встановлення єдиних санітарно-гігієнічних вимог до організації виробничих та 

інших процесів, пов‘язаних з діяльністю людей, а також до якості машин, 
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устаткування, будинків та таких об‘єктів, що можуть шкідливо впливати на 

здоров‘я людей (ст. 28); вимагають проведення обов‘язкових медичних оглядів 

осіб певних категорій, в тому числі працівників, зайнятих на роботах із 

шкідливими та небезпечними умовами праці (ст. 31); закладають правові 

основи медико-соціальної експертизи втрати працездатності (ст. 69). 

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення” встановлює необхідність гігієнічної регламентації 

небезпечних та шкідливих факторів фізичної, хімічної та біологічної природи, 

присутніх в середовищі життєдіяльності людини, та їхньої державної реєстрації 

(ст. 9), вимоги до проектування, будівництва, розробки, виготовлення і 

використання нових засобів виробництва та технологій (ст. 15), гігієнічні 

вимоги до атмосферного повітря в населених пунктах, повітря у виробничих та 

інших приміщеннях (ст. 19), вимоги щодо забезпечення радіаційної безпеки (ст. 

23) тощо. 

Закон України “Про пожежну безпеку” визначає, що забезпечення 

пожежної безпеки є складовою частиною виробничої та іншої діяльності 

посадових осіб, працівників підприємств, установ, організацій та підприємців. 

Це повинно бути відображено у трудових договорах (контрактах) і статутах 

підприємств, установ та організацій. Забезпечення пожежної безпеки 

підприємств, установ та організацій покладається на їх керівників, якщо інше 

не передбачено відповідним договором (ст. 2). 

Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” 

регулює діяльність, пов’язану з використанням ядерних установок та джерел 

іонізуючого випромінювання, встановлює права, обов’язки і відповідальність 

органів державної влади, підприємств, установ і організацій, посадових осіб і 

персоналу, а також громадян стосовно їх діяльності, пов’язаної з 

використанням ядерної енергії, визначає основні принципи радіаційного 

захисту людей та навколишнього природного середовища тощо. 

Окремо питання правового регулювання охорони праці  містяться в 

багатьох інших законодавчих актах України. 

Глава 40 Цивільного кодексу України “Зобов'язання, що виникають  

внаслідок заподіяння шкоди” регулює загальні підстави відшкодування шкоди і 

у т.ч. відповідальність за ушкодження здоров'я і смерть працівника у зв'язку з 

виконанням ним трудових обов'язків. 

Кримінальний кодекс України містить розділ Х “Злочини проти 

виробництва”, статті 271 – 275 якого встановлюють кримінальну 

відповідальність за порушення вимог охорони праці, які призвели до 

ушкодження здоров'я або смерті працівника або створили ситуацію, що 

загрожує життю людей. 

Ст. 7 Закону України “Про колективні договори і угоди” передбачає, що 

у колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо 

охорони праці, а ст. 8 визначає, що в угодах на державному, галузевому та 

регіональному рівнях регулюються основні принципи і норми реалізації 

соціально-економічної політики, зокрема щодо умов охорони праці. 
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Крім вищезазначених законів, правові відносини у сфері охорони  праці 

регулюють інші національні законодавчі акти, міжнародні договори та угоди, 

до яких Україна приєдналася в установленому порядку, підзаконні нормативні 

акти: Укази і розпорядження Президента, рішення Уряду, нормативні акти 

міністерств та інших центральних органів державної влади. На сьогодні кілька 

десятків міжнародних нормативних актів та договорів, до яких приєдналася 

Україна, а також більше сотні національних законів України безпосередньо 

стосуються або мають точки перетину із сферою охорони праці. Для 

регулювання окремих питань охорони праці у відповідності з Законом “Про 

охорону праці” діють понад 2000 підзаконних нормативних актів. Всі ці 

документи створюють єдине правове поле охорони праці в нашій країні. 

 

Основні принципи державної політики в галузі охорони праці та 

промислової безпеки 
 

Стаття 2 Закону України “Про охорону праці” встановлює, що дія його 

поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до 

законодавства використовують найману працю, та на всіх працюючих. 

Стаття 4 цього закону визначає, що засади державної політики в галузі 

охорони  праці базуються на 10 основних принципах.  

1. Пріоритет життя і здоров'я працівників, повна відповідальність 

роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці. 

2. Підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення 

суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та 

продукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та 

нешкідливих умов праці. 

3. Комплексне розв'язання завдань охорони праці на основі 

загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання та з 

урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень в 

галузі науки і техніки та охорони довкілля. 

4. Соціальний захист працівників, повне відшкодування шкоди особам, 

які потерпіли  від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань. 

5. Встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та 

суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів 

діяльності.  

6. Адаптація трудових процесів до можливостей працівника з 

урахуванням його здоров'я та психологічного стану. 

7. Використання економічних методів управління охороною праці, 

участь держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці, залучення 

добровільних внесків та інших надходжень на ці цілі, отримання яких не 

суперечить законодавству. 

8. Інформування населення, проведення навчання, професійної 

підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці. 
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9. Забезпечення координації діяльності органів державної влади, 

установ, організацій, об'єднань громадян, що розв'язують проблеми охорони 

здоров'я, гігієни та безпеки праці, а також співробітництва і проведення 

консультацій між роботодавцями та працівниками (їх представниками), між 

усіма соціальними групами під час прийняття рішень з охорони праці на 

місцевому та державному рівнях. 

10. Використання світового досвіду організації роботи щодо 

поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного 

співробітництва. 

Принципи державної політики в галузі охорони праці безсумнівно 

можуть розглядатися і як принципи державної політики в сфері промислової 

безпеки. Істотно новим, що може бути введено до закону України «Про 

промислову безпеку», в разі його прийняття – це принцип обов’язкового 

страхування суб’єктами господарювання цивільної відповідальності за 

шкоду, спричинену життю, здоров’ю або майну інших осіб в результаті 

діяльності у сфері промислової безпеки. 

 

Нормативно-правові акти та  

нормативні акти підприємств з охорони праці 

 

Конкретні вимоги охорони праці до виробничого середовища, 

обладнання, устаткування, порядку ведення робіт, засобів захисту працюючих, 

порядку навчання працюючих тощо регламентуються відповідними 

нормативно-правовими актами, які розробляються у відповідності з 

законодавством про охорону праці і становлять нормативно-технічну базу 

охорони праці. 

Нормативно-правовий акт – це офіційний документ компетентного 

органу державної влади, яким встановлюються загальнообов‘язкові правила 

(норми). Законом України “Про охорону праці” визначено, що нормативно-

правові акти з охорони праці (НПАОП) – це правила,  норми, регламенти,  

положення,  стандарти,  інструкції та інші документи, обов'язкові для 

виконання. НПАОП переглядаються в міру впровадження  досягнень  науки  і 

техніки,  що сприяють поліпшенню безпеки,  гігієни праці та виробничого 

середовища,  але  не  рідше одного разу на десять років. 

Стандарти, технічні умови та інші документи на засоби праці і 

технологічні процеси повинні включати вимоги щодо охорони праці  і 

погоджуватися з органами державного нагляду за охороною праці. НПАОП 

поширюються також і на сферу трудового і професійного навчання. 

НПАОП, що затверджує Держгірпромнагляд України (Державний комітет 

України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, та НПАОП 

колишнього СРСР, що діють на території України, підлягають включенню до  

Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці (Реєстру 

НПАОП).  Реєстр НПАОП – це банк даних, який складається і ведеться з метою 

забезпечення єдиного обліку та формування відповідного інформаційного 

фонду цих актів. 
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У Реєстрі НПАОП кожному нормативному акту присвоєно відповідне 

позначення (код) – для можливості машинного обліку, ефективного зберігання і 

зручності користування ним. Кодове позначення міжгалузевих нормативних 

актів складається з абревіатури НПАОП і трьох груп цифр: 

НПАОП Х.ХХ-Х.ХХ-ХХ (далі повна назва нормативно-правового акту). 

Перша група цифр (Х.ХХ)  - це код групи, до якої належить нормативний 

акт, наприклад, якщо НПАОП поширюється на всі або декілька видів 

економічної діяльності, у коді зазначається 0.00 (Держгірпромнагляд).   

У другій групі цифр (Х.ХХ) –  перша цифра означає вид нормативного  

акту (1 –  правила, 2 –  ГОСТ, 3 –  норми, 4 –  положення, статути, 5 –  

інструкції, вказівки, 6 – рекомендації, вимоги, 7 – технічні вимоги безпеки, 8 – 

переліки та інші документи), дві наступні – порядковий номер нормативного 

акту у межах даного  виду в порядку реєстрації. 

Останнє двозначне число (ХХ) –  рік затвердження нормативного акту. 

Схема кодування галузевих НПАОП відрізняється тим, що на місці 

першого трицифрового числа ставиться чотирьохцифрове (НПАОП Х.ХХХ – 

Х.ХХ - ХХ), яке вказує вид економічної діяльності, на який поширюється даний 

документ відповідно до Державного класифікатора України ДК 009-96 

“Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)”. 

На підставі ДНАОП розробляються відомчі документи про охорону праці 

(ВДОП). Вони затверджуються міністерствами або іншими об'єднаннями з 

метою конкретизації вимог охорони праці залежно від специфіки галузевих 

об'єктів. 

Серед нормативно-правових актів з охорони праці важливе  місце 

посідають державні стандарти України (ДСТУ) та відповідні нормативні акти 

(правила, норми, інструкції тощо) колишнього Радянського Союзу, які є 

чинними в Україні на даний час. 

Крім НПАОП, Держаних та міждержавних стандартів для регламентації 

вимог охорони праці застосовуються також нормативно-правові акти, що 

вводяться іншими державними органами. Такими документами є Державні 

санітарні норми (ДСН), Державні санітарні правила і норми (ДСанПіН), 

Державні будівельні норми (ДБН), Нормативні акти з пожежної безпеки 

(НАПБ) тощо.  

Починаючи з 1972 р. в СРСР була розроблена і впроваджена в дію Система 

стандартів безпеки праці, а її стандарти складали окрему – 12-у групу Єдиної 

Державної Системи стандартів СРСР, яка мала назву “Система стандартов 

безопасности труда” (ССБТ). Відповідно до Угоди про співробітництво в галузі 

охорони праці, укладеної керівниками урядів держав СНД у грудні 1994 року, 

ця система продовжує розвиватись та удосконалюватись на міждержавному 

рівні, а її стандарти надалі визнаються Україною як міждержавні стандарти за 

узгодженим переліком. Ці стандарти внесені до  Державного реєстру окремою 

групою під рубрикою «Міждержавні стандарти системи стандартів безпеки 

праці». 

В Державному реєстрі нормативи цієї групи приводяться в такому  вигляді: 

ГОСТ 12.Х.ХХХ-ХХ.ССБТ (далі повна назва нормативного акту). 
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В приведеному вище цифра 12 означає, що норматив відноситься до ССБТ. 

Перша цифра після 12. визначає групу даного нормативу в системі.  

Система передбачає 10 груп нормативів – від 0  до 9. Чинними на даний час є 

групи 0-5.  Групи 6-9 - резервні. 

Стандарти групи 0 - основоположні. Вони встановлюють організаційно-

методичні основи ССБТ, термінологію в галузі охорони праці, класифікацію  

безпечних та шкідливих виробничих факторів, вимоги до організації трудових  

процесів, навчання, атестації тощо. 

Стандарти групи 1 регламентують загальні вимоги безпеки до окремих  

видів небезпечних і шкідливих виробничих факторів, гранично допустимих  

значень їх параметрів і характеристик, методів контролю та захисту  

працюючих. 

Стандарти групи 2 встановлюють загальні вимоги безпеки до  виробничого 

устаткування, до окремих його видів, до методів контролю за  дотриманням 

вимог безпеки. 

Стандарти групи 3 регламентують вимоги безпеки до технологічних  

процесів, робочих місць, режимів праці, систем управління тощо. 

Стандарти групи 4 - це стандарти вимог до засобів колективного та  

індивідуального захисту, їх конструктивних, експлуатаційних та гігієнічних  

якостей, а також до методів їх випробування та оцінки. 

Стандарти групи 5 визначають загальні вимоги безпеки до виробничих  

будівель, приміщень і споруд. 

Подальші три цифри (ХХХ) визначають порядковий номер даного ГОСТ  в 

групі за реєстрацією, а дві останні (ХХ) - рік видання. 

Нормативно-правові акти з охорони праці потрібно відрізняти від  

відомчих документів, що можуть розроблятися на їх основі і затверджуватися  

міністерствами, відомствами України або асоціаціями, корпораціями та іншими  

об’єднаннями підприємств з метою конкретизації вимог нормативно-правових 

актів залежно від  специфіки галузі. 

Обов’язком роботодавців є неухильне дотримання вимог нормативно-

правових актів, що діють у сфері охорони праці. У разі неможливості повного 

усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я умов праці роботодавець 

зобов'язаний повідомити про це відповідний орган державного нагляду за 

охороною праці. Він може звернутися до зазначеного органу з клопотанням  

про встановлення необхідного строку для виконання заходів щодо приведення 

умов праці на конкретному виробництві чи робочому місці до нормативних 

вимог. 

Відповідний орган державного нагляду за охороною праці розглядає 

клопотання роботодавця, проводить у разі потреби експертизу запланованих 

заходів, визначає їх достатність і за наявності підстав може, як виняток, 

прийняти рішення про встановлення іншого строку застосування вимог 

нормативних актів  з охорони праці.  Роботодавець зобов'язаний невідкладно 

повідомити заінтересованих  працівників  про  рішення  зазначеного   органу 

державного нагляду за охороною праці. 



 17 

Власники підприємств, установ, організацій або уповноважені ними 

органи розробляють на основі нормативно-правових актів і затверджують 

власні нормативні акти з охорони праці, що діють в межах даного 

підприємства, установи, організації. Нормативні акти підприємства 

конкретизують вимоги нормативно-правових актів і не можуть містити вимоги 

з охорони праці менші або слабкіші ніж ті, що містяться в державних нормах. 

Для опрацювання, узгодження, затвердження нормативних актів  

підприємства за наказом власника створюється комісія чи робоча група, 

визначаються терміни, виконавці та керівники. Розробляється план  

опрацювання нормативного акту, який затверджується власником. Проект  

нормативного акту підприємства про охорону праці узгоджується зі службою  

охорони праці цього підприємства та юрисконсультами, з іншими  

зацікавленими службами, профспілками.  

 

 Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці 
 

Закон України “Про охорону праці” передбачає, що за порушення законів 

та інших НПАОП, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів 

державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх 

організацій та об'єднань винні особи притягаються до дисциплінарної, 

адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності. 

Дисциплінарна відповідальність полягає в тому, що на винного 

працівника  накладається дисциплінарне стягнення. Ця відповідальність 

встановлена Кодексом законів про працю України, ст. 147 якого встановлює 

два види дисциплінарного стягнення: догана та звільнення з роботи. Законами, 

уставами та положеннями про дисципліну, які діють в деяких галузях 

(транспорт, гірничодобувна промисловість тощо), можуть бути передбачені для 

окремих категорій працівників інші дисциплінарні стягнення. 

Право накладати дисциплінарні стягнення на пpaцiвникiв має орган, який 

має право прийняття на роботу  цього працівника, а також органи, вищі за 

нього. Дисциплінарне стягнення може бути накладене за ініціативою органів, 

що здійснюють державний та громадський контроль за охороною пpaцi. 

Профспілковий орган, що підписав колективний договір, має право 

вимагати від власника чи уповноваженого ним органу poзipвaння трудового 

договору (контракту) з керівником або усунення його з посади, якщо він 

порушує законодавство про працю. 

Фахівці служби охорони пpaцi на підприємстві мають право вимагати від 

посадових осіб усунення від роботи працівників, що не пройшли медичного 

огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони пpaцi, що не мають 

допуску до відповідних робіт або що порушують нормативні акти про охорону 

пpaцi. 

За кожне порушення може бути застосоване лише одне дисциплінарне 

стягнення. При виборі дисциплінарного стягнення враховується ступінь 

тяжкості провини та заподіяна шкода, обставини, за яких здійснена провина, 
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минула робота працівника. Стягнення оголошується в наказі та повідомляється 

працівнику під розпис. 

Адміністративна відповідальність настає за будь-які посягання на 

загальні умови пpaцi. Відповідно до ст. 41 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення порушення вимог законів та НПАОП тягне за собою 

адміністративну відповідальність у вигляді накладання штрафу на працівників 

та, зокрема, посадових ociб підприємств, установ, організацій, а також 

громадян - власників підприємств чи уповноважених ними ociб. 

Адміністративній відповідальності підлягають особи, що досягли на час 

здійснення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку. 

Право притягати до адміністративної відповідальності працівників, 

винних у порушенні законів та нормативно-правових актів з охорони пpaцi 

мають органи державного нагляду за охороною праці. Максимальний розмір   

штрафу за порушення законодавства  про  охорону  праці,  невиконання 

розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці 

може сягати п'яти відсотків місячного фонду заробітної плати юридичної  чи  

фізичної особи, яка використовує найману працю. 

Несплата штрафу тягне за собою нарахування на суму штрафу пені у 

розмірі двох відсотків за кожний день прострочення. Рішення про стягнення 

штрафу може бути оскаржено  в  місячний строк у судовому порядку. 

Матеріальна відповідальність робітників i службовців регламентується  

КЗпПУ та іншими нормативними актами, які торкаються цієї відповідальності у 

трудових відносинах. 

Загальними підставами накладення матеріальної відповідальності на 

працівника є 

- наявність прямої дійсної шкоди, 

- провина працівника (у формі наміру чи необережності), 

- пpoтипpaвнi дії або бездіяльність працівника (наприклад непроведення 

своєчасного інструктажу особою, яка повинна це робити), 

 - наявність причинного зв'язку мiж винуватим та протиправними діями 

(бездіяльністю) працівника та заподіяною шкодою. 

На працівника може бути накладена відповідальність лише при наявності 

вcix перелічених умов; відсутність хоча б однієї з них виключає матеріальну 

відповідальність працівника. 

Притягнення працівника до кримінальної, адміністративної чи 

дисциплінарної відповідальності за дії, якими нанесена шкода, не звільнює його 

від матеріальної відповідальності. 

Ст. 130 КЗпПУ встановлює, що особа, яка заподіяла шкоду підприємству 

під час виконання трудових  обов'язків, може добровільно відшкодувати шкоду 

шляхом передачі рівноцінного майна або полагодження пошкодженого майна 

при згоді на це власника, в іншому разі розмір відшкодування встановлює суд. 

Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони пpaцi 

передбачена ст.ст. 271 – 275  КК України, що об‘єднані в розділ Х “Злочини 

проти безпеки виробництва”. 
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Кримінальна відповідальність настає не за будь-яке порушення, а за 

порушення вимог законів та інших НПАОП, якщо це порушення створило 

загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло 

шкоду здоров'ю потерпілого чи спричинило загибель людей або інші тяжкі 

наслідки. 

Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів, 

передбачених вищезазначеними статтями КК України, карається штрафом до 

п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними 

роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п‘яти років, 

або позбавленням волі на строк до дванадцяти років, з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років 

або без такого.  

 

Гарантії прав на охорону праці 

 

Гарантії прав на охорону праці 

під час прийому працівника на роботу і під час роботи 

Згідно Закону “Про охорону праці” працівник – це особа, яка працює на 

підприємстві, в організації, установі  та  виконує  обов'язки  або  функції  згідно  

з трудовим договором (контрактом). Гарантії його прав на охорону праці 

починаються вже з моменту обговорення та укладання трудової угоди, оскільки 

згідно ст. 5 Закону умови трудового договору не можуть містити положень, що 

суперечать законам та іншим НПАОП.  

Під час укладання трудового договору роботодавець повинен 

проінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на 

його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не 

усунуто, можливі наслідки їх впливу на  здоров'я  та  про  права працівника на 

пільги і компенсації за роботу в таких умовах. 

Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком 

протипоказана йому за станом здоров'я. До виконання робіт підвищеної 

небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за 

наявності висновку психофізіологічної експертизи. 

Під час прийому працівника на роботу відбувається обов'язкове 

страхування його роботодавцем від нещасних випадків і професійних  

захворювань. Вище було зазначено, що для такого страхування не потрібно 

згоди або заяви працівника. У разі ушкодження здоров'я чи в разі моральної 

шкоди, заподіяної  працівникові, він має право на відшкодування шкоди.  

Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася 

виробнича ситуація,  небезпечна  для  його життя чи здоров'я або для людей, які 

його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля. Він зобов'язаний 

негайно повідомити про це безпосереднього керівника або роботодавця. Факт 

наявності такої ситуації за необхідності підтверджується спеціалістами з 

охорони праці підприємства за участю представника профспілки, членом якої 

він є, або уповноваженої працівниками особи з питань охорони праці (якщо 

професійна спілка на підприємстві не створювалася), а також страхового 
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експерта з охорони праці. В цьому разі за період простою з причин, які виникли 

не з вини працівника, за ним зберігається середній заробіток. 

Працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням,  

якщо роботодавець не виконує законодавства про  охорону праці, не  

додержується  умов  колективного договору з цих питань. У цьому разі 

працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі, передбаченому  

колективним  договором,  але  не менше тримісячного заробітку. 

У разі, коли працівник за станом здоров‘я не може виконувати роботу, на 

яку він наймався, він має бути переведений на легшу роботу відповідно до 

медичного висновку. Медичний висновок ЛКК або МСЕК є обов‘язковим для 

роботодавця. Проте переведення працівника на іншу (легшу) тимчасову чи 

постійну роботу може відбуватися лише за його згодою. При переведенні 

працівника на іншу постійну нижчеоплачувану роботу за ним зберігається його 

попередній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення. 

На час зупинення експлуатації підприємства або устаткування органом 

державного нагляду або службою охорони праці за працівником зберігається 

місце роботи, а час простою оплачується з розрахунку середнього заробітку. 

Права працівників на пільги та компенсації за важкі та шкідливі 

умови праці 

Працівники зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці 

безкоштовно забезпечуються: 

- лікувально-профілактичним харчуванням; 

- молоком або рівноцінними харчовими продуктами; 

- газованою солоною водою. 

Ця категорія працівників також має право на: 

- оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення; 

- скорочення тривалості робочого часу; 

- додаткову оплачувану відпустку; 

- пільгову пенсію;  

- оплату праці у підвищеному розмірі, 

та на інші пільги та компенсації, що надаються в передбаченому  

законодавством порядку. Роботодавець може за свої кошти додатково  

встановлювати за колективним договором (угодою) працівникам пільги і  

компенсації не передбачені чинним законодавством. 

Протягом дії трудового договору роботодавець повинен своєчасно 

інформувати працівника про зміни у виробничих умовах та в розмірах пільг і 

компенсацій, включаючи й ті, що надаються йому додатково. 

Основною задачею охорони праці на підприємствах є  поліпшення умов 

праці і на цій основі  зменшення частково або повністю всіх видів пільг і 

компенсацій, але доти, доки залишаються важкі фізичні роботи, доки 

залишаються робочі місця, на яких  присутні шкідливі виробничі фактори, 

працюючим на них та їхнім роботодавцям необхідно дотримуватись правил 

надання всіх передбачених законом пільг та компенсацій, для того, щоб 

зменшити негативний вплив цих чинників на здоров‘я. 
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Лікувально-профілактичне харчування (ЛПХ) є засобом підвищення 

опору організму людини впливу шкідливих виробничих факторів, зниження 

захворюваності і запобігання передчасній втомі. Безкоштовне ЛПХ надається 

лише тим працівникам, які виконують важку роботу в деяких спеціальних  

умовах (підземні роботи, металургія), згідно з Переліком виробництв, професій 

і посад, робота, в яких дає право на безплатне одержання лікувально-

профілактичного харчування у зв‘язку з особливо шкідливими умовами праці, 

затвердженим Постановою Держкомпраці СРСР і Президією ВЦРПС від 7 січня 

1977 р. № 4/П-1. Харчування надається працівникам у ті дні, коли вони 

фактично виконували роботи на виробництвах, передбачених цим Переліком. 

Безкоштовне молоко в кількості 0,5 л видається працівникам, які 

знаходяться в контакті з хімічними  речовинами або фізичними виробничими 

факторами відповідно до Медичних показників для безплатної видачі молока 

або інших рівноцінних продуктів робітникам і службовцям, безпосередньо 

зайнятим на роботах з шкідливими умовами праці, затвердженими 

Міністерством охорони здоров‘я СРСР 22.05.1968 р. Безкоштовна видача 

молока має ціль підвищення опору організму робочого дії токсичних речовин 

та фізичних факторів, які викликають порушення функції печінки, білкового і 

мінерального обміну,  подразнення слизових оболонок верхніх дихальних 

шляхів.  Молоко нормалізує обмінні процеси і функції організму людини і 

сприяє більш швидкому відновленню нормальної діяльності всіх систем 

життєзабезпечення людини. Для працюючих, що мають контакт зі свинцем або 

речовинами, що містять свинець, замість молока видаються продукти, що 

містять 8 – 10 г пектину (киселі, мармелад, концентрат пектину з чаєм або 

фруктові соки). 

При роботі в умовах підвищених температур та інфрачервоного 

випромінювання відбувається сильне потовиділення. З потом із організму 

працівника виділяється ряд необхідних солей. Для збереження нормального 

стану організму в таких умовах велике значення має раціональний питний 

режим. Вживання підсоленої газованої води поряд з іншими санітарно-

гігієнічними заходами дозволяє зменшити шкідливу дію високої температури і 

променистого тепла. Правила забезпечення працівників гарячих цехів 

газованою підсоленою водою затверджені постановою Секретаріату ВЦРПС від 

11.06.1934 р. 

Оплачувані перерви санітарно-гігієнічного призначення надаються тим, 

хто працює в холодну пору року на відкритому повітрі або в неопалюваних 

приміщеннях, вантажникам, розробникам програм та операторам із 

застосування ЕОМ, операторам комп'ютерного набору та деяким  іншим 

категоріям працівників згідно чинних правил на виконувані роботи. 

Скорочена тривалість робочого часу за роботу із шкідливими умовами 

праці надається згідно Переліку виробництв, цехів, професій і посад із 

шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість 

робочого тижня, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

21.02.2001 р. № 163. 
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Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими 

умовами праці тривалістю до 35 календарних днів згідно ст. 7 Закону України 

“Про відпустки” надається працівникам, зайнятим на роботах, пов'язаних із 

негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів, за Списком 

виробництв, цехів, професій і посад, затвердженим Постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.11.1997 р. N 1290 зі змінами та доповненнями від 

16.12.2004 р. 

Конкретна тривалість додаткової відпустки встановлюється колективним 

чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за 

умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах. 

Право на пільгову пенсію регулюється Постановою Кабінету Міністрів 

України від 11 березня 1994 р. N 162 “Про затвердження списків виробництв, 

робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за 

віком на пільгових умовах”. Цією Постановою затверджено Список N 1 

виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на 

роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість 

в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах  

та Список N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників з шкідливими і 

особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає 

право на пенсію за віком на пільгових умовах. 

Пільгова пенсія надається по списку №1 чоловікам при досягненні 50  

років, жінками 45,  по списку №2 – чоловікам – 55, жінкам – 50. 

За роботу в шкідливих умовах праці на підставі атестації робочих місць 

встановлюються надбавки до заробітної плати в розмірі до 12 %, а за роботу в 

особливо шкідливих умовах праці – до 24 %. 

Видача працівникам спецодягу, спецвзуття, інших засобів 

індивідуального захисту 

На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також 

роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими температурними 

умовами, робітникам і службовцям видаються безплатно відповідно до норм 

спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту 

(ЗІЗ). ЗІЗ видаються працівникам тих професій та посад, що передбачені 

Типовими галузевими нормами безплатної видачі працівникам спеціального 

одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, або 

відповідними галузевими нормами, що введені на підставі типових. ЗІЗ 

видаються працівникам згідно з встановленими нормами і строками носіння 

незалежно від форм власності та галузі виробництва, до якої відносяться ці 

виробництва, цехи, дільниці та види робіт.  

З врахуванням специфіки виробництва, вимог технологічних процесів і 

НПАОП, за узгодженням з представниками профспілкових органів, за 

рішенням трудового колективу підприємства працівникам може видаватися 

спецодяг, спецвзуття та інші ЗІЗ понад передбачені норми. В окремих випадках, 

враховуючи особливості виробництва, роботодавець може за погодженням з 

уповноваженим з охорони праці трудового колективу підприємства і 

профспілками замінювати: комбінезон  - костюмом  і навпаки;  черевики 
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(напівчоботи) - чоботами  і навпаки, валянки - чоботами кирзовими тощо.  

Заміна одних видів спеціального одягу і спеціального взуття на інші не повинна 

погіршувати їх захисні властивості.   

ЗІЗ, що видаються працівникам, повинні відповідати характеру і умовам 

їхнього застосування і забезпечувати безпеку праці. ЗІЗ, що надходять на 

підприємство, обов‘язково перевіряються на їх відповідність вимогам 

стандартів та технічних умов, для чого створюється комісія з представників 

адміністрації, профспілкової організації та уповноваженого з охорони праці 

трудового колективу підприємства. У випадку невідповідності ЗІЗ вимогам 

нормативно-технічної документації роботодавець подає постачальникам 

рекламації.  

ЗІЗ, що видаються працівникам, є власністю підприємства, обліковуються 

як інвентар і підлягають обов'язковому поверненню при: звільненні, 

переведенні на тому ж підприємстві на іншу роботу, для якої видані засоби не 

передбачені нормами, а також по закінченні строків їх носіння замість 

одержуваних нових. Працівник несе матеріальну відповідальність за видані 

йому в користування ЗІЗ. 

Роботодавець може видавати працівникам два комплекти спецодягу на 

два строки носіння. Роботодавець також зобов'язаний організувати заміну або 

ремонт спеціального одягу і спеціального взуття, що стали непридатними до 

закінчення встановленого строку носіння з незалежних від працівника причин. 

Роботодавець компенсує працівнику витрати на придбання спецодягу та інших 

засобів індивідуального захисту, якщо встановлений нормами строк видачі цих 

засобів порушений і працівник був вимушений придбати їх за власні кошти. У 

випадку пропажі ЗІЗ у встановлених місцях їх зберігання або псування ЗІЗ з 

незалежних від працівника причин, роботодавець зобов'язаний видати йому 

інший придатний для використання. ЗІЗ, що були в користуванні, можуть бути 

видані іншим працівникам тільки після прання, хімчистки, дезинфекції та 

ремонту. Строк носіння таких ЗІЗ встановлюється роботодавцем за 

погодженням з уповноваженим трудового колективу з питань охорони праці та 

профспілками.  

Під час виконання роботи працівники зобов'язані використовувати за 

призначенням і бережливо ставитись до виданих в їх користування ЗІЗ. 

Роботодавець не повинен допускати до роботи працівників без встановленого 

нормами ЗІЗ, або в несправному, невідремонтованому чи забрудненому.  

Роботодавець при видачі працівникам таких ЗІЗ, як респіратори, 

протигази, саморятівники, запобіжні пояси, електрозахисні засоби, 

накомарники, каски, повинен проводити навчання і перевірку знань працівників 

щодо правил користування і найпростіших способів перевірки придатності цих 

засобів, а також тренування щодо їх застосування.  

Роботодавець зобов'язаний забезпечити регулярне, відповідно до 

встановлених строків, випробування і перевірку придатності ЗІЗ, а також 

своєчасну заміну фільтрів, скляних деталей та інших частин, захисні 

властивості яких погіршились. Після перевірки на ЗІЗ повинна бути зроблена 

відмітка (клеймо, штамп) про термін наступного випробування.  
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Для зберігання виданого працівникам спеціального одягу, спеціального 

взуття та інших ЗІЗ створюються спеціально обладнані приміщення 

(гардеробні). Роботодавець зобов'язаний організувати належний догляд за 

засобами індивідуального захисту, своєчасно здійснювати їх чистку, прання, 

обезпилювання, дегазацію, дезактивацію, знешкодження і ремонт. У випадку, 

коли роботодавець не організував своєчасну хімчистку або прання одягу, він 

зобов'язаний оплатити працівникові його витрати.  

Трудові спори з питань видачі і користування ЗІЗ розглядаються 

комісіями по трудових спорах.  

 

 Фінансування охорони праці 

Стаття 19 Закону “Про охорону праці” встановлює, що фінансування 

охорони праці на підприємстві здійснюється роботодавцем. 

Для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які 

використовують найману працю, витрати на охорону праці мають становити не 

менше 0,5 % від суми реалізованої продукції. 

На підприємствах, що утримуються за рахунок бюджету, витрати на 

охорону праці передбачаються в державному або місцевих бюджетах і мають 

становити не менше 0,2 % від фонду оплати праці.  

Суми витрат на охорону праці, що належать до валових витрат юридичної 

чи фізичної особи, яка відповідно до законодавства використовує найману 

працю, визначаються згідно з переліком заходів та засобів з охорони праці, що 

затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Фінансування профілактичних заходів з охорони праці, виконання 

загальнодержавної, галузевих та регіональних програм поліпшення стану 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, інших державних програм, 

спрямованих на запобігання нещасним випадкам та професійним 

захворюванням, передбачається, поряд з іншими джерелами фінансування, 

визначеними законодавством, у державному і місцевих бюджетах, що 

виділяються окремим рядком. 

Одним з джерел фінансування заходів, спрямованих на запобігання 

нещасним випадкам, усунення загрози здоров’ю працівників, викликаної 

умовами праці, є ФССНВ. Згідно статті 22 Закону України “ Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності” Фонд: 

- надає страхувальникам необхідні консультації, сприяє у створенні ними 

та реалізації ефективної системи управління охороною праці;  

- бере участь у розробленні національної та галузевих програм 

поліпшення стану безпеки, умов праці і виробничого середовища та їх 

реалізації; у навчанні, підвищенні рівня знань працівників, які вирішують 

питання охорони праці; в організації розроблення та виробництва засобів 

індивідуального захисту працівників; у здійсненні наукових досліджень у сфері 

охорони та медицини праці;  
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- перевіряє стан профілактичної роботи та охорони праці на 

підприємствах, бере участь у розслідуванні групових нещасних випадків, 

нещасних випадків із смертельними наслідками та з можливою інвалідністю, а 

також професійних захворювань;  

- веде пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці, організовує 

створення тематичних кінофільмів, радіо- і телепередач, видає та 

розповсюджує нормативні акти, підручники, журнали, іншу спеціальну 

літературу, плакати, пам’ятки тощо з питань соціального страхування від 

нещасного випадку та охорони праці;  

- бере участь у розробленні законодавчих та інших нормативних актів про 

охорону праці;  

- вивчає та поширює позитивний досвід створення безпечних та 

нешкідливих умов виробництва;  

- надає підприємствам на безповоротній основі фінансову допомогу для 

розв’язання особливо гострих проблем з охорони праці;  

- виконує інші профілактичні роботи.  

Фінансування заходів з охорони праці системою страхування є 

ефективним методом економічного впливу на стан безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища в ринкових умовах, але, як показує досвід країн, що 

давно застосовують цю систему, при умові, що на ці цілі буде спрямовуватися 

не менше 3% річного бюджету системи страхування. 

 

Обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій. 

Згідно зі ст. 17 закону про охорону праці та ст. 169 КЗпП України 

працівники під час прийняття на роботу і протягом трудової діяльності на 

важких роботах, роботах зі шкідливим; чи небезпечними умовами праці або 

таких, де є потреба у професійному доборі, повинні проходити попередній і 

періодичний медичні огляди. Перелік професій, працівники яких підлягають 

медичному огляду, затверджено Постановою Кабінету Міністрі України від 

23.05.2001 р. № 559, а термін і порядок його проведення - наказом МОЗ від 

31.03.1994 р. № 45 за погодженням з Держнаглядохоронпраці, Мінпраці, 

Міністерством соціального захисту України і Федерацією профспілок 

України. 

Усі особи, молодші вісімнадцяти років, незалежно від того на яких 

роботах вони будуть працювати, приймаються на роботу лише після 

попереднього медичного огляду і в подальшому до досягнення 21 року, 

щороку підлягають обов'язковому медичному оглядові. Якщо працівник 

вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці, то 

на його прохання або за ініціативою роботодавця може проводитися 

позачерговий медичний огляд.  

Працівники, які ухиляються від проходження обов'язкового 

медичного огляду, можуть бути притягнені до дисциплінарної 

відповідальності і відсторонені від роботи без збереження заробітної 

плати. 
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Співробітництво працівника з власником у справі охорони праці - це 

насамперед вжиття особисто працівником посильних заходів щодо 

усунення будь-якої загрозливої виробничої ситуації, яка може викликати 

нещасний випадок або аварію, вимога до відповідних служб підприємства 

щодо забезпечення працівників засобами індивідуального і колективного 

захисту, проведення ремонту устаткування, повідомлення  свого керівника 

або іншої посадової особи про небезпеку для життя і здоров'я працівників, 

інших громадян, навколишнього середовища тощо. 

Сумлінне та ініціативне співробітництво працівника з роботодавцем у 

справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, бездоганне 

виконання вимог нормативних актів з питань охорони праці, обов'язків за 

трудовим та колективним договором може бути підставою для заохочення 

працівника, надання йому переваг та пільг, передбачених правилами 

внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, існуючою на 

підприємстві системою управління охороною праці. 

 

 

Тема 2. Державне управління охороною праці, державний нагляд 

і громадський контроль за охороною праці. 
Система державного управління охороною праці в Україні. Компетенція та 

повноваження органів державного управління охороною праці. Національна рада з питань 

безпечної життєдіяльності населення.  

Література:  Л1.1-Л1.6;Л2.1; Л3.3- Л3.6;Л4.1. 

Завдання на СРС: Органи державного нагляду за охороною праці, їх основні 

повноваження і права. 

Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці. 

Література:  Л1.1-Л1.6; Л2.9;Л3.1;Л3.3- Л3.8;Л3.46;Л4.1. 

 

Система державного управління охороною праці в Україні, органи 

державного управління охороною праці, 

їх компетенція і повноваження 
 

Однією з функцій сучасної держави є проведення соціальної політики, 

спрямованої на підвищення безпеки праці. Здійснення цієї функції неможливе 

без відповідного державного управління охороною праці. Державне управління 

охороною праці в Україні здійснюють: 

- Кабінет Міністрів України; 

- спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з 

нагляду за охороною праці; 

- міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; 

- Рада міністрів Автономної Республіки Крим,  місцеві  державні 

адміністрації та органи місцевого самоврядування. 

Кабінет Міністрів України забезпечує реалізацію державної  політики  в  

галузі  охорони праці, спрямовує і координує діяльність міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади щодо  створення  безпечних і здорових 

умов праці та нагляду за охороною праці. З метою координації діяльності 
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органів державного  управління охороною  праці  створена Національна  рада з 

питань безпечної життєдіяльності населення, яку очолює   віце-прем'єр-міністр 

України. 

Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з 

нагляду за охороною праці наразі є Державний комітет України з промислової 

безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд). Раніше, до 

середини 2005 р., цей орган мав назву Державний комітет Ураїни з нагляду за 

охороною праці (Держнаглядохоронпраці).  

Cпеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з 

нагляду за охороною праці (Держгірпромнагляд): 

- здійснює комплексне управління охороною праці  на  державному рівні,  

реалізує  державну  політику  в  цій  галузі  та  здійснює контроль за  

виконанням  функцій  державного  управління  охороною праці  

міністерствами, відомствами, місцевими державними адміністраціями та 

органами місцевого самоврядування; 

- розробляє за участю  міністерств, відомств, ФССНВ, всеукраїнських  

об'єднань  роботодавців  та  профспілок загальнодержавну програму 

поліпшення стану безпеки,  гігієни праці та виробничого середовища і 

контролює її виконання; 

- здійснює нормотворчу   діяльність,  розробляє  та  затверджує НПАОП 

або зміни до них; 

- координує роботу міністерств, відомств, місцевих держадміністрацій, 

органів  місцевого самоврядування,  підприємств,  інших   суб'єктів   

підприємницької діяльності   в   галузі  безпеки,  гігієни  праці  та  виробничого 

середовища; 

- одержує безоплатно від міністерств, відомств, місцевих 

держадміністрацій, органів статистики, підприємств, інших суб'єктів 

підприємницької   діяльності   відомості   та інформацію, необхідні для 

виконання покладених на нього завдань; 

- бере участь у міжнародному співробітництві та  в  організації виконання  

міжнародних  договорів з питань безпеки, гігієни праці та виробничого  

середовища,  вивчає,  узагальнює  і  поширює світовий досвід з цих питань. 

Рішення, прийняті Держгірпромнаглядом в межах  його компетенції,  є  

обов'язковими для виконання. 

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади розробляють і 

реалізують галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни  праці  та  

виробничого  середовища  за   участю профспілок, здійснюють методичне 

керівництво діяльністю підприємств галузі з охорони праці, створюють у разі 

потреби  аварійно-рятувальні служби, здійснюють керівництво їх діяльністю, 

здійснюють відомчий  контроль  за  станом  охорони  праці  на підприємствах 

галузі, забезпечують виконання інших вимог  законодавства,  що  регулює  

відносини  у сфері рятувальної справи. 

Для координації,  вдосконалення  роботи  з  охорони  праці  і контролю за 

цією роботою  в  міністерствах  та  інших  центральних органах  виконавчої  

влади  створюються  структурні  підрозділи  з охорони праці. 
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Крім вищеперелічених функцій, які покладаються на всі міністерства та 

інші центральні органи виконавчої влади, деякі міністерства, зокрема Мінпраці, 

МОЗ, МНС виконують спеціальні функції охорони праці. 

Мінпраці забезпечує  проведення державної експертизи умов праці із  

залученням  служб  санітарного епідеміологічного  нагляду  Міністерства 

охорони  здоров'я,  визначає порядок  та  здійснює  контроль  за  якістю  

проведення  атестації робочих місць щодо їх відповідності  нормативно-

правовим  актам  з охорони праці. 

МОЗ розробляє гігієнічно обґрунтовані нормативи показників шкідливих 

факторів на робочих місцях та у межах робочої зони підприємств, опрацьовує 

санітарні норми щодо нормативів та методик визначення показників шкідливих 

факторів, проводить контроль виконання вимог гігієни праці та виробничого 

середовища, розробляє методику атестації робочих місць тощо.  

МНС здійснює заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій техногенного характеру і зменшення збитків під час аварій та 

катастроф, проводить оповіщення населення про загрозу і виникнення 

надзвичайних ситуацій та інформування його про наявну обстановку, 

організовує та проводить рятувальні та інші невідкладні роботи. 

Діяльність місцевих державних адміністрацій спрямовується на те, щоб у 

повсякденному житті набував практичного змісту та підтверджувався 

найголовніший принцип державної політики у сфері охорони праці – пріоритет 

життя і здоров‘я працівників. В умовах переходу до ринкової економіки, 

створення числених підприємств та інших господарств з недержавними 

формами власності, що не мають галузевого підпорядкування, незмірно зростає 

значення місцевих органів державної виконавчої влади в організації безпечних і 

здорових умов праці, усуненні причин виробничого травматизму та 

професійних захворювань. 

Законами “Про місцеві державні адміністрації” та “Про місцеве 

самоврядування” передбачено, що захист прав, свобод і законних інтересів 

громадян є одним з головних принципів, на яких ґрунтується місцеве та 

регіональне самоврядування. Отже, забезпечення виконання вимог 

законодавства про охорону праці є об‘єктом та предметом діяльності місцевих 

державних адміністрацій та місцевого самоврядування. 

 

Державний нагляд, відомчий i громадський контроль 

за охороною пpaцi 

 

З метою забезпечення виконання вимог законодавства з охорони праці в 

Україні створена система державного нагляду, відомчого і громадського 

контролю з цих питань. 

Державний нагляд за додержанням законів та інших НПАОП відповідно 

до Закону “Про охорону праці” здійснюють: 

– спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з 

нагляду за охороною праці (Держгірпромнагляді); 
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– спеціально уповноважений державний орган з питань радіаційної 

безпеки (Комітет ядерного регулювання Міністерства охорони природного 

середовища); 

– спеціально уповноважений державний орган з питань пожежної безпеки 

(департамент пожежної безпеки Міністерства з питань надзвичайних 

ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 

катастрофи); 

– спеціально уповноважений державний орган з питань гігієни праці 

(Головний державний санітарний лікар та санітарно–епідеміологічна 

служба Міністерства охорони здоров’я). 

Органи державного нагляду за охороною праці не залежать від будь-яких 

господарських органів, суб'єктів підприємництва, об'єднань громадян, 

політичних формувань, місцевих державних адміністрацій і органів місцевого 

самоврядування,  їм не підзвітні і не підконтрольні. 

Діяльність органів державного нагляду за охороною праці регулюється 

законами  України “Про охорону праці”, “Про використання ядерної енергії і 

радіаційну безпеку”, “Про пожежну безпеку”, “Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення”, іншими нормативно-правовими актами 

та положеннями про ці органи, що затверджуються Президентом України або 

Кабінетом Міністрів України. 

Основні функції та завдання, які вирішує спеціально уповноважений 

центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці, були 

викладені раніше. Свою роботу по нагляду за охороною праці 

Держгірпромнагляд проводить через територіальні (обласні) управління, 

галузеві державні інспекції охорони праці та експертно-технічні центри. 

Інспектори Держгірпромнагляду мають право: 

- безперешкодно відвідувати підконтрольні підприємства (об'єкти), 

виробництва, та здійснювати  в присутності роботодавця або його представника 

перевірку додержання законодавства з охорони праці; 

- одержувати пояснення, висновки обстежень, аудитів, звіти про рівень і 

стан профілактичної роботи, причини порушень законодавства та вжиті заходи 

щодо їх усунення; 

- видавати обов'язкові для виконання приписи (розпорядження) про 

усунення порушень і недоліків в галузі охорони праці; 

- забороняти, зупиняти, припиняти, обмежувати експлуатацію 

виробництв, робочих місць, будівель, устаткування, виконання  певних  робіт,  

застосування нових небезпечних речовин, реалізацію  продукції,  а  також  

скасовувати або припиняти дію виданих ними дозволів і ліцензій до усунення  

порушень,  які створюють загрозу життю працюючих; 

- притягати до адміністративної відповідальності  працівників, винних у 

порушенні законодавства про охорону праці; 

- надсилати роботодавцям  подання про  невідповідність окремих осіб  

займаній  посаді, передавати матеріали органам прокуратури для притягнення 

цих осіб до відповідальності згідно із законом. 
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Відомчий контроль покладається на адміністрацію підприємства та на 

господарські організації вищого рівня. Цей контроль здійснюється 

відповідними службами охорони праці (див. 1.4.3, 1.4.4). 

Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону 

праці створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих 

та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, 

спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту 

здійснюють професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників 

(уповноважених осіб). У разі загрози життю або здоров'ю працівників 

професійні спілки мають право вимагати від роботодавця негайного 

припинення робіт на період, необхідний для усунення загрози життю або 

здоров'ю працівників. 

Професійні спілки також мають право на проведення незалежної 

експертизи умов праці, а також об'єктів виробничого призначення, що 

проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність їх НПАОП, 

брати участь у розслідуванні  причин  нещасних випадків і професійних 

захворювань та  надавати свої висновки про них, вносити роботодавцям, 

державним органам управління і нагляду подання з питань охорони праці та 

одержувати від них аргументовану відповідь. 

У разі відсутності професійної спілки на підприємстві громадський 

контроль здійснює уповноважена найманими працівниками особа з питань 

охорони праці, яка має право безперешкодно перевіряти на підприємствах 

виконання вимог щодо охорони праці і вносити обов'язкові для розгляду 

роботодавцем пропозиції про усунення виявлених порушень НПАОП. 

Для виконання цих обов'язків роботодавець за свій рахунок організовує 

навчання, забезпечує необхідними засобами і звільняє уповноважених з 

охорони праці від роботи на передбачений колективним договором строк із 

збереженням за ними середнього заробітку. 

Не можуть бути ущемлені будь-які законні інтереси працівників у зв'язку 

з виконанням ними обов'язків уповноважених з охорони праці. Їх звільнення 

або притягнення до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності 

здійснюється лише за згодою найманих працівників у порядку, визначеному 

колективним договором. 

Якщо уповноважені з охорони праці вважають, що профілактичні заходи, 

вжиті роботодавцем, є недостатніми, вони можуть звернутися за допомогою до 

органу державного нагляду за охороною праці. Вони також мають право брати 

участь і вносити відповідні пропозиції під час інспекційних перевірок 

підприємств чи виробництв. 
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Лекція 2.  
 

Тема 3. Організація охорони праці на підприємстві. 

 
Структура, основні функції і завдання управління охороною праці в організації. 

Служба охорони праці підприємства. Статус і підпорядкованість. Основні завдання, 

функції служби охорони праці. Структура і чисельність служб охорони праці. Права і 

обов’язки працівників служби охорони праці. 

Громадський контроль за станом охорони праці в організації. Уповноважені 

найманими працівниками особи з питань охорони праці, їх обов'язки і права. 

Комісія з питань охорони праці підприємства. Основні завдання та права комісії. 

Регулювання питань охорони праці у колективному договорі. 

Література:  Л1.1-Л1.6;Л2.1-Л2.2;Л3.3;Л3.6;Л3.9;Л3.10;Л3.11;Л4.1. 

Завдання на СРС: Атестація робочих місць за умовами праці. Мета, основні 

завдання та зміст атестації. Організація робіт та порядок проведення атестації робочих місць. 

Карта умов праці. 

Кабінети промислової безпеки та охорони праці, основні завдання та напрямки роботи 

кабінетів. 

Кольори, знаки безпеки та сигнальна розмітка. 

Стимулювання охорони праці. 

Література:  Л1.1-Л1.6;Л3.13;Л3.22;Л3.37-Л3.38;Л4.1-Л4.4. 

 

Організація охорони праці на підприємстві 
 

Закон “Про охорону праці” чітко визначає, що відповідальним за 

створення на кожному робочому місці, в кожному структурному підрозділі 

умов праці відповідно до НПАОП, а також забезпечення додержання вимог 

законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці, є роботодавець. 

Роботодавець –  це власник підприємства,  установи,  організації або 

уповноважений ним орган,  незалежно від форм  власності,  виду діяльності,  

господарювання,  і  фізична  особа,  яка використовує найману працю.  

Оскільки роботодавець несе всю відповідальність за стан охорони праці 

на виробництві, він повинен створити і забезпечити функціонування  системи 

управління охороною праці. З цією  метою роботодавець: 

- створює відповідні служби, які забезпечують вирішення конкретних 

питань охорони праці; 

- розробляє і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених  

нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці; 

- забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до 

обставин, що змінюються; 

- впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби 

механізації та автоматизації, позитивний досвід з охорони праці тощо; 

- забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого 

обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом; 

- забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, 

професійних захворювань; 
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- організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень 

умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, 

атестацій робочих місць та за їх підсумками вживає заходів до усунення 

небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів; 

- розробляє і затверджує нормативні акти з охорони праці підприємства, 

забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами  

підприємства  з охорони праці; 

- здійснює контроль  за  додержанням  працівниками технологічних 

процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та 

іншими засобами виробництва, використанням засобів захисту, виконанням 

робіт відповідно до вимог з охорони праці; 

- організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з 

працівниками у галузі охорони праці; 

- вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за 

необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на 

підприємстві аварій та нещасних випадків. 

За порушення зазначених вимог роботодавець несе безпосередню 

відповідальність. 

Виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устаткування, 

транспортні засоби, що вводяться в  дію та технологічні процеси повинні 

відповідати вимогам НПАОП. 

Роботодавець повинен одержати дозвіл на початок роботи та види робіт 

підприємства, діяльність якого пов'язана з виконанням робіт та експлуатацією 

об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Перелік видів 

робіт, об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки  

визначається Кабінетом Міністрів України. 

У разі  коли роботодавець не одержав зазначеного дозволу, місцевий 

орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, за поданням 

Держгірпромнагляду, вживає заходів до скасування державної реєстрації цього 

підприємства. 

На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець 

створює службу охорони праці як окрему структуру. На підприємстві з 

кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони  праці можуть 

виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку. На 

підприємстві з  кількістю  працюючих  менше  20  осіб  для виконання  функцій 

служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних 

засадах, які мають відповідну підготовку. 

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю. 

Керівники та спеціалісти служби охорони праці за своєю посадою і заробітною 

платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-

технічних служб. 

Ліквідація служби  охорони  праці  допускається тільки у разі ліквідації 

підприємства чи припинення використання найманої  праці фізичною особою. 

Служба охорони праці опрацьовує ефективну цілісну СУОП 

підприємства, проводить оперативно-методичне керівництво роботою з 
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охорони праці, організовує роботу підрозділів і всього підприємства щодо 

створення безпечних та нешкідливих умов праці. 

Служба охорони праці бере участь у: розслідуванні нещасних випадків та 

аварій; розробці положень, інструкцій, інших нормативних актів про охорону 

праці підприємства, сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки і 

техніки, надає методичну допомогу керівникам структурних підрозділів 

підприємства у розробці заходів з питань охорони праці. 

Служба охорони праці контролює дотримання чинного законодавства, 

НПАОП, виконання працівниками посадових інструкцій, виконання приписів 

органів державного нагляду, пропозицій та подань уповноважених трудових 

колективів і профспілок, своєчасне проведення навчання та інструктажів. 

Спеціалісти служби охорони праці мають право безперешкодно в будь-

який час відвідувати виробничі об'єкти, структурні підрозділи підприємства, 

порушувати клопотання про заохочення працівників, котрі беруть активну 

участь у підвищенні безпеки та покращенні умов праці, а  у  разі виявлення  

порушень охорони праці: 

- видавати керівникам структурних  підрозділів обов'язкові для виконання 

приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні 

відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці; 

- вимагати відсторонення  від роботи осіб, які не пройшли медичного 

огляду, навчання, інструктажу чи не мають  допуску  до  відповідних робіт  або  

не виконують вимог НПАОП; 

- зупиняти роботу у разі вявлення порушень, які створюють загрозу 

життю або здоров'ю працюючих; 

- надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності 

працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці. 

Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець. 

З  метою  забезпечення  пропорційної  участі працівників у вирішенні 

будь-яких питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища за  

рішенням  трудового  колективу  на підприємстві може створюватися комісія з 

питань охорони праці. 

Рішення про доцільність створення комісії, її кількісний та персональний 

склад, строк повноважень приймається трудовим колективом на загальних 

зборах (конференції) які затверджують Положення про комісію з питань 

охорони праці підприємства. Комісія формується на засадах рівного 

представництва осіб від роботодавця та трудового колективу. До складу Комісії 

від роботодавця включаються спеціалісти з безпеки і гігієни праці, виробничої, 

юридичної та інших служб підприємства, від трудового колективу 

рекомендуються працівники усіх професій, уповноважені трудових колективів 

з питань охорони праці, представники профспілки (профспілок). 

Основними завданнями комісії є захист законних прав та інтересів 

працівників у сфері охорони праці, узгодження, шляхом двосторонніх 

консультацій, позицій сторін у вирішенні практичних питань у сфері охорони 

праці з метою забезпечення поєднання інтересів держави, роботодавця та 

трудового колективу, кожного працівника, запобігання конфліктам. 
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Члени комісії виконують свої обов'язки, як правило, на громадських 

засадах. При залученні до окремих перевірок, проведенні навчання вони 

можуть звільнятися від основної роботи на передбачений колективним 

договором термін із збереженням за ними середнього заробітку. 

Рішення комісії оформляються протоколами і мають рекомендаційний 

характер, впроваджуються в життя наказами роботодавця. При незгоді 

роботодавця з рекомендаціями Комісії він дає аргументовану відповідь. Комісія 

не менше одного разу на рік звітує про свою роботу на загальних зборах 

(конференції) трудового колективу. 

 

Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці 

Згідно до Закону України "Про охорону праці" на підприємствах, в 

установах та організаціях, незалежно від форм власності та видів їх 

діяльності, для здійснення громадського контролю за додержанням 

законодавства про охорону праці створюється інститут уповноважених 

трудових колективів з питань охорони праці. 

Завдання, повноваження та компетенція уповноважених трудових 

колективів з питань охорони праці регламентуються Типовим положенням про 

діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони 

праці (НПАОП 0.00-4.11-07), затвердженому наказом Держгірпромнагляду 

№56 від 21.03.07 р. і зареєстрованому в Міністерстві Юстиції України 

06.04.07 р. за №316/13583. 

На підставі Типового положення та з урахуванням специфіки виробництва 

підприємства опрацьовується Положення про роботу уповноважених трудових 

колективів з питань охорони праці за участю представників власника 

підприємства або уповноваженого ним органу, представників трудових 

колективів та профспілок, яке у подальшому затверджується загальними 

зборами (конференцією) трудового колективу підприємства. 

Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці обираються з 

числа досвідчених та ініціативних працівників на загальних зборах 

(конференції) трудового колективу підприємства або цеху, дільниці, бригади 

тощо. Їх чисельність визначається залежно від конкретних умов виробництва 

та необхідності забезпечення безперервного громадського контролю за станом 

безпеки та умов праці в кожному виробничому підрозділі. Навчання з питань 

охорони  праці уповноважені трудових колективів проходять за рахунок 

власника та відповідно до програми, розробленої службою охорони праці 

підприємства і погодженої з представниками трудового колективу та 

профспілок та затвердженої керівництвом підприємства. Забезпечення 

уповноважених трудових колективів з питань охорони праці правилами, 

інструкціями та іншими нормативними документами і довідковими 

матеріалами з питань охорони праці також здійснюється за рахунок власника 

підприємства. Методичне керівництво роботою уповноважених з питань 

охорони праці здійснює служба охорони праці підприємства та органи 

самоврядування трудових колективів. Уповноважені з питань охорони праці 

можуть бути одночасно і представниками профспілки з цих питань. 
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Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці не рідше 

одного разу на рік звітують про свою роботу на загальних зборах (конференції) 

трудового колективу, яким вони були обрані. 

Відповідно до своїх функціональних обов’язків уповноважені трудових 

колективів з питань охорони праці на виробництві зобов’язані постійно 

здійснювати  контроль за: 

 відповідністю умов праці на робочих місцях чинному законодавству та 

нормативним актам з охорони праці; 

 безпекою технологічних процесів, машин, механізмів, виробничого 

обладнання, устаткування та інших засобів виробництва; 

 станом засобів колективного та індивідуального захисту, що 

використовуються працівниками, санітарно-побутовими умовами, станом 

аварійної та пожежної сигналізації, шляхів евакуації тощо; 

 забезпеченням працюючих спеціальним одягом, взуттям та іншими 

засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним 

харчуванням, мийними засобами тощо; 

 використанням праці жінок, неповнолітніх та інвалідів; 

 діючим режимом праці та відпочинку; 

 наданням пільг та компенсацій працівникам за роботу у шкідливих та 

важких умовах праці; 

 відшкодуванням власником збитків працівникам у разі пошкодження їх 

здоров’я; 

 проведенням навчання, інструктажів та перевірки знань працівників з 

питань охорони праці; 

 проходженням працівниками попереднього та періодичних медичних 

оглядів; 

 забезпеченням працівників інструкціями та положеннями з охорони праці, 

що діють у межах підприємства, та за додержанням працівниками в 

процесі роботи вимог цих нормативних актів; 

 використанням фонду охорони праці підприємства за призначенням; 

 своєчасним та правильним розслідуванням, документальним оформленням 

та обліком нещасних випадків та професійних захворювань; 

 виконанням наказів, розпоряджень, заходів з питань охорони праці, в тому 

числі заходів по усуненню причин нещасних випадків, професійних 

захворювань, аварій та пожеж, що були визначені у актах розслідування; 

 наявністю і станом наочних засобів пропаганди та інформації з питань 

охорони праці на підприємстві. 

Уповноважені трудових колективів із питань охорони праці зобов’язані  

приймати активну участь у: 

 розробленні розділу з охорони праці в колективному договорі (угоді); 

 здійсненні комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів з 

охорони праці; 

 усуненні причин, що призводять до виникнення нещасних випадків та 

професійних захворювань; 
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 роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих місць щодо їх 

відповідності чинним нормативним актам з охорони праці; 

 розслідуванні нещасних випадків та професійних захворюваннях на 

виробництві, якщо потерпілий не є членом профспілки; 

 розгляді факту наявності виробничої ситуації, небезпечної для життя чи 

здоров’я працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього 

середовища, а також у випадку відмови працівника виконувати з цих 

причин доручену йому роботу; 

 розгляді, при необхідності,  листів, заяв та скарг працівників з питань 

охорони праці; 

 підготовці та проведенні  оглядів, конкурсів, рейдів з питань охорони 

праці. 

Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці мають право: 

 безперешкодно перевіряти стан охорони та гігієни праці, додержання 

працівниками нормативних актів з охорони праці на підприємстві; 

 вносити пропозиції щодо усунення виявлених порушень нормативних актів 

з охорони праці в структурних підрозділах підприємства, при цьому ці 

пропозиції є обов’язковими для їх розгляду власником, а також 

здійснювати контроль за їх реалізацією; 

 вимагати від керівників виробничих підрозділів припинення роботи на 

робочих місцях у разі створення загрози життю або здоров’ю працюючих; 

 вносити пропозиції щодо притягнення до відповідальності працівників, які 

порушують нормативні акти з охорони праці; 

 брати участь у перевірках стану безпеки і умов праці, які проводяться 

посадовими особами органів державного нагляду і громадського контролю 

за охороною праці, міністерствами, відомствами, виробничими 

об’єднаннями,  підприємством, місцевими органами державної виконавчої 

влади; 

 бути обраними до складу комісії з питань охорони праці на підприємстві; 

 бути представниками трудових колективів з питань охорони праці в 

районних, міських, міжрайонних, окружних та товариських судах тощо. 

Особи, що створюють перешкоди для діяльності уповноважених трудових 

колективів із питань охорони праці, несуть відповідальність у порядку, 

встановленому законодавством України. 

У трудовому договорі повинні бути передбачені відповідні гарантії прав 

уповноважених трудових колективів з питань охорони праці щодо можливого 

їх відсторонення від роботи з ініціативи власника або притягнення до 

дисциплінарної або матеріальної відповідальності. 

Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці можуть бути 

відкликані до закінчення терміну своїх повноважень у разі незадовільного 

виконання своїх функціональних обов’язків, але тільки за рішенням загальних 

зборів (конференції) трудових колективів, якими їх було обрано. 
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Атестація робочих місць за умовами праці 

Головним завданням будь-якої галузі народного господарства є 

збільшення продуктивності праці. Разом з тим продуктивність праці 

обумовлена здатністю працівників фізично, фізіологічно та психофізіологічно  

виконувати поставлені задачі і нерозривно пов'язана з умовами праці. Охорона 

праці може відігравати подвійну роль в інтенсифікації виробництва: з одного 

боку при ігноруванні принципів охорони праці можуть виникнути різкі 

порушення умов праці з наслідками негативної  дії на здоров'я працівників, 

зниження продуктивності праці, а з іншого – охорона праці може стати 

важливим кроком успішної  інтенсифікації виробництва. Принципи соціальної 

справедливості також вимагають забезпечення всіх працюючих рівними 

пільгами та компенсаціями в разі невідповідності умов праці. Як це зробити, 

особливо, коли в реальних умовах виробництва на працівників можуть 

впливати одночасно кілька шкідливих і небезпечних виробничих факторів. 

Для об‘єктивної оцінки умов праці на виробництві проводиться 

атестація робочих місць. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 442 

від 1.09.1992 р. атестація робочих місць за умовами праці проводиться на 

підприємствах і організаціях, де технологічний процес, обладнання, сировина 

чи матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів. 

Основна мета атестації полягає у врегулюванні відносин між роботодавцем і 

працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці. 

Результати атестації використовуються для цілеспрямованої і планомірної 

роботи, спрямованої на покращення умов праці, зниження рівня травматизму і 

захворюваності, а також для надання пільг і компенсацій, передбачених чинним 

законодавством, таких, як скорочена тривалість робочого часу,  додаткова 

оплачувана відпустку, пільгова пенсія, оплата праці у підвищеному розмірі. 

Для проведення атестації робочих місць та встановлення пріоритету в 

проведенні оздоровчих  заходів використовується “Гігієнічна класифікація 

праці за  показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого 

середовища, важкості та напруженості трудового  процесу”, затверджена 

наказом МОЗ України від 27.12.2001 р. № 528. 

Виходячи з принципів Гігієнічної класифікації, умови праці діляться на 4 

класи – оптимальні, допустимі, шкідливі та небезпечні (екстремальні). 

1 клас – ОПТИМАЛЬНІ умови праці – такі умови, при яких зберігається 

не лише здоров'я працюючих, а й створюються передумови для підтримання 

високого рівня працездатності. Оптимальні гігієнічні нормативи виробничих 

факторів встановлені для мікроклімату і факторів трудового процесу. Для 

інших факторів за оптимальні умовно приймаються такі умови праці, за яких 

несприятливі фактори виробничого середовища не перевищують рівнів, 

прийнятих за безпечні для населення.  

2 клас – ДОПУСТИМІ умови праці – характеризуються такими рівнями 

факторів виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують 

встановлених нормативів, а можливі зміни функціонального стану організму 

відновлюються за час регламентованого відпочинку або до початку наступної 
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зміни та не чинять несприятливого впливу на стан здоров'я працюючих та їх 

потомство в найближчому і віддаленому періодах.  

3 клас – ШКІДЛИВІ умови праці – характеризуються такими рівнями 

шкідливих виробничих факторів, які перевищують нормативи і здатні чинити 

несприятливий вплив на організм працюючого та/або його потомство.  

Шкідливі умови праці за ступенем перевищення гігієнічних нормативів 

та вираженості можливих змін в організмі працюючих поділяються на 4 

ступені:  

1 ступінь (3.1) – умови праці характеризуються такими рівнями 

шкідливих факторів виробничого середовища та трудового процесу, які, як 

правило, викликають функціональні зміни, що виходять за межі фізіологічних 

коливань (останні відновлюються при тривалішій, ніж початок наступної зміни, 

перерві контакту з шкідливими факторами) та збільшують ризик погіршення 

здоров'я;  

2 ступінь (3.2) – умови праці характеризуються такими рівнями 

шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, які здатні 

викликати стійкі функціональні порушення, призводять у більшості випадків до 

зростання виробничо-обумовленої захворюваності, появи окремих ознак або 

легких форм професійної патології (як правило, без втрати професійної 

працездатності), що виникають після тривалої експозиції (10 років та більше);  

3 ступінь (3.3) – умови праці характеризуються такими рівнями 

шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, які 

призводять, окрім зростання виробничо-обумовленої захворюваності, до 

розвитку професійних захворювань, як правило, легкого та середнього ступенів 

важкості (з втратою професійної працездатності в період трудової діяльності);  

4 ступінь (3.4) – умови праці характеризуються такими рівнями 

шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, які здатні 

призводити до значного зростання хронічної патології та рівнів захворюваності 

з тимчасовою втратою працездатності, а також до розвитку важких форм 

професійних захворювань (з втратою загальної працездатності);  

4 клас НЕБЕЗПЕЧНІ (ЕКСТРЕМАЛЬНІ) умови праці – 

характеризуються такими рівнями шкідливих факторів виробничого 

середовища і трудового процесу, вплив яких протягом робочої зміни (або ж її 

частини) створює загрозу для життя, високий ризик виникнення важких форм 

гострих професійних уражень.  

Ступінь шкідливості умов праці встановлюється за величиною 

перевищення граничнодопустимих концентрацій шкідливих речовин; класом та 

ступенем шкідливості чинників біологічного походження; залежно від величин 

перевищення чинних нормативів шуму, вібрації, інфра- та ультразвуку; за 

показником мікроклімату, який отримав найвищий ступінь шкідливості з 

врахуванням категорії важкості праці за рівнем енергозатрат, або за 

інтегральним показником теплового навантаження середовища; за величиною 

перевищення граничнодопустимих рівнів  електромагнітних полів та 

випромінювань; за параметрами радіаційного фактора відповідно до Норм 

радіаційної безпеки; за показниками природного та штучного освітлення; за 
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величиною недодержання необхідної кількості іонів повітря і показника їх 

полярності. 

Оцінка важкості трудового процесу здійснюється на підставі обліку 

фізичного динамічного навантаження, маси вантажу, що піднімається і 

переміщується, загального числа стереотипних робочих рухів, величини 

статичного навантаження, робочої пози, ступеню нахилу корпусу, переміщень в 

просторі. 

Оцінка напруженості трудового процесу здійснюється на підставі 

обліку  факторів, що характеризують напруженість праці, а саме, 

інтелектуальні, сенсорні, емоційні навантаження, ступінь монотонності праці, 

режим роботи.  

Робота в умовах перевищення гігієнічних  нормативів (3 та 4 клас умов 

праці) може бути дозволена тільки при застосуванні засобів колективного та 

індивідуального захисту і скороченні часу дії шкідливих виробничих факторів 

(захист часом). Робота в небезпечних (екстремальних) умовах праці (4 клас) не 

дозволяється, за винятком ліквідації аварій, проведення екстрених робіт для 

попередження аварійних ситуацій. Ця робота повинна виконуватись у 

відповідних засобах індивідуального захисту та регламентованих режимах 

виконання робіт. 

Згідно з „Положенням про атестацію робочих місць щодо їх відповідності 

державним актам про охорону праці”  на підставі вивчення результатів 

атестації кожне робоче місце, в разі позитивного рішення щодо його атестації,  

може бути віднесене до однієї із двох наступних груп. 

„Атестоване” – робоче місце відповідає вимогам нормативних актів про 

охорону праці.  До цієї групи  належать робочі місця, на яких стан умов праці 

належить до 1-2 класу за Гігієнічною класифікацією. 

„Атестоване і вимагає пільг і компенсацій” – робоче місце, на якому стан 

умов праці належить до 3 класу за Гігієнічною класифікацією (важкі та 

шкідливі умови). 

Відповідно до Закону України  „Про пенсійне забезпечення” (ст.13) за 

результатами атестації робочих місць складаються карти умов праці, в яких 

фіксуються санітарно-гігієнічні умови праці, її важкість і напруженість. На 

підставі атестації визначаються шкідливі фактори виробничого середовища, які 

можуть вплинути на стан здоров’я працівників, а також їх нащадків, і 

призначаються пенсії за віком на пільгових умовах за списками №1 і №2 

виробництв, робіт, професій, посад, що дають право на пільгове пенсійне 

забезпечення. На підставі атестації також визначається розмір надбавки до 

заробітної плати. 

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах і 

організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний 

процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними 

джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть 

несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх нащадків 

як тепер, так і в майбутньому. 
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 Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником або 

уповноваженим ним органом  і працівниками у галузі реалізації прав на здорові 

й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації 

за роботу у несприятливих умовах. 

Здійснюється атестація згідно з методичними рекомендаціями щодо 

проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджуваними 

Мінпраці та МОЗ. 

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться  атестаційною 

комісією, склад і повноваження якої визначається наказом по підприємству, 

організації в строки, що передбачені колективним договором, але не рідше 

одного разу на 5 років. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення 

атестації покладається на керівника підприємства, організації. 

Позачергова атестація робочих місць за умовами праці проводиться у разі 

докорінної зміни умов і характеру праці з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу, профспілкового комітету, трудового колективу 

або його виборного органу, органів Державної експертизи умов праці за участю 

санітарно-епідеміологічної служби МОЗ. 

Для проведення атестації можуть залучатися проектні та науково-

дослідницькі організації, технічні інспекції праці профспілок, інспекції 

Держгірпромнагляду. 

Атестація робочих місць за умовами праці передбачає: 

 встановлення факторів і причин виникнення несприятливих умов 

праці; 

 санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого 

середовища, важкості й напруженості трудового процесу на 

робочому місці; 

 комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру 

праці на відповідність їхніх характеристик стандартам безпеки 

праці, будівельним та санітарним нормам і правилам; 

 встановлення ступеня шкідливості й небезпечності праці та її 

характеру за Гігієнічною класифікацією; 

 обґрунтування віднесення робочого місця до категорії із шкідливим 

(особливо шкідливими), важкими (особливо важкими) умовами 

праці; 

 визначення (підтвердження) права працівників на пільгове пенсійне 

забезпечення за роботу в несприятливих умовах; 

 складання переліку робочих місць, виробництв, професій та посад з 

пільговим пенсійним забезпеченням працівників; 

 аналіз реалізації технічних та організаційних заходів, спрямованих 

на оптимізацію рівня гігієни, характеру і безпеки праці. 

Санітарно-гігієнічні дослідження  факторів виробничого середовища і 

трудового процесу проводяться санітарними лабораторіями підприємств і 

організацій, атестованих органами Держстандарту і МОЗ за списками, що 

узгоджуються з органами Державної експертизи умов праці, а також на 
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договірній основі лабораторіями територіальних санітарноепідеміологічних 

станцій. 

Відомості про результати атестації робочих місць заносяться до карти умов 

праці, форма якої затверджена Мінпраці разом з МОЗ. 

Результати атестації використовуються як для цілеспрямованої і планомірної 

роботи, спрямованої на покращання умов праці, так і для надання пільг і 

компенсацій, передбачених чинним законодавством, таких, як скорочена 

тривалість робочого часу, додаткова оплачувана відпустка, пільгова пенсія, 

оплата праці у підвищеному розмірі. 

Перелік робочих місць, виробництв, професій і посад з пільговим пенсійним 

забезпеченням працівників погоджується з профспілковим комітетом та 

затверджується наказам по підприємству, організації і зберігається протягом 50 

років. Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників, професії та 

посади яких внесено до переліку. 

Контроль за якістю проведення атестації, правильністю застосування 

списків №1 і №2 виробництв, робіт, професій, посад, що дають право на 

пільгове пенсійне забезпечення, пільги і компенсації, покладається на органи 

Державної експертизи умов праці. 

Відомості про результати атестації робочих місць згідно з існуючою 

інструкцією Мінпраці та Міністерства охорони здоров’я України за №06-41-

48 від 30.11. 1992 р. із заповнення карти умов праці при проведені атестації 

робочих місць заносяться до Карти умов праці, форма якої затверджена 

Мінпраці разом з МОЗ і приведена нижче разом із змінами, внесеними згідно з 

роз'ясненням Мінпраці  від 22.03.93. 

 
Мотивація та стимулювання роботи 

з охорони праці на підприємстві 

Стимулювання охорони праці – неодмінна умова попередження 

виробничого травматизму та профілактики профзахворювань. 

На державному рівні стимулювання охорони праці регулюються 

законодавчими актами і перед усім Законом "Про охорону праці", у якому 

цьому питанню присвячено окремий розділ, та Законом "Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності". 

Ці закони визначають, що при розрахунку розміру страхового внеску для 

кожного підприємства за умови досягнення належного стану охорони праці, 

зниження рівня або відсутності травматизму і професійної захворюваності 

внаслідок здійснення  роботодавцем відповідних профілактичних заходів  може 

бути встановлено знижку. За  високий рівень травматизму і професійної 

захворюваності та неналежний стан охорони праці встановлюється надбавка до 

розміру страхового внеску. 

Згідно ст. 26 Закону "Про охорону праці" роботодавець зобов'язаний 

відшкодувати збитки, завдані порушенням вимог охорони праці іншим 

юридичним чи фізичним особам. Роботодавець також відшкодовує витрати на 
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проведення робіт з рятування потерпілих під час аварії та ліквідації її наслідків, 

на розслідування і проведення експертизи причин аварії, нещасного випадку 

або професійного захворювання, на складання санітарно-гігієнічної 

характеристики умов праці осіб, які проходять обстеження щодо наявності 

професійного  захворювання, а також інші витрати, передбачені 

законодавством. 

За порушення законодавства про охорону праці, невиконання 

розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці 

роботодавці притягаються до сплати штрафу. Якщо на роботодавця протягом 

календарного року накладався штраф за порушення законодавства про охорону 

праці, він втрачає право на знижку страхового тарифу. 

У разі систематичних порушень нормативних актів про охорону праці, 

внаслідок чого зростає ризик настання нещасних випадків і професійних 

захворювань, підприємство у будь-який час за рішенням відповідного робочого 

органу виконавчої дирекції ФССНВ може бути віднесено до іншого, більш 

високого класу професійного ризику виробництва. 

Таким чином, штрафні санкції, а також збільшені страхові виплати, що 

повинні здійснюватися роботодавцем у випадку незадовільної роботи з охорони 

праці, наявності фактів травмування працівників та профзахворювань, сьогодні 

досить значні, тому змушують його замислитись, що краще: зазнавати 

величезних збитків, котрі інколи можуть призвести до повного банкрутства, не 

займаючись охороною праці, чи своєчасно вкласти прийнятні кошти у 

профілактичні заходи, зберігши при цьому життя та здоров'я людей, та не 

конфліктувати з Законом. 

Справжній власник, безумовно, обере другий варіант. 

Серед існуючих стимулюючих заходів, що передбаченні законодавством на 

рівні підприємства, слід відзначити: 

 отримання підприємствами на безповоротній основі фінансової допомоги 

ФССНВ для розв'язання особливо гострих проблем з охорони праці; 

 отримання безкоштовних консультацій і допомоги при створенні та 

реалізації ефективної системи управління охороною праці; 

 диференціацію внесків на державне соціальне страхування, про що вже 

було сказано раніше. 

Не менш важливе значення для забезпечення охорони праці має 

стимулювання безпечного ведення робіт окремими працівниками. До 

працівників підприємства можуть застосовуватися будь-які заохочення за 

активну участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення безпеки та 

покращення умов праці. Види заохочень визначаються колективним договором, 

угодою. 

Економічний механізм управління охороною праці повинен передбачати 

систему заохочень для тих працівників, які сумлінно дотримуються вимог 

охорони праці, не допускають порушень правил та норм особистої та 

колективної безпеки, приймають активну і творчу участь у здійсненні заходів 

щодо підвищення рівня охорони праці на підприємстві.  
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Колективний договір (угода) повинен закріплювати різного роду моральні 

і матеріальні заохочення цих працівників: оплата праці, премії (у тому числі 

спеціальні заохочувальні премії за досягнення високого рівня охорони праці), 

винагороди за винахідництво та раціоналізаторські пропозиції з питань охорони 

праці. 

Велику користь дає преміювання робітників бригад, дільниць, цехів за 

тривалу роботу без порушень правил охорони праці, без травм і аварій. У 

випадку наявності небезпечних та шкідливих виробничих чинників, що 

постійно загрожують здоров‘ю працівника, йому рекомендується виплачувати 

надбавку за підвищену обережність. Крім матеріального заохочення, велике 

значення має також і моральне стимулювання, яке свого часу 

використовувалось в нашій країні і яке  успішно використовують закордонні 

фірми. Форми морального стимулювання можуть бути найрізноманітнішими: 

від оголошення подяки до організації вечорів відпочинку, пікніків, круїзів для 

колективів, що досягли найкращих результатів з охорони праці. 

Водночас необхідно пам‘ятати про те, що підрядну й акордну оплату 

неприпустимо застосовувати на роботах з підвищеною небезпекою, оскільки в 

даному випадку підвищення продуктивності може йти на шкоду безпеці. 

Для здійснення стимулювання охорони праці необхідно мати кількісні 

показники для оцінки рівня роботи щодо забезпечення безпеки праці у 

виробничих підрозділах та на робочих місцях. З цією метою розроблено і 

знаходять застосування багато різноманітних підходів і показників, з яких 

покажемо один, як найтиповіший. 

 

Рівень охорони праці визначається коефіцієнтом охорони праці Коп, який є 

добутком трьох коефіцієнтів: 

 

Коп = Квб
. Ктб

. Квд, 

 

де: Квб – коефіцієнт виробничої безпеки, що характеризує виконання 

працівниками норм та правил охорони праці; він являє собою відношення 

кількості працюючих, які суворо дотримуються вимог безпеки праці до 

загальної кількості працюючих в цеху (на ділянці); 

Ктб – коефіцієнт технічної безпеки, який являє собою відношення кількості 

машин, механізмів, іншого обладнання, що повністю відповідає вимогам 

безпеки до загальної кількості одиниць обладнання у підрозділі; 

Квд – коефіцієнт виконавчої дисципліни, який являє собою відношення 

кількості виконаних заходів з охорони праці за певний термін до загальної 

кількості намічених заходів. 

Аналізуючи динаміку зміни Коп або інших коефіцієнтів, можна робити 

висновки щодо рівня та спрямованості роботи з охорони праці у підрозділі. 

Можна планувати зростання цих коефіцієнтів, можна використовувати їх для 

заохочення (стимулювання) колективів та окремих працівників. 
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СИСТЕМА СТИМУЛЮВАННЯ    

охорони  праці  на  підприємстві 

МЕТОДИ ЗАОХОЧЕННЯ МЕТОДИ ПОКАРАННЯ 

МАТЕРІАЛЬН

І 

 
СИСТЕМАТИЧНІ 

ЗАОХОЧЕННЯ: 

- преміювання; 

- підвищення 

розмірів 

надбавок. 

 
РАЗОВІ 

ЗАОХОЧЕННЯ: 

- премії 

переможцям 

змагань, 

конкурсів; 

- пільгові 

путівки до 

санаторіїв і 

будинків 

відпочинку; 

- подарунки; 

- кредитні 

чеки; 

- інші 

матеріальні 

заохочення за 

роботу 

протягом 

певного часу 

без нещасних 

випадків тощо. 

 

МОРАЛЬНІ 

 

Подяка (усна 

чи в наказі). 

Визнання 

зразком 

поведінки (в 

засобах 

інформації). 
Першочерговість 
професійного 

зростання. 

Визнання 

переможцем 

змагань чи 

конкурсів. 

Нагородженн

я відомчими 

відзнаками, 

вимпелами, 

занесення до 

дошки 

пошани тощо. 

МАТЕРІАЛЬ

НІ 

 

Штрафи.  

Зменшення 

виплат на 

заохочення. 

 

МОРАЛЬНІ 

 

Стягнення 

(усне чи в 

наказі). 

Критика в 

засобах 

інформації. 

Співбесіда чи 

обговорення в 

робочому 

колективі. 
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Тема 4. Навчання з питань охорони праці. 
Принципи організації та види навчання з питань охорони праці. Вивчення основ 

охорони праці у навчальних закладах і під час професійного навчання. Навчання і перевірка 

знань з питань охорони праці працівників під час прийняття на роботу і в процесі роботи. 

Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників, які виконують 

роботи  підвищеної небезпеки. Навчання з питань охорони праці посадових осіб. 

Література:  Л1.1-Л1.6;Л2.1;Л3.11;Л3.48;Л4.1-Л4.4. 

Завдання на СРС: Інструктажі з питань охорони праці. Види інструктажів. Порядок 

проведення інструктажів для працівників. Інструктажі з питань охорони праці для 

вихованців, учнів, студентів. 

Стажування (дублювання) та допуск працівників до самостійної роботи. 

Література:  Л1.1-Л1.6;Л2.1;Л3.12;Л4.1-Л4.4. 

 

Принципи організації та види навчання з питань охорони праці 

Навчання, системне та систематичне підвищення рівня знань не лише 

працівників, а всього населення України з питань охорони праці – один з 

основних принципів державної політики в галузі охорони праці, 

фундаментальна основа виробничої безпеки та санітарії, необхідна умова 

удосконалення управління охороною праці і забезпечення ефективної 

профілактичної роботи щодо запобігання нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на виробництві. 

Зараз в Україні діє система безперервного навчання з питань охорони 

праці. Основним нормативним документом, що встановлює порядок та види 

навчання і перевірки знань з охорони праці є Типове положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене 

наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15. Цей порядок 

спрямовано на реалізацію в Україні системи безперервного навчання з питань 

охорони праці. 

Типове положення визначає порядок: 

- вивчення основ охорони праці у навчальних закладах і під час 

професійного навчання працівників на підприємстві; 

- організації навчання і перевірки знань з питань охорони праці на 

підприємстві; 

- спеціального навчання і перевірки знань з питань охорони праці; 

- навчання і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб; 

- організації проведення інструктажів з питань охорони праці; 

- стажування, дублювання і допуску працівників до роботи. 

У професійно-технічних навчальних закладах обов’язковим є вивчення 

предмета “Охорона праці”, а у вищих навчальних закладах вивчаються 

навчальні дисципліни “Основи охорони праці” та “Охорона праці в галузі”. Це 

навчання проводиться за типовими навчальними планами і програмами, які 

затверджуються Міністерством освіти за погодженням з Держгірпромнагляд. 

Окремі специфічні питання охорони праці вивчаються в курсах спеціальних та 

загальнотехнічних дисциплін. Під час професійної підготовки працівників на 

підприємстві теоретична частина предмета “Охорона праці” вивчається в обсязі 
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не менше 10 годин, а під час перепідготовки та підвищення кваліфікації – не 

менше 8 годин. 

Працівники, які залучаються до виконання робіт з підвищеною 

небезпекою, проходять підготовку лише в навчальних закладах, які мають 

ліцензію Міносвіти та дозвіл Держгірпромнагляду. При цьому теоретична 

частина предмета “Охорона праці” вивчається обсягом не менше 30 годин, а під 

час перепідготовки та підвищення кваліфікації – не менше 15 годин.  

На підприємствах на основі Типового положення з урахуванням 

специфіки виробництва та вимог НПАОП, розроблюються і затверджуються 

відповідні положення підприємств про навчання з питань охорони праці, 

формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань 

охорони праці, з якими повинні бути ознайомлені працівники.  

Працівники під час прийому на роботу і періодично в процесі роботи, а 

вихованці, учні і студенти під час навчально-виховного процесу проходять 

навчання і перевірку знань з охорони праці, надання першої допомоги 

потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки у разі аварії, а також 

відповідні інструктажі. Особи, які суміщають професії, проходять навчання та 

інструктажі з охорони праці як з їх основних професій, так і з професій за 

сумісництвом. Допуск до роботи (виконання навчальних практичних завдань) 

без навчання і перевірки знань з питань охорони праці забороняється.  

Відповідальність за організацію і здійснення навчання та перевірки знань 

працівників з питань охорони праці покладається на роботодавця.  

Посадові особи та працівники, зайняті на роботах з підвищеною 

небезпекою та на роботах, де є потреба у професійному доборі проходять 

щорічне спеціальне навчання і перевірку знань відповідних НПАОП. 

Особлива увага приділяється навчанню і перевірці знань з охорони праці 

таких посадових осіб як Перші заступники та заступники міністрів та 

керівників інших центральних органів виконавчої влади, обласних та міських 

державних адміністрацій, керівники підприємств, установ і організацій 

незалежно від форм власності та характеру виробничої діяльності, їх 

заступники та спеціалісти, виконання службових обов'язків яких пов'язано з 

організацією безпечного ведення робіт, керівники та викладачі кафедр охорони 

праці навчальних закладів, навчальних центрів з охорони праці, технічні та 

страхові експерти та інші категорії посадовців. 

Ці посадові особи і спеціалісти проходять навчання і перевірку знань з 

питань охорони праці до початку роботи і періодично раз на три роки згідно з 

тематичним планом і програмою навчання, що наведені в Типовому положенні. 

Усі працівники повинні проходити на підприємстві навчання у формі 

інструктажів з питань охорони праці, першої допомоги потерпілому, правил 

поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій. 

Інструктаж з охорони праці – це усне пояснення положень відповідних 

нормативних документів, що закінчується вибірковою перевіркою шляхом 

опитування засвоєних знань і навиків в обсязі викладених питань За характером 

і часом проведення інструктажі поділяються на вступний, первинний, 

повторний, позаплановий та цільовий.  
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Вступний інструктаж проводиться:  

- з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову 

роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;  

- з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть 

безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для 

підприємства;  

- з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження 

трудового або професійного навчання;  

- з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство;  

Вступний інструктаж проводиться інженером (спеціалістом) з охорони 

праці, або іншим фахівцем, на якого покладено ці обов'язки і який в 

установленому Типовим положенням порядку пройшов навчання і перевірку 

знань з питань охорони праці.  

Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в 

приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням сучасних 

технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників за програмою, 

розробленою службою охорони праці з урахуванням особливостей 

виробництва. Програма та тривалість інструктажу затверджується керівником 

підприємства.  

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі 

реєстрації вступного інструктажу, який зберігається в службі охорони праці або 

в працівника, що відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у 

наказі про прийняття працівника на роботу.  

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо 

на робочому місці з працівником:  

- новоприйнятим (постійно чи тимчасово);  

- який переводиться з одного структурного підрозділу до іншого;  

- який буде виконувати нову для нього роботу;  

- відрядженим працівником іншого підприємства, який бере 

безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві. 

Первинний інструктаж проводиться також з учнями, курсантами, 

слухачами та студентами навчальних закладів:  

- до початку трудового або професійного навчання; 

- перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з 

використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо.  

Первинний інструктаж проводиться індивідуально або з групою осіб 

одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці 

відповідно до виконуваних робіт.  

Повторний інструктаж проводиться індивідуально з окремим 

працівником або з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за 

обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.  

Повторний інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці в 

терміни, визначені НПАОП, які діють в галузі, або роботодавцем, з 

урахуванням конкретних умов праці, але не рідше:  

- на роботах з підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці;  
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- для решти робіт - 1 раз на 6 місяців.  

Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому 

місці або в кабінеті охорони праці:  

- при введенні в дію нових або переглянутих НПАОП, а також при 

внесенні змін та доповнень до них;  

- при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, 

приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що 

впливають на стан охорони праці;  

- при порушеннях працівниками вимог НПАОП, що можуть призвести 

або призвели до травм, аварій, пожеж тощо;  

- при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів - 

для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів. 

З учнями, студентами, курсантами та слухачами позаплановий інструктаж 

проводиться при порушеннях ними вимог НПАОП, що можуть призвести або 

призвели до травм, аварій, пожеж тощо.  

Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально з окремим 

працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст 

позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку 

залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.  

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:  

- при ліквідації аварії або стихійного лиха;  

- при проведенні робіт, на які оформлюються наряд-допуск, наказ або 

розпорядження.  

Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником 

або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються в 

залежності від виду робіт, що ними виконуватимуться.  

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить 

безпосередній керівник робіт (начальник виробництва, цеху, дільниці, майстер), 

завершуються вони перевіркою знань у вигляді усного опитування або за 

допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних 

методів праці. Знання перевіряє особа, яка проводила інструктаж. У випадку 

незадовільних результатів перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного 

виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажів 

для працівника протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна 

перевірка знань.  

У разі незадовільних результатах перевірки знань після цільового 

інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка знань 

при цьому не дозволяється.  

Працівники, які суміщають професії (в тому числі працівники 

комплексних бригад), проходять інструктажі як з їх основних професій, так і з 

професій за сумісництвом.  

Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового 

інструктажу та про допуск до роботи особою, якою проводився інструктаж, 

вноситься запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 

робочому місці. При цьому обов'язкові підписи як того, кого інструктували, так 
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і того, хто інструктував. Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні 

бути пронумеровані, журнали прошнуровані і скріплені печаткою.  

У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску, 

цільовий інструктаж реєструється в цьому наряді-допуску, а в журналі 

реєстрації інструктажів - не обов'язково.  

Перелік професій та посад працівників, які звільняються від первинного, 

повторного та позапланового інструктажів, затверджується роботодавцем. До 

цього переліку можуть бути зараховані працівники, участь у виробничому 

процесі яких не пов'язана з безпосереднім обслуговуванням обладнання, 

застосуванням приладів та інструментів, збереженням або переробкою 

сировини, матеріалів тощо.  

Стажування (дублювання) та допуск працівників до роботи. 

Новоприйняті на підприємство працівники після первинного 

інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під 

керівництвом досвідчених, кваліфікованих фахівців пройти стажування 

протягом 2 - 15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.  

Працівники, функціональні обов'язки яких пов'язані із забезпеченням 

безаварійної роботи важливих і складних господарчих потенційно небезпечних 

об'єктів або з виконанням окремих потенційно небезпечних робіт (теплові та 

атомні електричні станції, гірничодобувні підприємства, інші подібні об'єкти, 

порушення технологічних режимів яких являє загрозу для працівників та 

навколишнього середовища), до початку самостійної роботи повинні проходити 

дублювання з обов'язковим суміщенням з протиаварійними і протипожежними 

тренуваннями відповідно до плану ліквідації аварій.  

Допуск до стажування (дублювання) оформлюється наказом 

(розпорядженням) по підприємству (структурному підрозділу), в якому 

визначаються тривалість стажування (дублювання) та прізвище 

відповідального працівника. Перелік посад і професій працівників, які повинні 

проходити стажування (дублювання), а також тривалість стажування 

(дублювання) визначаються керівником підприємства. Тривалість стажування 

(дублювання) залежить від стажу і характеру роботи, а також від кваліфікації 

працівника. Керівнику підприємства надається право своїм наказом 

(розпорядженням) звільняти від проходження стажування (дублювання) 

працівника, який має стаж роботи за відповідною професією не менше 3 років 

або переводиться з одного цеху до іншого, де характер його роботи та тип 

обладнання, на якому він працюватиме, не змінюються.  

Стажування (дублювання) проводиться за програмами для конкретної 

професії, посади, робочого місця, які розробляються на підприємстві і 

затверджуються керівником підприємства (структурного підрозділу) на 

робочих місцях свого або іншого подібного за технологією підприємства. У 

процесі стажування працівники повинні виконувати роботи, які за складністю, 

характером, вимогами безпеки відповідають роботам, що передбачаються 

функціональними обов'язками цих працівників.  
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Лекція 3.  
 

Тема 5. Профілактика травматизму та професійних захворювань. 
Виробничі травми, професійні захворювання, нещасні випадки виробничого 

характеру. Інциденти та невідповідності. Мета та завдання профілактики нещасних випадків 

професійних захворювань і отруєнь на виробництві. Основні причини виробничих травм та 

професійних захворювань.  

Література:  Л1.1-Л1.6;Л2.3-Л2.4;Л2.6;Л3.1;Л3.;Л4.1-Л4.4;Л4.8. 

Завдання на СРС: Розподіл травм за ступенем тяжкості. Основні заходи по 

запобіганню травматизму та професійним захворюванням. 

Література:  Л1.1-Л1.4;Л3.1- Л3.8;Л4.1;Л4.1-Л4.4;Л4.7-Л4.8; Л4.8. 

 

Основні  причини виробничого травматизму і професійних 

захворювань  та заходи щодо їх запобігання 

Успішна профілактика виробничого травматизму та професійної 

захворюваності можлива лише при умові ретельного вивчення причин їх 

виникнення. Для полегшення цього завдання прийнято поділяти причини 

виробничого травматизму і професійної захворюваності на наступні основні 

групи: організаційні, технічні, санітарно-гігієнічні, економічні, 

психофізіологічні. 

Організаційні причини: відсутність або неякісне проведення навчання з 

питань охорони праці; відсутність контролю; порушення вимог інструкцій, 

правил, норм, стандартів; невиконання заходів щодо охорони праці; порушення 

технологічних регламентів, правил експлуатації устаткування, транспортних 

засобів, інструменту; порушення норм і правил планово-попереджувального 

ремонту устаткування; недостатній технічний нагляд за небезпечними 

роботами; використання устаткування, механізмів та інструменту не за 

призначенням. 

Технічні причини: несправність виробничого устаткування, механізмів, 

інструменту; недосконалість технологічних процесів; конструктивні недоліки 

устаткування, недосконалість або відсутність захисного огородження, 

запобіжних пристроїв, засобів сигналізації та блокування. 

Санітарно-гігієнічні причини: підвищений (вище ГДК) вміст у повітрі 

робочих зон шкідливих речовин; недостатнє чи нераціональне освітлення; 

підвищені рівні шуму, вібрації; незадовільні мікрокліматичні умови; наявність 

різноманітних випромінювань вище допустимих значень; порушення правил 

особистої гігієни. 

Економічні причини: нерегулярна виплата зарплати; низький заробіток; 

неритмічність роботи; прагнення до виконання понаднормованої роботи; 

робота за сумісництвом чи на двох різних підприємствах. 

Психофізіологічні причини: помилкові дії внаслідок втоми працівника 

через надмірну важкість і напруженість роботи; монотонність праці; 

хворобливий стан працівника; необережність; невідповідність 

психофізіологічних чи антропометричних даних працівника використовуваній 

техніці чи виконуваній роботі; незадоволення роботою; несприятливий 

психологічний мікроклімат у колективі. 
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Основні заходи щодо профілактики та усунення причин виробничого 

травматизму і професійних захворювань поділяють на технічні та організаційні. 

До технічних заходів належать заходи з виробничої санітарії та техніки 

безпеки. 

Заходи з виробничої санітарії передбачають організаційні, гігієнічні та 

санітарно-технічні заходи та засоби, що запобігають дії на працюючих 

шкідливих виробничих чинників. Це створення комфортного мікроклімату 

шляхом влаштування відповідних систем опалення, вентиляції, 

кондиціонування повітря; теплоізоляція конструкцій будівлі та технологічного 

устаткування; заміна шкідливих речовин та матеріалів нешкідливими; 

герметизація шкідливих процесів; зниження рівнів шуму та вібрації; 

встановлення раціонального освітлення; забезпечення необхідного режиму 

праці та відпочинку, санітарного та побутового обслуговування. 

Заходи з техніки безпеки передбачають систему організаційних та 

технічних заходів та засобів, що запобігають дії на працюючих небезпечних 

виробничих чинників. До них належать: розроблення та впровадження 

безпечного устаткування; механізація та автоматизація технологічних процесів; 

використання запобіжних пристосувань, автоматичних блокувальних засобів; 

правильне та зручне розташування органів керування устаткуванням; 

впровадження систем автоматичного регулювання, контролю та керування 

технологічними процесами, принципово нових нешкідливих та безпечних 

технологічних процесів. 

До організаційних заходів належать: правильна організація роботи, 

навчання, контролю та нагляду з охорони праці; дотримання трудового 

законодавства, міжгалузевих та галузевих нормативних актів про охорону 

праці; впровадження безпечних методів та наукової організації праці; 

проведення оглядів, лекційної та наочної агітації і пропаганди з питань охорони 

праці; організація планово-попереджувального ремонту устаткування, 

технічних оглядів та випробувань транспортних та вантажопідіймальних 

засобів, посудин, що працюють підтиском. 

 

Аналіз виробничого травматизму 

та професійних захворювань на підприємстві 

Аналіз виробничого травматизму  дозволяє не лише виявити причини, а 

визначити закономірності їх виникнення. На основі такої інформації 

розробляються заходи та засоби щодо профілактики травматизму. Для аналізу 

виробничого травматизму застосовують багато різноманітних методів, 

основні з яких можна поділити на такі групи: статистичні, топографічні, 

монографічні, економічні, анкетування, ергономічні, психофізіологічні, 

експертних оцінок та інші. 

Статистичні методи основані на аналізі статистичного матеріалу по 

травматизму, який накопичений на підприємстві  або в галузі за кілька років. 

Відповідні дані для цього аналізу містяться в актах за формою Н-1 і в звітах за 

формою  №7-ТНВ. Статистичний метод дозволяє всі нещасні випадки і  

причини травматизму групувати за статтю, віком, професіями, стажем роботи 
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потерпілих, часом, місцем, типом нещасних випадків, характером одержаних 

травм, видом обладнання. Цей метод дозволяє встановити по окремих 

підприємствах найпоширеніші види травм, визначити причини, які 

спричиняють найбільшу кількість нещасних випадків, виявити небезпечні 

місця, розробити і провести необхідні організаційно-технічні заходи. 

Кількісний показник травматизму, або показник частоти  нещасних 

випадків Кч, розраховується на 1000 працюючих: 

 

Кч = 1000 n/Р, 

 

де n – кількість нещасних випадків за звітний період із втратою працездатності 

на 1 і більше днів; 

Р – середньоспискова чисельність працюючих за той же звітний період часу. 

Якісний показник травматизму, або показник важкості  нещасних випадків 

Кв, характеризує середню втрату працездатності в днях на одного потерпілого 

за звітний період: 

Кв = Д/n, 

 

де Д – загальна кількість днів непрацездатності у потерпілих  для випадків із 

втратою працездатності на 1 і більше днів. 

Узагальнюючим показником, який показує кількість людино-днів 

непрацездатності на 1000 працюючих, є коефіцієнт виробничих втрат: 

 

Квв =  Кч · Кт = 1000 Д/Р. 

 

Але жоден із вищенаведених показників не враховує стійкої втрати 

працездатності та смерті працівників, і тому не може повністю характеризувати 

рівень травматизму. Для цього необхідне використання принаймні ще одного 

показника. Таким показником є коефіцієнт нещасних випадків із смертельним 

наслідком та каліцтвом: 

Кск =( n ск /n) 100 %, 

 

де nск - кількість нещасних випадків, що призвели до смерті і каліцтва. 

n - загальна кількість нещасних випадків. 

Міжнародна організація праці використовує кoeфіцiєнт частоти, який 

показує кількість нещасних випадків, що припадає на 1000000 відпрацьованих 

людино-годин: 

Кч
МОП= 1 000 000 п/Т, 

 

де Т - загальний час роботи, людино-годин. 

Вищенаведені та інші показники, наприклад коефіцієнт 

електротравматизму, дозволяють вивчати динаміку травматизму на 

підприємстві, в галузі, регіоні тощо, порівнювати ці показники, робити певні 

висновки, застосовувати організаційні заходи, спрямовані на профілактику 

травматизму. 
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Топографічні методи ґрунтуються на тому, що на плані цеху 

(підприємства) відмічають місця, де сталися нещасні випадки, або ж на схемі, 

що являє собою контури тіла людини, позначають травмовані органи чи 

ділянки тіла. Це дозволяє наочно бачити місця з підвищеною небезпекою або ж 

найбільш травмовані органи. Повторення нещасних випадків в певних місцях 

свідчить про незадовільний стан охорони праці на даних об'єктах.  На ці місця 

звертають особливу увагу, вивчають причини травматизму. Шляхом 

додаткового обстеження згаданих місць виявляють причини, котрі викликали 

нещасні випадки, формують поточні та перспективні заходи щодо запобігання 

нещасним випадкам для кожного окремого об'єкта. Повторення аналогічних 

травм свідчить про незадовільну організацію інструктажу, невикористання 

конкретних засобів індивідуального захисту тощо. 

Монографічний метод полягає в детальному обстеженні всього 

комплексу умов праці, технологічного процесу, обладнання робочого місця, 

прийомів праці, санітарно-гігієнічних умов, засобів колективного та 

індивідуального захисту. Іншими словами, цей метод полягає в аналізі 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів, притаманних лише тій чи 

іншій (моно) дільниці виробництва, обладнанню, технологічному процесу. За 

цим методом поглиблено розглядають всі обставини нещасного випадку, якщо 

необхідно, то виконують відповідні дослідження та випробування. 

Дослідженню підлягають: цех, дільниця, технологічний процес, основне та 

допоміжне обладнання, трудові прийоми, засоби індивідуального захисту, 

умови виробничого середовища, метеорологічні умови в приміщенні, 

освітленість, загазованість, запиленість, шум, вібрація, випромінювання, 

причини нещасних випадків, що сталися раніше на даному робочому місці. 

Таким чином, нещасний випадок вивчається комплексно. Цей метод дозволяє 

аналізувати не лише нещасні випадки, що відбулися, але й виявити потенційно 

небезпечні фактори, а результати використати для розробки заходів охорони 

праці, вдосконалення виробництва. 

Економічні методи полягають у визначенні економічної  шкоди, 

спричиненої травмами та захворюваннями, – з одного боку та економічної 

ефективності від витрат на розробку та впровадження заходів на охорону  праці 

– з другого. Ці методи дозволяють знайти оптимальне рішення, що забезпечить 

заданий рівень безпеки, однак вони не дозволяють вивчити причини 

травматизму та захворювань. 

Методи анкетування передбачають письмовий опит працюючих з метою 

отримання інформації про потенційні небезпеки трудових процесів, про умови 

праці. Для цього розробляються анкети для робітників, в яких в залежності від 

мети опиту визначаються питання та чинники. На підставі анкетних даних 

(відповідей на запитання) розробляють профілактичні заходи щодо 

попередження нещасних випадків. 

Ергономічні методи ґрунтуються на комплексному вивченні системи 

"людина – машина – виробниче середовище". Відомо, що кожному виду 

трудової діяльності відповідають певні фізіологічні, психофізіологічні і 

психологічні якості людини, а також антропометричні дані. Тому при 
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комплексній відповідності вказаних властивостей людини і конкретної трудової 

діяльності можлива ефективна і безпечна робота. Порушення відповідності 

веде до нещасного випадку. Ергономічні методи дозволяють знайти 

невідповідності та усунути їх. 

Психофізіологічні методи аналізу травматизму враховують, що здоров'я і 

працездатність людини залежать від біологічних ритмів функціонування 

організму. Такі явища, як іонізація атмосфери, магнітне і гравітаційне поле 

Землі, активність Сонця, гравітація Місяця та ін., викликають відповідні зміни в 

організмі людини, що змінюють її стан і впливають на поведінку не на краще. 

Це призводить до зниження сприйняття дійсності і може спричинитися до 

нещасних випадків.  

Метод експертних оцінок базується на експертних висновках (оцінках) 

умов праці, на виявленні відповідності технологічного обладнання, пристроїв, 

інструментів, технологічних процесів вимогам стандартів та ергономічним 

вимогам, що ставляться до машин, механізмів, обладнання, інструментів, 

пультів керування. Виявлення думки експертів може бути очним і заочним (за 

допомогою анкет). 

 

Організація праці на робочому місці, як складова профілактики 

виробничого травматизму та професійних захворювань 

Організація праці на робочому місці – це комплекс заходів, що 

забезпечують трудовий процес та ефективне використання знарядь 

виробництва і предметів праці. 

Робоче місце – це зона, оснащена технічними засобами, в якій 

відбувається трудова діяльність працівника чи групи працівників. 

Організація праці на робочому місці полягає у виборі робочої пози та 

системи робочих рухів, визначення розмірів робочої зони та розміщення у ній 

органів керування, інструментів, заготовок, матеріалів, пристроїв та ін., а також 

у виборі оптимального режиму праці та відпочинку. 

Робоча поза. Правильно вибрана робоча поза сприяє зменшенню втоми 

та збереженню працездатності працівника.  

 

Характеристика робочих поз людини 

 

Робоча поза Зусилля, Н Рухливість під час роботи 
Радіус робочої 

зони, мм 
Особливості діяльності 

Сидячи - стоячи 
(позмінно) 

50... 100 
Середня (можливість 

періодичної зміни пози) 
500...750 Достатньо великий огляд і зона досяжності рук 

Сидячи до 80 Обмежена 380...500 
Невелика статична стомлюваність, спокійне положення 

рук, можливість виконання точної роботи 

Стоячи 100...120 
Велика 

(вільність пози 

і рухів) 

 

750 та більше 

Краще використовування сили, більший огляд; пе-

редчасна стомлюваність 



 55 

Робоча поза може бути вільною або заданою. Вільна поза роботи 

означає можливість працювати позмінно сидячи і стоячи. Це найзручніша поза, 

бо дає змогу чергувати завантаження м’язів і зменшує загальну втому. 

Задані робочі пози - сидячи або стоячи. Робоча поза «сидячи» 

найзручніша, вона може застосовуватися для робіт з невеликими фізичними 

зусиллями, з помірним темпом, що потребують великої точності. Поза «стоячи» 

є найтяжча, бо потребує витрачання енергії і на виконання роботи, і на 

підтримку тіла у вертикальному чи похилому положенні, що зумовлює швидке 

стомлення.  

Система робочих рухів. Основним принципом у виборі системи 

робочих рухів є принцип «економії рухів», який сприяє підвищенню 

продуктивності праці і, водночас зменшенню стомлюваності, кількості помилок 

і травматизму. 

Принципи «економії рухів» полягають у такому: обидві руки повинні 

починати і закінчувати рух одночасно; руки не повинні бути бездіяльними, 

окрім періодів відпочинку; рухи рук повинні виконуватися одночасно у 

протилежних і симетричних напрямках; найкращою є така послідовність дій, 

яка вміщує найменше число елементарних рухів; руки треба звільняти від 

усякої роботи, яка може успішно виконуватися ногами чи іншими частинами 

тіла; за змоги об’єкт праці має закріплюватися за допомогою спеціальних 

пристроїв, щоб руки були вільні для виконання операцій. 

Робота має організовуватися так, щоб ритм робочих операцій був, за 

змоги, чітким і природним, а послідовність рухів такою, щоб один рух легко 

переходив у інші. Рух менш стомлювальний, якщо він відбувається у напрямку, 

що збігається з напрямком сили тяжіння. Різкі коливання швидкості та невеликі 

перерви в русі мають бути виключені. 

Варто також враховувати низку положень щодо швидкості руху рук 

людини: там, де потрібна швидка реакція, треба використовувати рух «до 

себе»; швидкість руху зліва направо для правої руки більша, ніж у зворотному 

напрямку; обертові рухи у 1,5 разу швидші, а ніж поступальні; плавні криволі-

нійні рухи рук швидші, а ніж прямолінійні з миттєвою зміною напрямку; рухи з 

великим розмахом швидші; рухи, орієнтовані механізмами, швидші, а ніж рухи, 

орієнтовані «на око»; рухи слід обмежувати обмежувачами скрізь, де це 

можливо. Треба також уникати рухів, метою яких є точне встановлення вручну, 

наприклад, збіг двох рисок мікрометра; вільні ненапружені рухи виконуються 

швидше, легше і точніше, а ніж вимушені рухи, що визначаються певними 

обмежувачами; точні рухи краще виконувати сидячи, а ніж стоячи. Макси-

мальна частота рухів руки (під час згинання та розгинання)  – близько 80; ноги 

– 45, корпусу – 30 раз на хвилину, а пальця – 6 раз і долоні – 3 рази на секунду. 

Оснащення робочого місця. Оснащення та обладнання робочого місця 

залежить від виконуваної роботи (технологічних операцій), від характеру 

роботи (розумова, фізична, тяжка, монотонна) та від умов праці (комфортні, 

нормальні, несприятливі). 

Безпосередньо на робочому місці потрібно передбачати інформаційне 

устаткування та органи управління, а також технологічне оснащення (опорні 



 56 

елементи, швидкодіючі затискачі, шарнірні монтажні головки, настільні 

бункери і касети з гніздами тощо); додаткове обладнання (робочий стіл, сидіння 

оператора, підставка для ніг, шафа для інструментів та ін.); транспортні засоби 

(транспортери, підвісні конвеєри тощо.); пристрої для укладення матеріалів, 

заготовок, готових виробів; засоби сигналізації; засоби безпеки. 

Робоче місце працівника (особливо оператора) характеризує два поля: 

інформаційне поле (простір із засобами відображення інформації) і моторне 

поле (простір з органами управління та об’єктом праці). 

В інформаційному полі зорового спостереження вирізняють три зони: у 

зоні 1 розміщують засоби відображення інформації, які використовуються дуже 

часто і потребують точного та швидкого зчитування інформації; у зоні 2 – 

засоби інформації, які використовуються часто і потребують менш точного і 

швидкого зчитування інформації; у зоні 3 – засоби відображення інформації, 

які використовуються  зрідка. 

 

 

 

 

 
Зони в полі зорового спостереження: 

 а-в горизонтальній площині; б - у  вертикальній площині 

 

 

В моторному полі  також вирізняються три зони: 1 - зона оптимальної 

досяжності, в якій розміщують дуже важливі і дуже часто використовувані 

(більше 2 раз за хвилину) органи управління; 2 - зона легкої досяжності, в якій 

розміщують часто використовувані (2 рази за хвилину) органи управління; 3 - 

зона досяжності, в якій розміщують рідко використовувані (менше 2 раз за 

хвилину) органи управління.  

 

 

Горизонтальна 
лінія погляду 

Нормальна 
лінія 
погляду 
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Зона в моторному полі за виконання ручних операцій і розміщення 

органів управління у робочій позі «сидячи»: 
1 - зона оптимальної досяжності; 2 - зона легкої досяжності; 3 - зона досяжності. 

 
 

Зони в моторному полі при виконанні робочих операцій при робочій 

позі «стоячи» наведені нижче. 
 

 
 

Зони в моторному полі за виконання ручних операцій 

у робочій позі «стоячи»: 
1 - оптимальна робоча зона; 2 - зона досяжності рук за фіксованого положення ніг. 

 

 

Вимоги виробничої санітарії до робочого місця. Кожне робоче місце 

повинно: 

• обладнуватися необхідними засобами колективного захисту; 

• укомплектовуватися необхідними засобами індивідуального захисту; 

• мати параметри санітарно-гігієнічних факторів такими, що не 

перевищують гранично допустимих значень відповідних нормативних 

документів. 

• мати достатнє природне та штучне освітлення; 

• мати параметри мікроклімату відповідно до санітарних норм; 

• мати вентиляцію. 

0 
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Вибір оптимального режиму роботи і відпочинку. 

Під час  роботи  від  працівника вимагається підвищена увага, певна 

швидкість виконання окремих технологічних операцій, швидка переробка 

отриманої інформації, точна координація рухів і ін., що може викликати 

перевантаження і перевтому організму та зниження працездатності. До таких 

же наслідків призводить і монотонна робота під час виконання спрощених 

одноманітних операцій у примусовому режимі та заданій позі (наприклад, під 

час робіт на конвеєрах чи поточно-механізованих лініях). Таку перевтому 

можна зменшити створенням оптимального режиму праці і відпочинку. 

Під оптимальним режимом праці і відпочинку розуміють таке 

чергування періодів праці і відпочинку, за якого досягається найбільша 

ефективність трудової діяльності людини і хороший стан її здоров'я. 

Оптимальний режим праці і відпочинку досягається: паузами та перервами в 

роботі (для приймання їжі, обігрівання, охолодження), зміною форми роботи 

(наприклад, розумової і фізичної), зміною умов довкілля (наприклад, роботою 

за низьких і нормальних температур), усуненням монотонності в роботі, 

відпочинком у спеціальних кімнатах психологічного розвантаження, 

використанням психічного впливу музики. 

Чергування праці і відпочинку встановлюють залежно від зміни 

працездатності людини впродовж робочого дня.  

 

 

 

Зміна працездатності (продуктивності праці) впродовж робочого дня: 

1 – стадія входження в трудовий прощес (щораз більшої працездатності); 2 - стадія високої стабільної працездатності; 3 - стадія зменшення 
працездатності (розвитку втоми). 

 

На початку зміни завжди існує стадія «впрацьовування» або щораз 

більшої працездатності (1), коли відбувається відновлення робочих навичок. 

Тривалість цього періоду 0,5...1,5 години залежно від характеру праці і 

тривалості попередньої перерви в роботі. Швидкість і точність дій у цей період 

невеликі. Потім настає стадія високої стійкої працездатності (2) тривалістю до 3 

годин залежно від характеру роботи, ступеня підготовки та стану працівника. 

Після цього настає стадія зменшення працездатності або стадія розвитку втоми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

              Робоча зміна, год. 
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(3), рухи сповільнюються і увага розсіюється, сприйняття притупляється. У цей 

час, звичайно, роблять обідню перерву. 

Після обідньої перерви впрацьовування настає швидко – за 10...15 

хвилин, бо робочі навички не втрачено. Працездатність у другій половині дня 

трохи нижча, ніж до обіду, і становить 80...90% дообіднього рівня. Через 2,5...3 

години після обідньої перерви працездатність зменшується і наприкінці 

робочого дня приблизно сягає рівня, який був на початку робочого дня. 

Для зменшення стомлення встановлюють регламентовані перерви в 

роботі у періоди, що передують зменшенню працездатності. Так, при тяжкій 

фізичної праці рекомендують часті (через 2...2,5 години) короткі перерви (по 

5...10 хвилин), а за розумової праці ефективні довгі перерви на відпочинок і 

переключення на фізичну працю. Загальну тривалість відпочинку 

встановлюють у відсотках до тривалості робочої заміни: за фізичної праці вона 

має становити 4...20%, із нервовою напругою – 14...25%, а за розумової праці – 

до 10...12%. 

Зараз, при дефіциті м’язових зусиль (рухова недостатність) з одно-

часним збільшенням нервової напруги така форма відпочинку, як спокій, не 

може задовольнити потреби організму. Тому під час перерв у роботі 

рекомендують активний відпочинок, наприклад, спеціально розроблені 

комплекси виробничої гімнастики. 

 

Тема 6. Основи фізіології та гігієни праці. 
Основи фізіології праці. Роль центральної нервової системи в трудовій діяльності 

людини. Втома. Гігієна праці, її значення. Чинники, що визначають санітарно-гігієнічні 

умови праці. Загальні підходи до оцінки умов праці та забезпечення належних, безпечних і 

здорових умов праці. 

Література:  Л1.1-Л1.6; Л2.6;Л3.15- Л3.21;Л3.29-Л3.38;Л4.1; Л4.9. 

6.1. Повітря робочої зони. 

Робоча зона та повітря робочої зони. Мікроклімат робочої зони. Нормування та 

контроль параметрів мікроклімату. Заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату. 

Склад повітря робочої зони: джерела забруднення повітряного середовища 

шкідливими речовинами (газами, парою, пилом, димом, мікроорганізмами). Гранично 

допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин. Контроль за станом повітряного 

середовища на виробництві. Заходи та засоби попередження забруднення повітря робочої 

зони. 

Вентиляція. Види вентиляції. Організація повітрообміну в приміщеннях, повітряний 

баланс, кратність повітрообміну. Природна вентиляція. Системи штучної (механічної) 

вентиляції, їх вибір, конструктивне оформлення. Місцева (локальна) механічна вентиляція. 

Література:  Л1.1-Л1.6;Л1.10;Л1.12;Л3.15;Л3.32; Л4.9. 

6.2.  Освітлення виробничих приміщень. 

Основні світлотехнічні визначення. Природне, штучне, суміщене освітлення. 

Класифікація виробничого освітлення. Основні вимоги до виробничого освітлення. 

Нормування освітлення, розряди зорової роботи. Експлуатація систем виробничого 

освітлення. Джерела штучного освітлення, лампи і світильники. Загальний підхід до 

проектування систем освітлення. 

Література:  Л1.1-Л1.2;Л1.10;Л3.29; Л4.9. 
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Завдання на СРС:  

6.3.  Вібрація. 

Джерела, класифікація і характеристики вібрації. Гігієнічне нормування вібрацій. 

Методи контролю параметрів вібрацій. Типові заходи та засоби колективного та 

індивідуального захисту від вібрацій. 

Література:  Л1.1-Л1.2;Л1.10;Л3.16;Л3.30; Л4.9. 

6.4. Шум, ультразвук та інфразвук. 

Параметри звукового поля: звуковий тиск, інтенсивність, частота, коливальна 

швидкість. Звукова потужність джерела звуку. Класифікація шумів за походженням, за 

характером, спектром та часовими характеристиками. Нормування шумів. Контроль 

параметрів шуму, вимірювальні прилади. Методи та засоби колективного та індивідуального 

захисту від шуму.  

Інфразвук та ультразвук. Джерела та параметри інфразвукових та ультразвукових 

коливань. Нормування та контроль рівнів, основні методи та засоби захисту від ультразвуку 

та інфразвуку. 

Література:  Л1.1-Л1.2;Л1.10;Л3.31; Л4.9. 

 

            Основи фізіології та гігієни праці. 
 

Основні поняття фізіології праці 

Фізіологія праці – це галузь фізіології, що вивчає зміни стану організму 

людини в процесі різних форм трудової діяльності та розробляє найбільш 

сприятливі режими праці і відпочинку. Поняття діяльності нерозривно 

пов'язано і з ідейними явищами (ціль, план, інтерес і т. ін.), і з трудовими 

рухами. В основі діяльності людини лежать фізіологічні і біохімічні процеси, 

що протікають в організмі, передусім, у корі головного мозку. Вивчення 

трудової діяльності передбачає визначення фізіологічного змісту праці (фізичне 

навантаження; нервова й емоційна напруженість; ритм, темп і монотонність 

роботи, обсяги отримуваної і перероблюваної інформації). Ці дані дозволяють 

визначити навантаження на організм під час роботи і розробити раціональні 

режими праці та відпочинку, раціональну організацію робочого місця, провести 

професійний відбір і таким чином забезпечити оптимальну працездатність 

людини в продовж тривалого часу. 

У будь-якій трудовій діяльності вирізняють два компоненти: механічний 

і психічний. 

Механічний компонент визначається роботою м’язів. Складні трудові 

процеси складаються з простих м’язових рухів, які регулюються нервовою 

системою. Під час роботи м’язів до них посилено надходить кров, що поставляє 

живильні речовини та кисень і видаляє продукти розпаду цих речовин. Цьому 

сприяє активна робота серця і легень, для інтенсивної роботи яких теж 

необхідні додаткові витрати енергії. 

Психічний компонент характеризується участю у трудових процесах 

органів почуттів, пам’яті, мислення, емоцій і вольових зусиль. 

У різних формах трудової діяльності частка механічного і психічного 

компонентів неоднакова. Так, під час фізичної роботи переважає м’язова 

діяльність, а під час розумової – активізуються процеси мислення. Будь-який з 

видів праці не обходиться без регулюючої функції центральної нервової 

системи , передусім, півкуль головного мозку, бо будь-яка робота потребує 
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творчої активності. 

Обмін речовин і енергії. Між організмом і навколишнім середовищем 

постійно відбувається обмін речовинами й енергією, який починається з 

надходження в організм води і продуктів харчування. У травному тракті 

частина речовин розщеплюється на простіші і переходить у внутрішнє 

середовище організму – кров і лімфу. З кров’ю ці речовини надходять до 

клітин, де відбуваються процеси їхнього хімічного перетворення: біосинтез 

білків, жирів і вуглеводів та розкладання складних органічних речовин. Кінцеві 

продукти обміну речовин виділяються з організму. 

Таким чином, обмін речовин – це складний ланцюговий процес 

перетворень речовин в організмі, починаючи з їхнього надходження з 

навколишнього середовища і завершуючи виділеннями продуктів розпаду. У 

процесі обміну організм отримує речовини для побудови клітин і енергію для 

життєвих процесів. 

Фізичне навантаження. Фізична праця характеризується підвищеним 

навантаженням, передусім на м’язову систему та інші функціональні системи 

організму (серцево-судинну, дихальну, обміну речовин). М’язова робота має 

статичний і динамічний характер. 

Статична робота пов’язана з фіксацією знарядь і предметів праці в 

нерухомому стані, а також з наданням людині робочої пози. За статичної 

роботи сприйняття навантаження залежить від функціонального стану тих чи 

інших м’язових груп. Особливістю статичної роботи є її виражена 

стомлювальна дія, зумовлена довгостроковим скороченням і напруженням 

м'язів та відсутністю умов для кровообігу, унаслідок чого знижується подача 

кисню, відбувається нагромадження продуктів розпаду в клітинах. Тривала 

присутність осередку напруження в корі головного мозку, сформованого 

групою навантажених м’язів, призводить до розвитку стомлення (тимчасове 

зниження працездатності). 

Динамічна робота – це процес скорочення м’язів, пов’язаний з 

переміщенням тіла чи його окремих частин у просторі. За динамічної роботи 

сприйняття навантаження залежить від ефективності систем, що поставляють 

енергію (серцево-судинна і дихальна), а також від їхньої взаємодії з іншими 

органами. Енергія, що витрачається під час динамічної роботи перетворюється 

на механічну і теплову. Динамічні зусилля мають переривчастий характер, що 

сприяє повноцінному кровообігу і меншій стомлюваності м’язів. Робота 

впродовж тривалого часу без перерв на відпочинок призводить до зниження 

продуктивності праці, і що більше навантаження м’язів, то швидше 

відбувається стомлення. Дослідження фізіології праці виявили, що для 

виконання тривалої фізичної роботи важливо вибирати середні величини темпу 

і навантажень, тоді стомлення виникатиме пізніше. Встановлено, що також за 

активного відпочинку (зміна роду діяльності) відновлення працездатності 

людини відбувається швидше, ніж за пасивного відпочинку. 

Фізична праця, розвиваючи м’язову систему і стимулюючи обмінні 

процеси, водночас має низку негативних наслідків. Передусім, це соціальна 

неефективність фізичної праці, пов’язана з низькою продуктивністю, 
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необхідністю високої напруженості фізичних сил (великими енергетичними 

витратами) і потребою в тривалому (до 50% робочого часу) відпочинку. У 

сучасному виробництві частка фізичної праці постійно знижується (у 

розвинених країнах частка неавтоматизованої та немеханізованої праці не 

перевищує 8% загальних трудових витрат). 

Розумові навантаження. Розумова праця поєднує роботи, пов’язані з 

прийомом і переробкою інформації, що потребують переважно напруженості 

сенсорного апарату, уваги, пам’яті, а також активізації процесів мислення та 

емоційної сфери. Можна виділити дві основні форми розумової праці (за 

професіями): професії у сфері матеріального виробництва (конструктори, 

проектанти, інженери-технологи, управлінський персонал, оператори 

технологічного устаткування, програмісти та ін.) і професії поза матеріальним 

виробництвом (учені, лікарі, учителі, учні, письменники, артисти та ін.) 

Ступінь емоційного навантаження на організм, що потребує переважно 

інтенсивної роботи мозку з отримання і перероблення інформації, визначає 

напруженість праці. Крім того, для оцінки ступеня напруженості праці 

враховують ергономічні показники: змінність праці, позу, число рухів, зорову і 

слухову напруженість та ін. 

Фізіологічною особливістю розумової праці є мала рухливість і 

вимушена одноманітна поза. Водночас ослабляються обмінні процеси, що 

зумовлюють застійні явища в м’язах ніг, органах черевної порожнини і малого 

тазу, погіршується постачання кисню до головного мозку. Мозок споживає 

близько 20% всіх енергетичних ресурсів. Приплив крові до працюючого мозку 

збільшується у 8–10 разів порівняно зі станом спокою. Вміст глюкози в крові 

збільшується на 18–36% і зростає вміст адреналіну, норадреналіну та жирних 

кислот. Збільшується споживання амінокислот, вітамінів групи В. 

Погіршується гострота зору, контрастна чутливість і зорова працездатність, у 

результаті чого збільшується час зорово-моторних реакцій. Тривале розумове 

навантаження впливає на психічну діяльність, погіршує функції уваги (обсяг, 

концентрація, переключення), пам’яті (короткочасної і довгострокової), 

сприйняття (збільшується частота помилок). За великої розумової напруженості 

спостерігається тахікардія (частішання пульсу), підвищення кров’яного тиску, 

зміни в електрокардіограмі, електроенцефалограмі, які характеризують 

біоелектричну активність мозку, збільшення легеневої вентиляції і споживання 

кисню. А ці функціональні зміни в організмі, своє чергою, викликають 

настання гальмових процесів: ослаблення пильності й уваги, стомлення. 

Добові витрати енергії для осіб розумової праці (інженери, педагоги, 

лікарі та ін.) сягають 10,5...11,7 МДж (2500–2800 ккал). 

Стомлення і перевтома. За надмірній інтенсивності чи тривалості 

робота приводить до розвитку вираженого стомлення, зниження 

продуктивності, неповного відновлення за період відпочинку.  Стомлення – 

загальний фізіологічний процес, яким супроводжуються всі види активної 

діяльності людини. З біологічного погляду стомлення – це тимчасове погіршен-

ня функціонального стану організму людини, що виявляється в змінах 

фізіологічних функцій і є захисною реакцією організму. Воно спрямоване проти 
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виснаження функціонального потенціалу центральної нервової системи і 

характеризується розвитком гальмових процесів у корі головного мозку. 

Внаслідок невідповідності між витратами організму в процесі роботи і темпом 

протікання відновлювальних процесів виникає перевтома. Позамежні форми 

психічної напруженості викликають дезінтеграцію психічної діяльності різної 

виразності. Водночас втрачається жвавість і координація рухів, знижується 

швидкість відповідних реакцій (гальмовий тип), з’являються непродуктивні 

форми поводження – гіперактивність, тремтіння рук, запальність, невластива 

різкість та ін. (збудливий тип). Обидва типи позамежної напруги 

супроводжуються вираженими вегетативно-судинними змінами (блідість 

обличчя, краплі поту, прискорений пульс). Суб'єктивні ознаки перевтоми 

відноситься почуття втоми, бажання знизити ритм роботи чи припинити її, 

почуття слабості в кінцівках. Важке стомлення – крайній варіант фізіологічного 

стану, що межує з патологічними формами реакції. При перевтомі 

порушуються відновні процеси в організмі. Прикмети втоми не зникають до 

початку роботи наступного дня. За наявності хронічної перевтоми часто 

зменшується маса тіла, змінюються показники серцево-судинної системи, 

знижується опір організму до інфекції та ін. Це спричиняє зниження 

продуктивності праці, збільшує кількість помилок. Такий стан передусім 

ускладнює (інтелектуальні) і нові, що не стали звичними, дії. Позамежні форми 

психічної напруженості часто є основною неправильних дій оператора і 

створюють небезпечні ситуації. 

На виникнення стомлення впливають зацікавленість людини в роботі, 

його функціональний стан, фізичний розвиток, тренованість, досвід роботи 

тощо. У сучасних умовах особливого значення набуває стомлення, що 

розвивається за відсутності діяльності, під час виконання одноманітної, 

нецікавої роботи, за великих розумових і емоційних навантаженнях, пов'язаних 

з необхідністю швидкого вибору рішень, складнощами завдання, дефіцитом 

часу, підвищеною відповідальністю, небезпекою, невдачами в діяльності 

тощо.У профілактиці стомлення і перевтоми працівника вагома роль належить 

організації раціонального режиму праці і відпочинку.  
 

Основні поняття гігієни праці 

Гігієна – це галузь медицини, яка вивчає вплив умов життя на здоров’я 

людини і розробляє заходи профілактики захворювань, забезпечення 

оптимальних умов існування, збереження здоров'я та продовження життя. 

Гігієна праці – це підгалузь загальної гігієни, яка вивчає вплив 

виробничого середовища на функціонування організму людини і його окремих 

систем. Організм людини формувався в умовах реального природного 

середовища. Основними чинниками цього середовища є мікроклімат, склад 

повітря, електромагнітний, радіаційний і акустичний фон, світловий клімат 

тощо. 

Техногенна діяльність людини, залежно від умов реалізації, осо-

бливостей технологічних процесів, може супроводжуватися суттєвим 

відхиленням параметрів виробничого середовища від їх природного значення, 
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бажаного для забезпечення нормального функціонування організму людини. 

Результатом відхилення факторів виробничого середовища від 

природних фізіологічних норм для людини, залежно від ступеня цього 

відхилення, можуть бути різного характеру порушення функціонування 

окремих систем організму або організму загалом – часткові або повні, 

тимчасові чи постійні. Механізм впливу окремих факторів виробничого 

середовища на організм людини і можливі наслідки його та заходи і засоби 

захисту працівників буде розглянуті в наступних темах цього розділу. 

Уникнути небажаного впливу техногенної діяльності людини на стан 

виробничого середовища і довкілля практично не реально. Тому метою гігієни 

праці є встановлення таких граничних відхилень від природних фізіологічних 

норм для людини, таких допустимих навантажень на організм людини за 

окремими факторами виробничого середовища, а також допустимих 

навантажень на організм людини за комплексної дії цих факторів, які не 

викликатимуть негативних змін і у функціонуванні організму людини та 

окремих його систем, і в генетичних у майбутніх поколінь. 

На сучасному стані розвитку гігієни праці як науки гігієністи під час 

вирішення питань охорони здоров’я працівників дотримаються так званого 

порогового принципу: до якогось критичного відхилення певного фактора 

виробничого середовища від природної фізіологічної норми для людини 

відхилення не спричиняє небажаних змін в організмі працівника і не матиме 

генетичних наслідків. Згідно із цим гігієністи за окремими факторами 

виробничого середовища встановлюють науково обґрунтовані граничні 

нормативи (гранично допустимі концентрації, рівні тощо), які в установленому 

порядку затверджують відповідні центральні органи державного управління. На 

основі цих нормативів здійснюється аудит гігієнічних умов праці на їх 

відповідність чинній нормативно-правової базі. 

Для комплексної оцінки умов праці – з урахуванням фізіологічних і 

гігієнічних умов – Київський інститут медицини праці розробив Гігієнічну 

класифікацію умов праці, затверджену наказом Міністра охорони здоров’я 

України засновану на принципі диференціації умов праці залежно від фактично 

діючих рівнів факторів виробничого середовища і трудового процесу порівняно 

із санітарними нормами, правилами, гігієнічними нормативами, а також 

можливим впливом їх на стан здоров’я працівників. 

Відповідно до Гігієнічної класифікації клас умов праці визначають тим 

фактором виробничого середовища, напруженості або тяжкості праці, який має 

найбільше відхилення від нормативних вимог. 

Реальні умови праці мають виключати передумови для виникнення 

травм і професійних захворювань. Фактори, що зумовлюють умови праці, 

поділяють на чотири групи (див. табл.). 

Перша група – Санітарно-гігієнічні фактори. Вона включає показники, 

що характеризують виробниче середовище робочої зони. Вони залежать від 

особливостей виробничого обладнання і технологічних процесів, можуть бути 

оцінені кількісно і нормовані. 
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Групи факторів, що зумовлюють умови праці 

 
Фактор Параметр, що характеризує основні властивості 

елемента, одиниця виміру 

1 2 

1.Санітарно-гігієнічні  

Загальні санітарні вимоги 

 

Відповідність об’єму і площі виробничих приміщень 

санітарним нормам, м3, м2 

Освітленість: 

 природна 

 штучна 

 

 

КПО, % 

Освітленість, лк 

Шкідливі речовини у повітряному 

середовищі (пари, гази, аерозолі) 

 

Концентрація, мг/м3 

 

Мікроклімат: 

температура повітря 

відносна вологість повітря 

швидкість руху повітря 

 

 

Температура, °С 

Вологонасиченість, % 

Рухомість повітряного середовища, м/с 

Механічні коливання: 

вібрація 

шум 

 

ультразвук  

 

 

Коливальна швидкість, м/с, рівень звукового тиску, дБ, 

Рівень звуку дБА 

Середня геометрична частота октавних смуг, Гц 

Рівень звукового тиску, дБ 

Довжина хвилі, мкм 

Випромінювання: 

інфрачервоне, ультрафіолетове 

іонізуюче 

 

електромагнітне 

(хвилі радіочастот) 

 

 

Інтенсивність випромінювання, кал/см2, Вт/м2 

Активність радіоактивного розпаду, Бк, ліміт дози,     мЗв . рік-

1 

Довжина хвилі, км, м, дм, см, мм 

Частота коливань, Гц, кГц, МГц, ГГц 

Напруженість, В/м, А/м, інтенсивність, Вт/м2 

Атмосферний тиск 

 

Професійні інфекції та біологічні 

агенти: (бактерії, віруси, грибки, 

бруцельоз, лихоманка, туляремія, 

сибірка тощо) 

 

У робочій камері, атм 

Висота над рівнем моря, Па, мм рт. ст. 

Ступінь небезпечного впливу на організм людини, бали 

2. Психофізіологічні («трудові»)  

Фізичне навантаження Енерговитрати, ккал/год 

Вантажооборот за зміну, кгм 

Робоча поза 

 

Зручність під час виконання робіт, бали 

Нервово-психічне навантаження 

 

Інтелектуальне, бали 

Нервово-емоційне напруження, бали 

Напруження зору, категорія точності роботи 

Монотонність трудового процесу Рівень різноманітності й темп праці, бали 

Режим праці та відпочинку: 

змінний 

добовий 

тижневий 

річний 

 

 

Тривалість і розподіл перерв на відпочинок та обід, хв 

Робота в нічний час; тривалість робочих змін, год. 

Кількість вихідних днів, дні 

Тривалість відпустки, дні 
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*експертна оцінка 

**соціометрична оцінка 

 

Другу групу становлять психофізіологічні елементи, зумовлені самим 

процесом праці. З цієї групи лише частина факторів може бути оцінена 

кількісно. 

До третьої групи належать естетичні фактори, що характеризують 

сприйняття працівником навколишньої обстановки та її елементів; кількісно 

вони оцінені бути не можуть. 

Четверта група містить соціально-психологічні фактори, що 

характеризують психологічний клімат у трудовому колективі; кількісній оцінці 

також не підлягають. 

Отже, несприятливий вплив на людину санітарно-гігієнічних факторів 

спричинює відволікання внутрішніх ресурсів працівника від основного 

трудового процесу, несприятливо впливає на психофізіологічний стан людини, 

її працездатність і, як наслідок, відбивається на техніко-економічних 

показниках підприємства. 

Законодавство в галузі гігієни праці. Суспільні відносини, які 

виникають у сфері забезпечення санітарного благополуччя, відповідні права та 

обов’язки державних органів, підприємств, установ, організацій і громадян 

регулюються Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення». Закон встановлює порядок організації державної 

санітарно-епідеміологічної служби і здійснення державного санітарно-

епідеміологічного нагляду в Україні. Згідно із цим Законом оптимальні умови 

життєдіяльності, що забезпечують низький рівень захворюваності, – відсутність 

шкідливого впливу на здоров’я населення факторів навколишнього 

середовища, а також умов для виникнення і поширення інфекційних 

захворювань. 

1 2 

Травмонебезпечність 

(вибухопожежонебезпека, сейсміч- 

на небезпека, небезпека травму- 

вання рухомими частинами машин й 

обладнання, що рухаються) 

Ступінь небезпеки, бали 

 

3. Естетичні 

Гармонійність у робочій зоні 

світлокольорової композиції, 

звукового середовища Ароматичність 

запахів повітряного середовища 

Гармонійність робочих поз і трудових 

рухів 

 

Естетичний рівень*, бали 

 

 

Ступінь ароматичності, бали 

 

Конструктивні рішення обладнання робочих 

місць, бали 

Траєкторія, ритм і варіантність трудових рухів, бали 

4. Соціально-психологічні **  

Спорідненість колективу 

 

Характер міжгрупових стосунків у 

колективі 

 

Рівень взаємозаміни в процесі праці, товариської 

взаємодопомоги, дисципліна праці, бали 

Рівень конфліктності, бали 
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Відповідно до цього Закону підприємства, установи і організації 

зобов’язані розробляти і здійснювати санітарні та протиепідемічні заходи; 

забезпечувати лабораторний контроль за виконанням санітарних норм стосовно 

рівнів шкідливих для здоров’я факторів виробничого середовища; інформувати 

органи та установи державної санепідеміологічної служби про надзвичайні 

події та ситуації, що становлять небезпеку для здоров’я населення, 

відшкодувати в установленому порядку працівникам і громадянам збитки, яких 

завдано їх здоров’ю в результаті порушення санітарного законодавства. 

Згідно з діючим законодавством забезпечення санітарного благополуччя 

досягається такими основними заходами: 

1. пред’явленням відповідних гігієнічних вимог до проектування, 

забудови та експлуатації будівель, споруд, приміщень, територій, 

розробкою та впровадженням нових технологій і обладнання; 

2. державною санітарно-гігієнічною експертизою проектів, 

технологічних регламентів, інвестиційних програм і діючих об'єктів; 

3. включенням вимог безпеки щодо здоров’я та життя людини в державні 

стандарти та нормативно-технічну документацію всіх сфер діяльності 

суспільства; 

4. гігієнічною регламентацією та контролем (моніторингом) усіх 

шкідливих і небезпечних факторів навколишнього та виробничого 

середовища; 

5. ліцензуванням видів діяльності, пов’язаних з потенційною небезпекою 

для здоров’я людей; 

6. контролем та аналізом стану здоров’я населення та працівників; 

7. профілактичними санітарно - лікувальними заходами; 

8. запровадженням санкцій до відповідальних осіб за порушення 

санітарно-гігієнічних вимог. 

Складниками законодавства в галузі гігієни праці є закони, постанови, 

положення, санітарні правила і норми, затверджені Міністерством охорони 

здоров'я України, Міністерством охорони навколишнього природного 

середовища та ядерної безпеки України, Міністерством праці та соціального 

захисту, Держстандартом України (наприклад, закони «Про охорону 

атмосферного повітря», «Про охорону праці», санітарні правила ДСП 173-96 

«Охорона атмосферного повітря населених місць», ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні 

норми мікроклімату виробничих приміщень», Державний стандарт України 

ДСТУ ISO 14011-97 «Настанови щодо здійснення екологічного аудиту» тощо). 
 

Основні поняття виробничої санітарії 

Санітарія – це сукупність практичних заходів, спрямованих на 

оздоровлення середовища, що оточує людину. 

Виробнича санітарія – це галузь санітарії, спрямована на впровадження 

комплексу санітарно-оздоровчих заходів щодо створення здорових і безпечних 

умов праці. 

Згідно з ДСТУ 2293-99 (п. 4.60) виробнича санітарія – це система 

організаційних, гігієнічних і санітарно-технічних заходів та засобів запобігання 

впливу на працівників шкідливих виробничих факторів. Сфера дії виробничої 
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санітарії – запобігання професійній небезпеці (шкідливості) яка може призвести 

до професійних або професійно зумовлених захворювань, у тому числі і 

смертельних, під час дії в процесі роботи таких факторів, як випромінювання 

електромагнітних полів, іонізуючого випромінювання, шумів, вібрацій, 

хімічних речовин, зниженої чи підвищеної температури тощо. 

 

1. Повітря робочої зони. 

Мікроклімат виробничих приміщень – це умови внутрішнього сере-

довища цих приміщень, що впливають на тепловий обмін працівників з 

оточенням. Як фактор виробничого середовища мікроклімат впливає на 

теплообмін організму людини з цим середовищем і, таким чином, визначає 

тепловий стан організму людини в процесі праці. 

Мікрокліматичні умови виробничих приміщень характеризуються 

такими показниками: 

• температура повітря (°С); 

• відносна вологість повітря (%); 

• швидкість руху повітря (м/с); 

• інтенсивність теплового (інфрачервоного) опромінювання (Вт/м2) від 

поверхонь обладнання та активних зон технологічних процесів (у ливарному 

виробництві, під час зварювання та ін.). 

Під час виконанні роботи в організмі людини відбуваються певні 

фізіологічні (біологічні) процеси, інтенсивність яких залежить від загальних 

затрат на виконання робіт і які супроводжуються тепловим ефектом і завдяки 

яким підтримується функціонування організму. Частину цього тепла споживає 

сам організм, а надлишки тепла повинні відводитися середовище, що оточує. 

Відповідно до сучасних уявлень основними видами теплообміну 

організму людини з навколишнім її середовищем є: 

- конвективний, який залежить від температури повітря, його вологості 

та рухливості, завдяки йому за нормальних мікрокліматичних умов організм 

людини віддає у навколишнє середовище близько 20% надлишкового тепла; 

- випарювання вологи з поверхні тіла, що залежить від відносної воло-

гості та рухливості повітря, завдяки якому у навколишнє середовище відво-

диться також близько 20% надлишкового тепла; 

- випромінюванням, який залежить від результуючого променевого 

теплового потоку що випромінюється тілом людини у виробниче середовище і 

зовнішніми джерелами теплового випромінювань в напрямку тіла людини, 

завдяки якому за нормальних мікрокліматичних умов тіло людини може від-

давати у виробниче середовище близько 50% надлишкового тепла; 

- кондукція, яка залежить від температури поверхонь, що оточують 

людину у умовах виробництва. 

Кількість надлишкового тепла, яке має віддати тіло працівника у навко-

лишнє (виробниче) середовище залежить від енергетичних (фізичних, розу-

мових емоційних, нервових та ін.) навантажень під час виконання робіт. В 

одночас здійснюється перерозподіл засобу теплообміну людина-середовище. 

Так, за підвищення важкості праці та температури середовища до температури 
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тіла і вище теплообмін великою мірою здійснюється за рахунок випарювання 

(кількість поту з поверхні шкіри досягає 1–1,5 л/год. 

Дія параметрів мікроклімату на людину 

Значення параметрів мікроклімату суттєво впливають на самопочуття та 

працездатність людини і, як наслідок цього, рівень травматизму. Тривала дія 

високої температури повітря за одночасно підвищеної його вологості 

призводить до збільшення температури тіла людини до 38–40°С (гіпертермія), 

внаслідок чого здійснюється різноманітні фізіологічні порушення у організмі: 

зміни в обміні речовин, у серцево-судинній системі, зміни функцій внутрішніх 

органів (печінки, шлунка, жовчного міхура, нирок), зміни у системі дихання, 

порушення центральної та периферичної нервових систем. 

У разі підвищення температури суттєво збільшується потовиділення, 

внаслідок чого здійснюється різке порушення водного обміну. З потом з орга-

нізму виділяється велика кількість солей, головним чином хлористого натрію, 

калію, кальцію. Зростає вміст у крові молочної кислоти, сечовини. Змінюються 

інші параметрі крові, внаслідок чого вона згущається. В умовах високої 

температури збільшується частота пульсу (до 100…180 поштовхів за хвилину), 

артеріальний тиск. Перегрівання тіла людини супроводжується головними 

болями, запамороченням, нудотою, загальною слабкістю, часом можуть 

виникати судоми та втрата свідомості. Негативна дія високої температури 

збільшується за підвищеної вологості, тому що при цьому знижується 

випаровування поту, тобто погіршується тепловіддача від тіла людини. Зміни в 

організмі за підвищеної температури безумовно відбиваються на 

працездатності людини. Так, збільшення температури повітря виробничого 

середовища з 20°С до 35°С призводить до зниження працездатності людини на 

50…60%. 

Суттєві фізіологічні зміни в організмі здійснюються також у разі 

холодового впливу, який призводить до переохолоджування організму 

(гіпотермія). Найбільш вираженою реакцією на низьку температуру є звуження 

судин м’язів і шкіри. Знижується пульс, збільшується об’єм дихання і 

споживання кисню. Тривала дія знижених температур приводить до появи 

таких захворювань, як радикуліт, невралгія, суглобного та м’язового 

ревматизму, інфекційних запалювань дихального тракту, алергії тощо. 

Охолоджування тіла викликає порушення рефлекторних реакцій, зниження 

тактильних та інших реакцій, уповільнюються рухи. Це також може бути 

причиною збільшення виробничого травматизму. 

Недостатня вологість повітря (нижче 20%) призводить до підсихання 

слизових оболонок дихального тракту та очей, внаслідок чого зменшується їх 

захисна здатність протистояти мікробам. 

Фізіологічна дія рухомого потоку повітря пов’язана зі змінами у 

температурному режиму організму, а також механічній дії (повітряному тиску), 

яка вивчена ще недостатньо. Встановлено, що максимальна швидкість повітря 

на робочих місцях не повинна перевищувати 2 м/с. 
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 Нормування мікроклімату 

Санітарно-гігієнічне нормування умов мікроклімату здійснюються за 

ДСН 3.3.6.042-99, які встановлюють оптимальні і допустимі параметри 

мікроклімату залежно від загальних енерговитрат організму під час виконанні 

робіт і періоду року. 

За загальними затратами організму на виконання робіт згідно з 

нормативом виділяють три категорії робіт відповідно до табл. 

 

Категорії робіт за ступенем важкості 

 

За санітарно-гігієнічного нормування умов виділяють два періоди року: 

теплий (середньодобова температура зовнішнього середовища вище +10°С) і 

холодний (середньодобова температура зовнішнього середовища не перевищує 

10°С). 

Оптимальні мікрокліматичні умови – поєднання параметрів мікро-

клімату, які за тривалого та системного впливу на людину забезпечують 

зберігання нормального теплового стану організму без активізації механізмів 

терморегуляції. Вони забезпечують відчуття теплового комфорту та створюють 

передумови для високого рівня працездатності. 

Температура внутрішніх поверхонь робочої зони (стіни, підлога, стеля) 

технологічного обладнання (екрани та ін.) зовнішніх поверхонь технологічного 

устаткування, огороджувальних конструкцій не повинна виходити більш як на 

2°С за межі оптимальних температур повітря для даної категорії робіт. 

Під час виконання робіт операторського типу, пов’язаних з нервово 

емоційним напруженням у кабінетах, пультах і постах керування тех-

нологічними процесами, в кімнатах з обчислювальною технікою та інших 

приміщеннях повинні дотримуватися оптимальні умови мікроклімату. 

Допустимі мікрокліматичні умови – поєднання параметрів мікро-

клімату, які за тривалого та систематичного впливу на людину можуть 

викликати зміни теплового стану організму, що швидко минають і 

Характер роботи 
Категорія 

роботи 

Загальні 

енерговитрати 

організму, Вт 

(ккал/год) 

Характеристика робіт 

Легкі роботи Іа 
105-140 

(90-120) 

Роботи, що виконуються сидячи і не потребують 

фізичного напруження 

 16 
141–175 

(121–150) 

Роботи, що виконуються сидячи, стоячи або 

пов’язані з ходінням і супроводжуються деяким 

фізичним 

   напруженням 

Роботи середньої 

важкості 

 

Па 

176–232 

(151–200) 

Роботи, пов’язані з ходінням, переміщенням 

дрібних (до 1 кг) виробів або предметів в 

положенні стоячи або сидячи і потребують певного 

фізичного напруження. 

 
 

Пб 

232–290 

(201–250) 

Роботи, що виконуються стоячи, пов’язані з 

ходінням, переміщенням не- 

   
великих (до 10 кг) вантажів і супроводжуються 

помірним фізичним напруженням. 

Важкі роботи III 
291–349 

(251–300) 

Роботи, пов’язані з постійним переміщенням, 

перенесенням дрібних (більш як 10 кг) вантажів, які 

потребують великих фізичних зусиль. 
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нормалізуються та супроводжуються напруженням механізмів терморегуляції в 

межах фізіологічної адаптації. При цьому не виникає ушкоджень або порушень 

стану здоров’я, але можуть спостерігатися дискомфортні тепловідчуття, 

погіршення самопочуття та зниження працездатності. 

Допустимі параметри мікрокліматичних умов встановлюють тоді, коли 

на робочих місцях не можна забезпечити оптимальні величини мікроклімату за 

технологічними вимогами виробництва, технічною недосяжністю та 

економічно обґрунтованою недоцільністю. 

Інтенсивність теплового опромінювання працівників від нагрітих повер-

хонь технологічного устаткування, освітлювальних приладів, інсоляція від 

засклених огороджень не повинна перевищувати 35,0 Вт/м2 – за опромінювання 

50% і більше поверхні тіла, 70 Вт/м2 – при величині опромінюваної поверхні 

від 25 до 50% та 100 Вт/м2 – за опромінювання не більш як 25% поверхні тіла 

працівника. 

За наявності джерел з інтенсивністю 35,0 Вт/м2 і більше температура 

повітря на постійних робочих місцях не повинна перевищувати верхніх меж 

оптимальних значень для теплого періоду року; на непостійних – верхніх меж 

допустимих значень для постійних робочих місць. 

За наявності відкритих джерел випромінювання (нагрітий метал, скло, 

відкрите полум’я) допускається інтенсивність опромінення до 140,0 Вт/м2. 

Величина опромінюваної площі не повинна перевищувати 25% поверхні тіла 

працівника з обов’язковому використанням індивідуальних засобів захисту 

(спецодяг, окуляри, щитки). 

У виробничих приміщеннях, розташованих у районах із середньою мак-

симальною температурою найбільш жаркого місяця вище 25°С, допускаються 

відхилення від величин показників мікроклімату для даної категорії робіт, але 

не більш як на 3°С. Швидкість руху повітря повинна бути збільшена на 0,1 м/с, 

а відносна вологість повітря знижена на 5% за підвищення температури на 

кожний градус вище верхньої межі допустимих температур повітря. 

 У виробничих приміщеннях, в яких не можна встановити допустимі 

величини мікроклімату через технологічні вимоги до виробничого процесу, 

технічну недосяжність або економічно обґрунтовану недоцільність передбача-

ють заходи щодо захисту від можливого перегрівання та охолодження. 

Загальні заходи та засоби нормалізації 

 мікроклімату та теплозахисту 

Нормалізацію несприятливих мікрокліматичних умов здійснюють за 

допомогою комплексу заходів і способів, які включають: будівельно-

планувальні, організаційно-технологічні і інші заходи колективного захисту. 

Для профілактики перегрівань і переохолоджень використовують засоби 

індивідуального захисту, медикобіологічні тощо. 

Нормованмх параметрів мікроклімату на робочих місцях досягають 

передусім за рахунок раціонального планування виробничих приміщень і 

оптимального розміщення в них устаткування з тепло-, холодо- та 

вологовиділеннями. Для зменшення термічних навантажень на працівників 
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передбачають максимальна механізація, автоматизація та дистанційне 

управління технологічними процесами й устаткуванням. 

У приміщеннях із значними площами засклених поверхонь 

передбачають заходи захисту від перегрівання під час потрапляння прямих 

сонячних променів у теплий період року (орієнтація віконних прорізів схід–

захід, улаштування жалюзі та ін.), від радіаційного охолодження – в зимовий 

(екранування робочих місць). За температурі внутрішніх поверхонь 

огороджуючих конструкцій вище допустимих величин робочі місця повинні 

бути віддалені від них на відстань не менш як 1 м. 

У виробничих приміщеннях з надлишком (явного) тепла використовують 

природну вентиляцію (аерацію). Аераційні ліхтарі та шахти розташовують 

безпосередньо над основними джерелами тепла на одній осі. У разі 

неможливості або неефективності аерації встановлюють механічну загально 

обмінну вентиляцію. За наявності одиничних джерел тепловиділень оснащують 

обладнання місцевою витяжною вентиляцією у вигляді локальних 

відсмоктувачів, витяжних зонтів тощо. 

У замкнених і невеликих за об’ємом приміщеннях (кабіни кранів, пости 

та пульти керування, ізольовані бокси, кімнати відпочинку тощо) під час 

виконання операторських робіт використовують системи кондиціонування 

повітря з індивідуальним регулюванням температури та об’єму повітря, що 

подається. 

За наявності джерел тепловипромінювання вживають комплекс заходів з 

теплоізоляції устаткування та нагрітих поверхонь за допомогою теплозахисного 

обладнання. 

Вибір теплозахисних засобів зумовлюється інтенсивністю 

тепловипромінювання, а також умовами технологічного процесу. 

У разі неможливості технічними засобами забезпечити допустимі 

гігієнічні нормативи опромінення на робочих місцях використовуються засоби 

індивідуального захисту (ЗІЗ) - спецодяг, спецвзуття, ЗІЗ для захисту голови, 

очей, обличчя, рук. Залежно від призначення передбачено такі ЗІЗ: 

• для постійної роботи в гарячих цехах – спецодяг (костюм чоловічий 

повстяний), а під час ремонту гарячих печей та агрегатів – автономна система 

індивідуального охолодження в комплексі з повстяним костюмом; 

• під час аварійних робіт – тепловідбивний комплект з металізованої 

тканини; 

• для захисту ніг від теплового випромінювання, іскор і бризок 

розплавленого металу, контакту з нагрітими поверхнями – взуття шкіряне 

спеціальне для роботи в гарячих цехах; 

• для захисту рук від опіків – рукавиці суконні, брезентові, комбіновані з 

надолонниками із шкіри та спилку; 

• для захисту голови від теплових опромінень, іскор і бризок металу – 

повстяний капелюх, захисна каска з підшоломником, каски текстолітові або з 

полікарбонату; 
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• для захисту очей та обличчя – щиток теплозахисний сталевара, з 

прикладними для нього захисними окулярами із світлофільтрами, маски захисні 

з прозорим екраном, окуляри захисні, козиркові з світофільтрами. 

Відповідно до міждержавних стандартів ГОСТ 12.4.176-89 та ГОСТ 

12.4.016-87 спецодяг повинен мати захисні властивості, які виключають 

унеможливлюють нагрівання його внутрішніх поверхонь на будь-якій ділянці 

до температури 313 К (40°С). 

У виробничих приміщеннях, де на робочих місцях неможливо 

встановити регламентовані інтенсивності теплового опромінювання 

працівників через технологічні вимоги, технічну недосяжність або економічно 

обґрунтовану недоцільність, використовуються обдування, повітряне 

душування, водно–повітряне душування . 

Доцільно в умовах підвищеної температури на робочих місцях вживати 

газовану підсолену (0,5%) воду. Це запобігає втраті води організмом, а також 

необхідних для людини солей та мікроелементів. Водночас, рекомендовано 

підвищувати споживання білкової їжі. Ці заходи поліпщують самопочуття та 

працездатність працівників в умовах дії підвищеної температури на робочих 

місцях. 

Забруднювальні речовини в повітрі робочої зони, нормування, дія на 

людину 

Нині близько 60 тисяч хімічних речовин знаходять застосування в 

діяльності людини. Серед інгредієнтів забруднення повітряного середовища – 

тисячі хімічних сполук у вигляді аерозолів (твердих, рідких) чи газоподібному 

вигляді. 

Шкідливими називають речовини, що під час контакті з організмом 

можуть викликати захворювання чи відхилення від нормального стану здоров’я, 

що виявляються сучасними методами і у процесі контакту з ними, і у 

віддалений термін, у тому числі і в наступних поколіннях. 

Найрозповсюдженіші види забруднень – тверді суспензії (пил, зола, 

дим), оксиди вуглецю, азоту, сірки, вуглеводні, аміак, оксиди і солі важких 

металів та ін. 

Крім прямої дії на здоров’я людини, що забруднюють атмосферу, 

речовини, впливають негативно на навколишнє середовище: рослинний і 

тваринний світ, водне середовище, ґрунт, будівельні конструкції, техніку і 

технології. Це призводить і до прямих вторинних дій шкідливих речовин на 

людину (наприклад, через харчові ланцюжки), і до великих економічних втрат 

(зниження врожайності сільгосппродукції і тваринництва, корозія матеріалів, 

порушення у технологічних процесах, збільшення браку продукції, що 

випускається, та ін.). 

Нині всі міста світу щорічно викидають в атмосферу близько 1 млрд. т 

різних аерозолів, тільки теплові електростанції викидають 100–120 млн. т золи і 

60 млн. т сірчистого газу. 

За рік в атмосферу повітря світові викиди основних інгредієнтів 

становлять більш як 20 млрд. т двооксиду вуглецю, 300 млн. т оксиду вуглецю, 

150 млн. т сірчаного ангідриду, 60 млн. т N02. В Україні 2000 року сумарний 
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викид від стаціонарних джерел в атмосферу становив 3959,4 тис. т, у тому числі 

пилу – 729,6 тис. т, оксиду вуглецю – 1230,6 тис. т, двооксиду сірки 976,6 тис. т, 

оксидів азоту – 320 тис. т. 

Найшкідливіші для навколишнього середовища, зокрема повітря, – 

енергетичні установки, авіаційний і автомобільний транспорт, металургійне 

виробництво, виробництво будівельних матеріалів, хімічні підприємства. 

Промислові викиди і викиди автомобільного й іншого транспорту призводять 

до зміни клімату великих міст. 

Шкідливі речовини, що забруднюють атмосферу, під час контакту з орга-

нізмом можуть викликати різні захворювання, професійні і гострі отруєння (у 

тому числі зі смертельним наслідком). Шкідливі речовини проникають в 

організм людини здебільшого через дихальні шляхи, а також через шкіру і 

шлунково-кишковий тракт. Ефект токсичної дії різних речовин залежить від 

кількості речовини, що потрапила в організм, їх фізико-хімічних властивостей, 

тривалості надходження. Особливе значення має хімізм взаємодії речовини з 

біологічними середовищами (кров'ю, ферментами). Отруйні дії залежать від 

способів надходження і виведення, розподілу в організмі, від статі людини, віку, 

індивідуальної сприйнятливості й інших супутніх чинників. Загальний 

токсичний вплив залежно від виду речовини може викликати різні дії: нервово-

паралітичну (бронхоспазм, ядуха, судома, параліч), загально токсичну (набряк 

мозку, параліч, судоми), задушливу (токсичний набряк легенів), дратівливу 

(подразнення слизових оболонок), психотичну (порушення психічної 

активності, свідомості), шкіряно-резорбтивну (місцеві запалення). 

Склад і ступінь забруднення повітряного середовища різними 

речовинами оцінюють за масою (мг) в одиниці об’єму повітря (м3) – 

концентрацією (С, мг/м3). Крім зазначеної одиниці виміру – мг/м3, можуть 

використовуватися – %, а також – млн.-1 чи «ppm» (кількість часток речовини на 

мільйон часток повітря). 

Гігієнічне нормування шкідливих речовин здійснюють за гранично 

допустимими концентраціями (ГДК, мг/м3) відповідно до нормативних 

документів: для робочих місць визначається гранично допустима концентрацію 

в робочій зоні – ГДКрз (ГОСТ 12.1.005-88, СН 245-71); в атмосфері повітря 

населеного пункту – максимально разові ГДКмр (найбільш висока, 

зареєстрована за 30 хв спостереження), середньодобові – ГДКcд (середня за 24 

год за безупинного вимірювання) і орієнтовно-безпечні рівні впливу – ОБРВ 

(список ГДК забруднювальних речовин № 3086-84 з доповненнями, ДСП 201-

97). Гігієнічне нормування потребує, щоб фактична концентрація 

забруднювальної речовини не перевищувала ГДК (Сфакт ≤ ГДК). 

ГДКрз - це максимальна концентрація, що за щоденної (крім вихідних 

днів) роботи впродовж 8 год чи за іншої тривалості, але не більш як 41 год на 

тиждень, впродовж усього стажу (25 років) не може викликати захворювань 

чи відхилень стану здоров’я, що виявляються сучасними методами досліджень 

у процесі роботи чи у віддалений період життя сучасного і наступних 

поколінь. 
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За ступенем впливу на організм шкідливі речовини поділяють на чотири 

класи небезпеки: 

1. Надзвичайно небезпечні, що мають ГДКрз менш як 0,1 мг/м3 у повітрі 

(смертельна концентрація в повітрі менш як 500 мг/м3); 

2. Високо небезпечні – ГДКрз = 0,1÷ 1,0 мг/м3 (смертельна концентрація 

в повітрі 500-5000 мг/м3); 

3. Помірковано небезпечні – ГДКрз = 0,1 10,0 мг/м3 (смертельна 

концентрація в повітрі 5000–50000 мг/м3); 

4. Мало небезпечні – ГДКрз > 10,0 мг/м3 (смертельна концентрація в 

повітрі > 50 000 мг/м3). 

У табл. наведено значення гранично допустимих концентрацій для 

деяких інгредієнтів, що містяться у виробничому повітряному середовищі й в 

атмосфері населених пунктів. 

Гранично допустимі концентрації забруднювальних речовин у робочій 

зоні і в атмосфері населених пунктів 

Речовина,  

Назва (формула) 

ГДКрз, 

мг/м3 

ГДКмр, 

мг/м3 

ГДКсд, 

мг/м3 

Клас 

небез- 

пеки 

Дія на людину 

Оксид вуглецю (СО) 20,0 3,0 1,0 4 
Задушлива дія, порушення 

центральної нервової системи 

Двооксид азот (NO2) 2,0 0,085 0,085 3 
Порушення дихальних шляхів, 

набряк легенів, серцева слабість 

Сірчистий ангідрид (SO2) 10,0 0,5 0,05 3 

Дратівна дія слизистих, верхніх 

дихальних шляхів, імунна система, 

гастрит 

Зважені речовини 

(неорганічний пил) 
 0,15 0,05  Захворювання дихальної системи 

Кадмій (Cd) 0,05   1 Канцероген* 

Свинець (Pb) 0,01  0,003 1 

Уражається шлунково-кишковий 

тракт, печінка, нирки; змінюється 

склад крові і кісткового мозку; 

уражається головний мозок; 

викликає м’язову кволість 

Бензин 100,0 5,0 1,5 4 
Наркотична дія (ураження 

центральної нервової системи) 

Бенз(α) пирен (C20H12) 0,00015  
0,1мкг/ 

100м3 
1 Канцероген 

Марганець (Mn, MnO2) 0,05   1 
Уражає центральну нервову 

систему, печінку, шлунок 

Фенол (C6H5OH) 0,3 0,01 0,01 2 
Потрібний захист шкіри, очей; 

алергійиі дії 

*Канцероген – речовина, що сприяє появі злоякісних утворень у різних органах. 
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У виробничих умовах часто спостерігається комбінована дія шкідливих 

речовин. Здебільшого дія шкідливих речовин сумується (адитивна дія). Однак 

можливо, коли дія однієї речовини підсилюється дією іншої (потенцююча дія), 

або можливий ефект комбінованої дії менше очікуваного (антагоністична дія). 

Якщо в повітрі присутні кілька речовин, що мають ефект сумації 

(односпрямованої дії), то якість повітря відповідатиме встановленим 

нормативам за умови, що: 

С1/ГДК1, + С2/ГДК2 + С3/ГДК3 + ... + Сn/ГДКn≤ 1. 

Ефектом сумації володіють сірчистий газ і двооксид азоту, фенол і сірчи-

стий газ та ін. Раніше ГДК хімічних речовин оцінювали як максимально разові. 

Перевищення їх навіть упродовж короткого часу заборонялося. Віднедавна для 

речовин (мідь, ртуть, свинець та ін.), що мають кумулятивні властивості 

(здатність накопичуватися в організмі), для гігієнічного контролю запроваджено 

іншу величину – середньо змінну концентрацію. Наприклад, допустима 

середньозмінна концентрація свинцю становить 0,005 мг/м3. 

Ступінь впливу пилу (аерозолю з розміром твердих часточок 0,1…200 

мкм) на організм людини залежить не тільки від хімічного складу, а й розмірів 

часток (дисперсного складу), форми порошин та їхніх електричних 

властивостей. Найбільшу небезпеку становлять частки розміром 1…2 мкм, тому 

що ці фракції великою мірою осідають у легенях під час дихання. Дослідження 

так само виявили, що електрозаряджений пил удвічі-втричі рази інтенсивніше 

осідає в організмі порівняно з нейтральним за зарядом пилом. 

Гігієністи за характером дії на організм вирізняють специфічну групу 

пилу – пил фіброгенної дії. Особливість дії такого пилу на організм полягає в 

тому, що в разі попадання в легені такий абразивний нерозчинний пил спри-

чинює утворення в легеневій тканині фіброзних вузлів – ділянок затверділої 

легеневої тканини, в результаті чого легені втрачають можливість виконувати 

свої функції. Такі захворювання практично не піддаються лікуванню і при 

своєчасного їх виявлення можливо припинити розвиток хвороби за рахунок 

зміни умов праці. Такі захворювання мають загальну назву пневмоконіози. 

Назви окремих захворювань цієї групи є похідні від назви речовин, що їх 

спричинили (силікоз – пил з вмістом SіО2, антрокоз – пил вугілля, азбестоз – 

пил азбесту тощо). Гігієністи ідентифікують близько 50 речовин, пил яких може 

спричиняти пневмоконіози (є фіброгенним). Деякі види пилу (каніфолі, 

борошна, шкіри, бавовни, вовни, хрому та ін.) можуть викликати алергічні 

реакції і захворювання легень – бронхіальну астму. 

 

Методи регулювання якості повітряного середовища та зниження 

негативного впливу забруднювальних речовин на працівників 

Методи регулювання параметрів повітряного середовища є невід'ємною 

частиною загальнодержавного підходу до керування навколишнім середовищем 

відповідно до ДСТУ ISO 14001-97 (Системи управління навколишнім 

середовищем). 
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Методи керування якістю повітряного середовища класифікують за 

рівнем значущості: 

• глобальний – «безвідходні» і передові технології, нові види палива 

й енергії, нові типи двигунів , міжнародне квотування викидів різних 

інгредієнтів, міжнародні угоди в галузі екологічного аудиту тощо; 

• регіональний – організаційно-планувальні (вибір території і 

розташування промислових об'єктів); організаційно-економічні (ліцензування 

діяльності, регіональне квотування викидів, установлення плати за викиди, 

штрафні санкції, страхування екологічних ризиків, пільги); нормативно-правові 

(установлення гранично допустимих концентрацій забруднювальних речовин у 

повітряному середовищі, установлення гранично допустимих викидів на 

джерелах викидів, нормування технологічних викидів, вимоги щодо 

інвентаризації викидів); вибір технологій, палива, застосування ефективних 

методів очищення й уловлювання забруднювальних речовин; 

• підприємства – зниження викидів у джерелі утворення (технологічні 

методи, вибір устаткування і рівень його обслуговування, автоматизація 

технологічних процесів, придушення шкідливих речовин у зоні утворення, 

герметизація устаткування, уловлювання забрудненого повітря й ефективне 

очищення його, вентиляція, контроль якості повітряного середовища, відбір 

персоналу і контроль стану його здоров'я); 

• на робочому місці – герметизація (локалізація) робочої зони і 

створення в ній нормальних параметрів повітряного середовища, застосування 

засобів індивідуального захисту, організаційні методи роботи. 

Успіх функціонування системи керування параметрами повітряного 

середовища, що діє на людину, залежить від ефективності всіх її ієрархічних і 

функціональних рівнів. Однак для сучасного підприємства найбільш 

розповсюдженим інженерним методом впливу на атмосферу є організація 

повітрообміну (вентиляція) у приміщеннях, а також локалізація джерел викидів 

з подальшим видаленням забрудненого повітря і його очищенням (аспірація). 

 

Вентиляція виробничих приміщень 

Вентиляцією називають організований і регульований повітрообмін, що 

забезпечує видалення з приміщення забрудненого повітря і подачу на його 

місце свіжого. Завдання вентиляції–забезпечення чистоти повітря і заданих 

метеорологічних умов у виробничих приміщеннях. За способом переміщення 

повітря розрізняють системи природної, механічної і змішаної вентиляції. 

Головним параметром вентиляції є повітрообмін, тобто обсяг повітря, що 

видаляється (Lв) або надходить у приміщення (Lп). 

Для ефективної роботи вентиляції необхідно дотримувати низку вимог: 

1.  Обсяг припливу повітря  Lп у приміщення повинен відповідати обсягу 

витяжки Lв. Різниця між цими обсягами не повинна перевищувати 10…15%. 

Можлива організація повітрообміну, коли обсяг припливного повітря більше 

обсягу повітря, що видаляється. Тоді в приміщенні створюється надлишковий 

тиск порівняно з атмосферним, що виключає інфільтрацію забруднювальних 

речовин у це приміщення. Така організація вентиляції здійснюється у 
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виробництвах, що висувають підвищені вимоги до чистоти повітряного 

середовища (наприклад, виробництво електронного устаткування). Для 

виключення витоків із приміщень з підвищеним рівнем забруднення обсяг 

повітря, що видаляється з них, повинен перевищувати обсяг повітря, що 

надходить. У такому приміщенні створюється незначне зниження тиску в 

порівняно з тиском у зовнішньому середовищі. 

2.  Під час організації повітрообміну необхідно свіже повітря подавати в 

ті частини приміщення, де концентрація шкідливих речовин мінімальна, а вида-

ляти повітря необхідно з найбільш забруднених зон. Якщо щільність шкідливих 

газів нижча за щільність повітря, то видалення забрудненого повітря вико-

нуєють з верхньої частини приміщення, під час видалення шкідливих речовин 

із щільністю більшою – з нижньої зони. 

3.  Система вентиляції не повинна створювати додаткових шкідливих і 

небезпечних факторів (переохолодження, перегрівання, шум, вібрацію, пожежо-

вибухонебезпечність). 

4. Система вентиляції повинна бути надійної в експлуатації і економіч-

ною.  

Визначення необхідного повітрообміну в разі загальнообмінної 

вентиляції. Відповідно до санітарних норм усі виробничі і допоміжні 

приміщення повинні вентилюватися. Необхідний повітрообмін (кількість 

повітря, що подається чи видаляється з приміщення) за одиницю часу (L, 

м3/год) можна визначити різними методами залежно від конкретних умов. 

1.За нормального мікроклімату і відсутності шкідливих речовин 

повітрообмін можна визначити за формулою: 

 L = n∙L',  

де: n – число працівників; 

L' – витрата повітря на одного працівника, прийнята залежно від об’єму 

приміщення, що припадає на одного працівника V', м3 (при V' < 20 м3; L' = 30 м3/год; 

за V' = 20...40 м3 L' = 20 м3/год; за V' > 40 м3 і при наявності природної 

вентиляції повітрообмін не розраховують); за відсутності природної вентиляції 

(герметичні кабіни) L' = 60 м3/год). 

2. Під час виділення шкідливих речовин у приміщенні необхідний 

повітрообмін визначають, виходячи з їхнього розрідження до допустимих 

концентрацій. Розрахунок повітрообміну здійснюється виходячи з балансу 

утворюваних у приміщеннях шкідливих речовин і речовин, що видаляються з 

нього, за формулою: 

 L=Gшр/(Cвид-Cпр) ,  

де: Gшр- маса шкідливих речовин, що виділяються у приміщенні за 

одиницю часу, мг/год; 

Свид і Спр- концентрація шкідливих речовин, у повітрі, що видаляється, і 

у припливному повітрі (Свид < Сгдк, Спр < 0,3Сгдк). 

 

3. Під час боротьби з надлишковим теплом повітрообмін визначають з 

умов асиміляції тепла, обсяг припливного повітря визначають за формулою: 
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          L=Qнад/(ρпр∙cп∙(tвид-tпр));                                        

 

де Qнад - надлишкові тепловиділення, ккал/год, (Qнад=Qсум-Qвид, де Qсум- 

сумарне надходження тепла, Qвид - кількість тепла, що видаляється за рахунок 

тепловтрат); 

ρпр - густина припливного повітря, кг/м3; 

сп- тепломісткість повітря, ккал/(кг∙град), (тепломісткість сухого повітря 

0,24 ккал/(кг∙ град); 

tвид і tпр- температура повітря, що видаляється, і припливного повітря, °С. 

 

4. Для орієнтованого визначення повітрообміну (L, м3/год) застосовують 

розрахунок за кратністю повітрообміну. Кратність повітрообміну (К) показує, 

скільки разів за годину міняється повітря у всьому об’ємі приміщення (V, м3 ): 

 

L = K∙V,                                                       

 

де К - коефіцієнт кратності повітрообміну (К = 1...10). 

 

Природна вентиляція 

Систему вентиляції, переміщення повітря за якій здійснюється завдяки 

різниці тисків усередині і зовні приміщення, називають природною 

вентиляцією. Різниця тисків зумовлена різницею щільності зовнішнього і 

внутрішнього повітря (гравітаційний тиск чи тепловий напір (∆Pт) і вітровим 

напором (∆Pв), що діє на будову. Розрахунок теплового напору можна виконати 

за формулою: 

                                     ∆Pт = gh(ρз – ρв),(Па),                                        

де g - прискорення вільного падіння, м/с2; h - вертикальна відстань між 

центрами припливного і витяжного отворів, м; 

ρз і ρв - густина зовнішнього і внутрішнього повітря, кг/м3. 

Під час дії вітру на поверхнях будинку з навітряної сторони утвориться 

надлишковий тиск, на підвітряній стороні - розрядження. Вітровий напір можна 

бути розрахувати за формулою: 

 

 ∆Pв=kn( rз)/2,(Па),  

де kn - коефіцієнт аеродинамічного опору будинку (визначається 

емпіричним способом); 

υв - швидкість вітрового потоку, м/с. 

Неорганізована природна вентиляція – інфільтрація (природне 

провітрювання) – здійснюється зміною повітря в приміщеннях через 

нещільності в елементах будівельних конструкцій завдяки різниці тиску зовні й 

усередині приміщення. Такий повітрообмін залежить від низку випадкових 

факторів (сили і напрямку вітру, різниці температур зовнішнього і внутрішнього 

повітря, площі, через яку відбувається інфільтрація). Для житлових будинків 

інфільтрація сягає 0,5…0,75, а в промислових будинках 1…1,5 обсягу 

приміщень на годину. 
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Для постійного повітрообміну необхідна організована вентиляція. 

Організована природна вентиляція може бути витяжна без організованого 

припливу повітря (канальна) і припливна – витяжна з організованим припливом 

повітря (канальна і безканальна аерація). Канальну природну витяжнау 

вентиляцію без організованого припливу повітря широко застосовують у 

житлових і адміністративних будинках. Розрахунковий гравітаційний тиск 

таких систем вентиляції визначають за температури зовнішнього повітря +50С, 

вважаючи, що весь тиск падає в тракті витяжного каналу, опір входу повітря в 

будинок не враховують. Під час розрахунку мережі повітроводів передусім 

роблять орієнтований підбір їх площ виходячи з допустимих швидкостей руху 

повітря в каналах верхнього поверху 0,5…0,8 м/с, у каналах нижнього поверху і 

збірних каналів верхнього поверху 1,0 м/с і у витяжній шахті 1…1,5 м/с. 

Для збільшення тиску в системах природної вентиляції на устя витяжної 

шахти встановлюють насадки-дефлектори, які розташовують у зоні ефективної 

дії вітру  

 
Рис. Дефлектор 

Посилення тяги відбувається завдяки розрідженню, яке виникає під час 

обтікання дефлектора потоком повітря, що набігає. Орієнтовно продуктивність 

дефлектора можна розрахувати за формулою: 

Lд=1131,73∙D2∙vв,(м
3/ч),                                         

де  D- діаметр підвідного патрубка, (м); 

 vв - швидкість вітру, (м/с). 

Аерацією називається організована природна загальнообмінна 

вентиляція приміщень у результаті надходження і видалення повітря через 

фрамуги вікон, що відкриваються, і ліхтарів. 

Рис. Аерація приміщень 

 

Повітрообмін регулюють різним ступенем відкривання фрамуг (залежно 

від температури зовнішнього повітря чи швидкості і напрямку вітру). Цей 

спосіб вентиляції має застосування в промислових будинках, що 
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характеризуються технологічними процесами з великими тепловиділеннями  

(прокатні, ливарні, ковальські цехи). 

Надходження зовнішнього повітря в приміщення в холодний період року 

організують так, щоб холодне повітря не потрапляло в робочу зону. Для цього 

зовнішнє повітря подають у приміщення через прорізи, розташовані не нижче 

4,5 м від підлоги, у теплий період року приплив зовнішнього повітря 

орієнтують через нижній ярус віконних прорізів (1,5 – 2 м). 

Основна перевага аерації – можливість здійснювати великі 

повітрообміни без витрат механічної енергії. До вад аерації належить те, що в 

теплий період року її ефективність може суттєво знижуватися через зниження 

перепаду температур зовнішнього і внутрішнього повітря. Крім того, повітря, 

що надходить у приміщення, не очищається і не охолоджується, а повітря, що 

видаляється, забруднює повітряну атмосферу. 

 

Механічна вентиляція 

Вентиляцію, за допомогою якої повітря подають у приміщення чи 

видаляють з них з використанням механічних збудників руху повітря, 

називають механічною вентиляцією. 

Якщо систему механічної вентиляції призначено для подачі повітря, то її 

називають припливною (рис. а), якщо ж для видалення повітря – витяжною 

(рис. б). Можлива організація повітрообміну з одночасною подачею і 

видаленням повітря – припливно-витяжна вентиляція (рис. в). В окремих 

випадках для скорочення експлуатаційних витрат на нагрівання повітря 

застосовують системи вентиляції з частковою рециркуляцією (до свіжого 

повітря підмішують повітря, вилучене з приміщення). 
 

 

 
Рис. Схема механічної вентиляції 

 

а-припливна; б-витяжна; в-припливно-витяжна; 

1-повітрозабірний пристрій; 2-повітронагрівач і зволожувач; 3-вентилятор; 

4-магістральні повітропроводи; 5-насадки для регулювання припливу та забору повітря; 6-

очищувач; 7-шахта для викиду забрудненого повітря 

 

За місцем дії вентиляція буває загальнообмінною і місцевою. У разі 

загальнообмінної вентиляції необхідні параметри повітря підтримують у 

всьому об’ємі приміщення. Таку систему доцільно застосовувати, коли шкідливі 

речовини виділяються рівномірно в усьому приміщенні. Якщо робочі місця 

мають фіксоване розташування, то з економічних міркувань можна організувати 
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оздоровлення повітряного середовища тільки в місцях перебування людей 

(наприклад, душиювання робочих місць у гарячих цехах).  

Витрати на повітрообмін суттєво скорочуються, якщо вловлювати 

шкідливі речовини в місцях їх виділення, не допускаючи поширення в 

приміщенні. Для цього поряд із зоною утворення шкідливості встановлюють 

пристрої забору повітря (витяжки, панелі, що всмоктують, всмоктувачі). Таку 

вентиляцію називають місцевою (див.рис.). 
 

 
 

Рис. Похилий боковий (панельний) відсмоктувач над зварювальним столом: 

а-одностороннього всмоктування; б-двостороннього всмоктування. 

 

У виробничих приміщеннях, у яких можливе раптове надходження 

великої кількості шкідливих речовин, передбачають влаштування аварійної 

вентиляції. 

У системах механічної вентиляції рух повітря здійснюється в основному 

вентиляторами, повітродувними машинами (осьового чи відцентрового типу) і 

в деяких випадках ежекторами. Осьовий вентилятор – це розташоване в 

циліндричному кожусі лопаткове колесо, під час обертання якого повітря, що 

надходить у вентилятор, під дією лопаток переміщується в осьовому напрямку.                 

До переваг осьових вентиляторів належить простота конструкції, велика 

продуктивність, можливість економічного регулювання продуктивності, можли-

вість реверсування потоку повітря. До їхніх вад належать мала величина тиску 

(30…300 Па) і підвищений шум. 

 Відцентровий вентилятор складається зі спірального корпуса з 

розміщеним усередині лопатковим колесом, під час обертання якого повітря, що 

припливає через вхідний отвір, потрапляє в канали між лопатками колеса і під 

дією відцентрової сили переміщується цими каналами, збирається корпусом і 

викидається через випускний отвір. Тиск вентиляторів такого типу може 

досягати більш як 10 000 Па. Залежно від складу переміщуваного повітря 

вентилятори можуть виготовлятися з різних матеріалів і різної конструкції 

(звичайного, пилового,  антикорозійного, вибухобезпечного виконання). 

Підбираючи вентиляторів потрібно знати необхідну продуктивність, 

створюваний тиск, в окремих випадках – конструктивне виконання. Повний 

тиск, що розвиває вентилятор, витрачається на подолання опорів на 

всмоктувальному і нагнітальному повітроводі під час переміщення повітря. 
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Установка вентиляційної системи (припливна, витяжна, припливно-

витяжна) складається із повітрозабірних пристроїв і пристроїв для викиду 

повітря (розташованих зовні будинку), пристроїв для очищення повітря від 

пилу і газів, калориферів для підігрівання повітря в холодний період, 

повітроводів, вентилятора, пристроїв подачі і видалення повітря в приміщенні, 

дроселів і засувок. Розрахунок вентиляційної мережі полягає у визначенні втрат 

тиску під час руху повітря, що складаються з втрат на тертя повітря (Ртр ) (за 

рахунок шорсткості повітроводу) і в місцевих опорах (Рмо ) (повороти, зміни 

площ, перетини, фільтри, калорифери тощо). Повні втрати тиску РΣ(Па) 

визначають підсумовуванням втрат тиску на окремих розрахункових ділянках:  

 

                        РΣ=Ртр+Рмо= (
n

l
1

·λ/d+
m

1

 )·ρ·vп
2/2 ,                               

 де λ-коефіцієнт опору тертя (орієнтовно λ=0,02); 

 l  - довжина ділянки повітровода, характеризується сталістю витрат і 

швидкістю повітря, м; 

ξ-коефіцієнт місцевого опору (довідкові дані залежно від фасонних змін 

повітроводів і устаткування,ξ = 0…1000); 

ρ- густина повітря, кг/м3; 

vп - швидкість повітря, м/с; 

n- число ділянок магістралі; 

m - число елементів місцевих опорів. 

Порядок розрахунку вентиляційної мережі такий: 

1. Вибирають конфігурацію мережі залежно від розміщення приміщень, 

установок, робочих місць, що повинна обслуговувати вентиляційна система. 

2. Знаючи необхідну витрату повітря на окремих ділянках повітроводів, 

визначають площі їхніх поперечних перерізів, виходячи з допустимих 

швидкостей руху повітря (у звичайних вентиляційних системах швидкість 

приймають 6…12 м/с, а в аспіраційних установках для запобігання засміченню  

10…25 м/с). 

3. За формулою розраховують опір мережі, причому за розрахункову 

звичайно беруть найбільш протяжну магістраль. 

4.  За каталогами вибирають вентилятор і електродвигун. 

Якщо опір мережі виявився занадто великим, розміри повітроводів 

збільшують і роблять перерахунок мережі. 

На підставі даних про необхідну продуктивність і тиск роблять вибір 

вентилятора за його аеродинамічною характеристикою, що графічно виражає 

зв’язок між тиском, продуктивністю і ККД за визначених швидкостей 

обертання (P-L характеристика). У виборі вентилятора враховують, що його 

продуктивність пропорційна швидкості обертання робочого колеса, повний тиск 

– квадрату швидкості обертання, а споживана потужність – кубу швидкості 

обертання. Установчу потужність електродвигуна (N, кВт) для вентилятора 

розраховують за формулою: 

N = k∙L∙P/(1000∙ηв∙ηп),      
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де k – коефіцієнт запасу (1,05…1,15); 

L – продуктивність вентилятора, м3/год;  

Р – повний тиск вентилятора, Па;  

ηв – ККД вентилятора; 

ηп – ККД передачі від вентилятора до двигуна (для клиновидних пасів ηп 

= 0,9…0,95, для плоских пасів – 0,85…0,9). 
 

2. Освітлення виробничих приміщень. 
 

Світлові випромінювання – це електромагнітні випромінювання певної 

частки оптичного діапазону. За довжиною хвилі оптичні випромінювання 

перебувають у діапазоні довжини хвилі від 10 до 340 000 нм. У цьому діапазоні 

видимі випромінювання займають незначну ділянку – діапазон від 380 до 760 

нм. Таким чином, за однакового енергетичного рівня оптичні випромінювання з 

довжиною хвилі 380…760 нм сприймаються органами зору людини, а за 

межами цього хвильового діапазону не сприймаються. 

Світло – один із суттєвих чинників виробничого середовища, завдяки 

якому забезпечується зоровий зв’язок працівника з його оточенням. Відомо, що 

більш як 80% всієї інформації про навколишнє середовище надходить до 

людини через очі – наш зоровий апарат. Правильно організоване освітлення 

позитивно впливає на діяльність центральної нервової системи, знижує 

енерговитрати організму на виконання певної роботи, що сприяє підвищенню 

працездатності людини, продуктивності праці та якості продукції, зниженню 

виробничого травматизму тощо. Так, наприклад, збільшення освітленості від 

100 до 1000 люкс за напруженої зорової роботи призводить до підвищення 

продуктивності праці на 10…20%, зменшення браку на 20%, зниження 

кількості нещасних випадків на 30%. Вважають, що 5% травм можуть 

спричинюватись такою професійною хворобою, як робоча міокопія 

(короткозорість). 

Треба відмітити особливо важливу роль у життєдіяльності людини при-

родного освітлення, його ультрафіолетової частини спектра. Природне 

освітлення стимулює біохімічні процеси в організмі, поліпшує обмін речовин, 

загартовує організм, йому властива протибактерицидна дія тощо. У цьому 

зв’язку за недостатнього природного освітлення в умовах виробництва 

санітарно-гігієнічні нормативи вимагають у системі штучного освітлення 

застосовувати джерела штучного світла з підвищеним складником 

ультрафіолетового випромінювання – еритемні джерела світла. 

Спроможність зорового сприйняття визначається енергетичними, 

просторовими, часовими та інформаційними характеристиками сигналів, що 

надходять до людини. Видимість об’єкта залежить від властивості ока, а також 

освітлення (або власного світла об’єкта). 

Під час здійснення будь-якої трудової діяльності втомлюваність очей в 

основному залежить від напруженості процесів, що супроводжують зорове 

сприйняття. До таких процесів належать адаптація, акомодація, конвергенція. 

Адаптація – здатність ока пристосовуватися до різної освітленості 

звуженням і розширенням зіниці в діапазоні 2…8 мм. 



 85 

Акомодація – пристосування ока до зрозумілого бачення предметів, що 

перебувають від нього на різній відстані, за рахунок зміни кривизни 

кришталика. 

Конвергенція – здатність ока під час розглядання близьких предметів 

займати положення, за якого зорові осі обох очей перетинаються на предметі. 

Для створення оптимальних умов зорової роботи варто враховувати не 

лише кількість та якість освітлення, а й кольорове оточення. Діючи на око, 

випромінювання, що мають різну довжину хвилі, викликають відчуття того або 

іншого кольору. Межі колірних смуг наступні: 

 

 Колір Довжина хвилі, нм 

Фіолетовий 380 – 450 

Синій 450 – 480 

Зелений 510 – 550 

Жовтий 575 – 585 

Оранжевий 585 – 620 

Червоний 620 – 780 

 

Для ока людини найбільш відчутним є жовто-зелене випромінювання з 

довжиною хвилі 555 нм. Спектральний склад світла впливає на продуктивність 

праці та психічний стан людини. Так, якщо продуктивність людини за 

природного освітлення прийняти за 100%, то за червоного та оранжевого 

освітлення (довжина хвилі 600...780 нм) вона становить лише 76%. За надмірної 

яскравості джерел світла та довколишніх предметів може відбутись засліплення 

працівника. Нерівномірність освітлення та неоднакова яскравість оточуючих 

предметів призводять до частої преадаптації очей під час виконання роботи і, як 

наслідок, до швидкого втомлення органів зору. Тому поверхні, що добре 

освітлюються, краще фарбувати в кольори з коефіцієнтом відбивання 0,4…0,6 

(світлі тони), бажано також, щоб вони мали матову або напівматову поверхню. 
 

Основні світлотехнічні поняття та одиниці 

Основними поняттями системи світлотехнічних величин і одиниць є 

світловий потік, сила світла, освітленість, яскравість, фон, контраст яскравості і 

видимість. 

Світловий потік F – це потік випромінювання, який оцінюють за його 

дією на людське око. За одиницю світлового потоку прийнято люмен (лм). 

Наприклад, лампа розжарювання потужністю 40 Вт створює світловий потік 

415…460 лм, а люмінесцентна лампа ЛД 40 такої ж потужності – 2340 лм. 

Сила світла І – просторова густина світлового потоку, яку визначають 

відношенням світлового потоку F (лм) до тілесного кута ω, у якому цей потік 

поширюється: І = F/ω. За одиницю сили світла прийнято канделу (кд). Тілесний 

кут – це частина простору сфери, обмежена конусом, що спирається на 

поверхню сфери з вершиною у її центрі. За одиницю тілесного кута прийнято 

стерадіан (ср). Кут в 1 ср вирізає на поверхні сфери площину, рівну квадрату 

радіуса сфери. Кандела – це сила світла еталонного джерела в перпендику-
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лярному напрямку за температури затвердіння платини 2046,65 К і тиску Р = 

101325 Па. 

Освітленість Е – поверхнева густина світлового потоку. За 

рівномірного розподілу світлового потоку F, перпендикулярного освітлюваній 

поверхні S, освітленість Е = F/S. Наприклад, освітленість поверхні у повний 

місяць – 0,2…0,3 лк, білої ночі – 2…3 лк, опівдні (літо) – 68 000…99 000 лк. 

Яскравість поверхні В – поверхнева густина сили світла, визначається 

як відношення сили світла І у даному напрямі до проекції поверхні, що світить-

ся, на площину, перпендикулярну до напрямку спостереження.      В = I/Scos α, 

де α - кут між нормаллю до поверхні і напрямом зору. За одиницю яскравості 

прийнято канделу на квадратний метр (кд/м2 або ніт). Наприклад, яскравість 

люмінесцентних ламп  –  5·103…105 кд/м2, лампи розжарювання  –  5,5·106 

кд/м2. Око людини спроможне функціонувати у діапазоні 10-6…104 кд/м2. 

Осліплювальна яскравість залежить від розміру поверхні, яка світиться, 

яскравості сигналу та рівня адаптації зору і має розбіг 6,4·10…15,9·104 кд/м2. 

Для ефективного бачення об’єкту фонова яскравість тла повинна перебувати у 

діапазоні 10…500 кд/м2. 

Коефіцієнти відбиття ρ, пропускання τ та поглинання β поверхонь 

вимірюють у процентах або частках одиниці (ρ + τ + β = 1):   ρ = Fρ /F;   τ = Fτ/F;   

β = Fβ/F, де Fρ , Fτ, Fβ  –  відповідно відбитий, той, що пройшов через поверхню 

та поглинений, світлові потоки; F  –  світловий потік, що падає на поверхню. 

Наприклад, коефіцієнт відбиття білої поверхні дорівнює 0,8…0,75, світло 

синьої – 0,55, коричневої – 0,23, чорної – 0,1…0,07. 

Фон – поверхня, що безпосередньо прилягає до об’єкта. Його оцінюють 

коефіцієнтом відбиття ρ.    Фон вважають світлим при ρ > 0,4, середнім  –  за 

0,2 < ρ < 0,4 та темним за ρ < 0,2. 

Контраст К об’єкта спостереження та тла визначають різницею між їх 

яскравостями: К = (B0 – Вф) / Вф, де В0 та Вф – відповідно яскравості об'єкта та 

тла. Контраст вважають великим за К > 0,5, середнім – за 0,2 < К < 0,5, малим – 

за К < 0,2. 

Видимість V характеризує здатність ока сприймати об’єкт. Видимість 

залежить від освітлення, розміру об’єкта розпізнавання, його яскравості, 

контрасту між об’єктом і фоном, тривалості експозиції: V = К/Кпор , де К – 

контраст між об'єктом і фоном; Кпор – пороговий контраст, тобто найменший 

контраст, що розрізняється оком за даних умов. Для нормального зорового 

сприйняття V повинна бути рівною 10…15. 

Час зберігання зорового відчуття – 0,2…0,3 с. Сприйняття мерехтливого 

світла має специфічні особливості. Серія світлових імпульсів сприймається як 

безупинний сигнал, якщо інтервали між імпульсами порівняні з часом інерції 

зору. Критична частота мерехтіння дорівнює 15…70 Гц. Таким чином, для 

забезпечення стабільного зображення частота регенерації сигналу повинна бути 

не нижчою 70 Гц. Наприклад, у сучасних моніторах частота регенерації 

зображення становить 85 Гц і вище. 
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Види виробничого освітлення 

Залежно від джерел світла освітлення може бути природним, що 

створюється прямими сонячними променями, та розсіяним світлом небосхилу; 

штучним, що створюється електричними джерелами світла, та суміщеним, за 

якого недостатнє за нормами природне освітлення доповнюють штучним. 

Природне освітлення поділяють на: бокове (одно- або двобокове), що 

здійснюється через світлові отвори (вікна) в зовнішніх стінах; верхнє, 

здійснюється через отвори (ліхтарі) в дахах і перекриттях; комбіноване – 

поєднання верхнього та бокового освітлення. 

Штучне освітлення може бути загальним і комбінованим. Загальне 

освітлення передбачає розміщення світильників у верхній зоні приміщення (не 

нижче 2,5 м над підлогою) для здійснення загального рівномірного або 

загального локалізованого освітлення (з урахуванням розташування обладнання 

та робочих місць). Місцеве освітлення створюється світильниками, що 

концентрують світловий потік безпосередньо на робочих місцях. Комбіноване 

освітлення складається із загального та місцевого. Його доцільно застосовувати 

під час робіт високої точності а також, якщо необхідно створити певний або 

змінний, у процесі роботи, напрямок світла. Одне місцеве освітлення у 

виробничих приміщеннях заборонено. 

За функціональним призначенням штучне освітлення поділяють на 

робоче, чергове, аварійне, евакуаційне, охоронне. 

Робоче освітлення – це  створює необхідні умови для нормальної трудо-

вої діяльності людини. 

Чергове освітлення – знижений рівень освітлення, що передбачається у 

неробочий час, з використанням частини світильників інших видів освітлення. 

Аварійне освітлення вмикають під час вимикання робочого освітлення. 

Світильники аварійного освітлення живляться від автономного джерела і 

повинні забезпечувати освітленість не менш як 5% величини робочого 

освітлення, але не менш як 2 лк на робочих поверхнях виробничих приміщень і 

не менш як 1 лк на території підприємства. 

Евакуаційне освітлення вмикають для евакуації людей з приміщення 

під час виникнення небезпеки. Його встановлюють у виробничих приміщеннях 

з кількістю працівників більш як 50, а також у приміщеннях громадських і 

допоміжних будівель промислових підприємств, якщо в них одночасно можуть 

перебувати більш як 100 осіб. Евакуаційна освітленість у приміщеннях має бути 

0,5 лк, поза приміщенням – 0,2 лк. 

Охоронне освітлення передбачають вздовж меж територій, що 

охороняються, воно має забезпечувати освітленість 0,5 лк. 

 

Основні вимоги до виробничого освітлення 

Для створення сприятливих умов зорової роботи освітлення робочих 

приміщень повинно задовольняти таким умовам: 

• рівень освітленості робочих поверхонь має відповідати гігієнічним 

нормам для даного виду роботи згідно з ДБН В.2.5.-28–2006; 
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• мають бути забезпечені рівномірність і часова стабільність рівня 

освітленості у приміщенні, відсутність різких контрастів між освітленістю 

робочої поверхні та навколишнього простору, відсутність на робочій поверхні 

різких тіней (особливо рухомих); 

•у полі зору предмета не повинно створюватися сліпучого блиску; 

• штучне світло, що використовується на підприємствах, за своїм 

спектральним складом має наближатися до природного; 

• не створювати небезпечних і шкідливих факторів (шум, теплові 

випромінювання, небезпеку ураження струмом, пожежо- та 

вибухонебезпечність); 

• бути надійним, простим в експлуатації та економічним. 

Під час нормуванні освітлення приміщення залежно від завдання зорової 

роботи розділяють на чотири групи: 

І – приміщення, у яких здійснюється розрізнення об’єктів зорової 

роботи за фіксованого напрямку лінії зору працівників на робочу поверхню 

(виробничі приміщення промислових підприємств, робочі кабінети, 

конструкторські бюро, кабінети лікарів, аудиторії, лабораторії та ін.); 

ІІ – приміщення, у яких здійснюється розрізнення об’єктів  за 

нефіксованої лінії зору та огляд навколишнього простору (виробничі 

приміщення у яких здійснюється тільки нагляд за роботою технологічного 

устаткування, торгівельні зали, виставочні зали та ін.); 

ІІІ – приміщення, у яких здійснюється тільки огляд навколишнього 

простору за епізодичного розрізнення об’єктів (концертні зали, кімнати 

очікування, рекреації, актові зали та ін.); 

ІV – приміщення, у яких відбувається загальна орієнтація у просторі 

інтер’єра (коридори, гардеробні, санвузли та ін.); 

Залежно від призначення приміщення поділяють ще на приміщення 

промислових підприємств та приміщення житлових, громадських і 

адміністративно побутових споруд. 

 

Природне освітлення 

На рівень природного освітлення приміщень впливають: світловий 

клімат, який залежить від географічного розтушування місця, площа та 

орієнтація світлових отворів; конструкція вікон, чистота скла, геометричні 

параметри приміщень і відбивльні властивості поверхонь, зовнішнього та 

внутрішнього затемнення світла різними об'єктами. 

Оскільки природне освітлення не постійне у часі, його кількісну оцінку 

здійснюють за відносним показником – коефіцієнтом природної освітленості 

(КПО): 

КПО = (Евн / Езов) · 100%        

де Евн (лк) – природна освітленість у даній точці площини всередині 

приміщення, яка створюється світлом неба (безпосереднього або після 

відбиття); Fзов (лк) – зовнішня горизонтальна освітленість, що створюється 

світлом в той самий час повністю відкритим небосхилом.  
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В основу нормування виробничого освітлення покладено залежність 

необхідного рівня освітлення від зорової напруги (розряду зорової роботи), яку 

передусім, визначають розміром об’єкта розпізнавання, контрастом між 

об’єктом і фоном, характеристикою фону. Нормування освітлення в 

громадських, допоміжних та житлових будівлях здійснюють залежно від 

призначення приміщення. 

За системи бокового природного освітлення (через віконні прорізи у 

стінах) нормується мінімальне значення КПО. Для односторонньої бокової 

системи – це КПО у точці робочої поверхні (або підлоги), розташованій на 

відстані 1 м від стіни, найбільш віддаленої від світлових прорізів. За системи 

верхнього природного освітлення (через ліхтарі – світлові прорізі у покритті 

будівлі) та системи верхнього та бічного природного освітлення нормують 

середній КПО, обчислений за результатами вимірювань у N точках (не менш 5) 

умовної робочої поверхні (або підлоги). Першу та останню точки приймають на 

відстані 1 м від поверхні стін. Середнє значення КПО обчислюється за 

формулою: 

КПОср=(КПО1/2+КПО2+КПО3+...+КПОN-1+КПОN/2)/(N-1) ,     

де КПОN – коефіцієнт природного освітлення у N-й контрольній точці; N 

– кількість контрольних точок у площині характерного перерізу приміщення. 

Достатність природного освітлення в приміщенні регламентується 

будівельними нормами ДБН В.2.5-28–2006. 

Для природного освітлення ДБН В.2.5-28–2006 встановлює норми 

коефіцієнта природної освітленості (КПО). 

Для приміщень промислових підприємств нормативні значення КПО 

встановлено залежно від розряду зорової роботи, який визначається найменшим 

розміром об’єкта розрізнення в мм, та системи освітлення (бокове, верхнє чи 

комбіноване). Встановлено вісім розрядів зорової роботи: І, II,…, VIII (табл. 1 і 

додаток И ДБН В.2.5-28–2006).  КПО для розрядів І, ІІ, ІІІ в разі використання 

лише природного освітлення не нормується. У виробничих приміщеннях із 

зоровою роботою І – ІІІ розрядів потрібно використовувати суміщене 

освітлення. 

Для приміщень житлових, громадських і адміністративно-побутових 

споруд значення норм КПО встановлена залежно від характеристики зорової 

роботи, яка визначається найменшим або еквівалентним розміром об’єкта 

розрізнення в мм, розряду зорової роботи (А,Б,…З), підрозряду зорової роботи, 

який визначається відносною тривалістю зорової роботи в напрямку зору на 

робочу поверхню, %, а також системи освітлення (таблиця 2 та додаток К ДБН 

В.2.5-28–2006). 

За системи бокового освітлення нормуються мінімальні значення КПО, 

за систем верхнього та комбінованого природного освітлення – середні 

значення КПО. 

Нормовані значення КПО для будівель, розташованих у різних регіонах 

України, потрібно визначати за формулою: 
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eN = eH·mN,      

де еН – значення КПО за таблицями 1; 2 ДБН В.2.5-28–2006; 

mN – коефіцієнт світлового клімату за таблицею 4 ДБН В.2.5-28–2006; 

N – номер групи забезпеченості природним світлом за таблицею 4 ДБН 

В.2.5-28–2006.  

Значення mN  залежить від типу світлових прорізів (бокових у зовнішніх 

стінах, ліхтарів різних типів), а також від орієнтування світлових прорізів 

відносно сторін горизонту та району (Автономна Республіка Крим, Одеська 

область або решта території України). 

Розрахункові значення КПО округляють до десятих часток. 

За верхнього та комбінованого освітленні для виробничих і громадських 

будівель нормується нерівномірність природного освітлення 3:1. 

Нормоване значення КПО під час роботи з візуальними дисплейними 

терміналами всіх типів вітчизняного та закордонного виробництва на основі 

електронно-променевих трубок, що використовуються в ЕОМ колективного 

використання та персональних ЕОМ має становити не нижче 1,5% згідно з 

ДСанПіН 3.3.2.007–98 або ДНАОП 0.00-1.31–99. 

У проектуванні природного освітлення враховують, що освітленість 

всередині приміщення залежить від світла, яке створюється небом і 

безпосередньо потрапляє на робочу поверхню, а також світла, яке відбивається 

від поверхонь всередині приміщення та прилеглих будівель. 

Попередній розрахунок природного освітлення полягає у визначенні 

площі світлових отворів, що мають забезпечити в приміщенні нормативні 

значення КПО. За бокового освітлення розрахунок виконують за формулою: 

100(Sв/Sп)=(КПОн·kз·ηв·kбуд)/( τзаг·r),                                        

де Sв, Sп – площі вікон і підлоги у приміщенні; 

КПОн – нормативний коефіцієнт природного освітлення; 

kз –коефіцієнт запасу, враховує зниження світлопропускання вікон і 

середовища у приміщенні, kз = 1,2…1,5; 

ηв – світлова характеристика вікон, залежить від відношення розмірів 

приміщення (довжини до глибини та глибини до висоти від рівня робочої 

поверхні до верхнього краю вікна), ηв = 6,5…66,0; 

kбуд – коефіцієнт, що враховує затінення вікон будівлями, розташованими 

навпроти (залежить від відношення відстані між будівлями до висоти карнизу 

протилежного будинку над підвіконником), kбуд = 1,0…1,7;  

tзаг  – загальний коефіцієнт світлопропускання, τзаг  =τ1
.τ2

.τ3
.τ4

.τ5, 

 де τ1– коефіцієнт світлопропускання матеріалу, τ1 = 0,5…0,9;  

τ2 – коефіцієнт, що враховує втрати світла у віконній рамі, τ2 = 0,1…0,8;  

τ3 – коефіцієнт, що враховує втрати світла у несучих конструкціях (за 

бокового освітлення τ3= 1,0); 

τ4 – коефіцієнт, що враховує втрати світла у сонцезахисних пристроях, τ4 = 0,6-1;   

τ5 – коефіцієнт, що враховує втрати світла у захисній сітці, яку 

встановлюють під ліхтарями, τ5 = 0,9; 
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r – коефіцієнт, що враховує підвищення КПО за бокового освітленні 

завдяки світлу, яке відбивається від поверхонь приміщення та прилеглих 

будівель, r = 1,0…10. 

Розрахунок природного освітлення у приміщеннях, які експлуатуються, 

здійснюють за графіком А. Данилюка графоаналітичним методом, який 

наведено у ДБН В.2.5-28–2006. 

 

Штучне освітлення 

Штучне освітлення передбачено в усіх приміщеннях будівель, а також на 

відкритих робочих ділянках, місцях проходу людей і руху транспорту. 

Штучне освітлення проектують для двох систем: загальне (рівномірне 

або локалізоване) та комбіноване (до загального додається місцеве). 

За штучного освітлення нормативною величиною є абсолютне значення 

освітленості, яке залежить від характеристики зорової праці та системи 

освітлення (загальне, комбіноване). Всього визначено вісім розрядів (залежно 

від розміру об'єкта розпізнавання), своєю чергою, розряди (I – V) містять 

чотири підрозряди (а, б, в, г) – залежно від контрасту між об’єктом і фоном та 

характеристики фону (коефіцієнта відбиття). Найбільша нормована освітленість 

складає 5000 лк (розряд І а), а найменша – 20 лк (розряд VIII г).  

Як джерела світла за штучного освітлення використовують лампи 

розжарювання та газорозрядні лампи. Основні характеристики джерел світла – 

номінальна напруга, споживана потужність, світловий потік, питома світлова 

віддача та термін служби. 

У лампі розжарювання видиме світло випромінює нагріта до високої 

температури нитка з тугоплавкого матеріалу. Світловий потік залежить від 

споживаної потужності і температури нитки. Лампи розжарювання прості у 

виготовленні, надійні в експлуатації. Їх вади: мала світлова віддача (10…15 

лм/Вт), невеликий термін служби (близько 1000 год) і несприятливий 

спектральний склад світла, в якому переважають жовтий і червоний кольори за 

нестачі синього та фіолетового порівняно з природним світлом, що ускладнює 

розпізнавання кольору. 

У газорозрядних лампах балон наповнюється парами ртуті та інертним 

газом, на внутрішню поверхню балона може наноситися люмінофор. 

Газорозрядні лампи бувають низького (люмінесцентні) та високого тиску. 

Люмінесцентні лампи мають великий термін служби (10 000 год), більшу 

світлову віддачу (50…80 лм/Вт), малу яскравість поверхні, що світиться, 

кращий спектральний склад світла – ближчий до денного. До вад 

люмінесцентних ламп належить: пульсація світлового потоку, нестійка робота 

за низьких температур і зниженої напруги та складніша схема вмикання. 

Пульсація світлового потоку негативно впливає на стан зору, а також може 

викликати стробоскопічний ефект, який полягає у тому, що частини обладнання, 

що обертаються, здаються нерухомими або такими, щякі обертаються у 

протилежному напрямі. Стробоскопічний ефект можна знизити вмиканням 

сусідніх ламп у різні фази мережі, але повністю усунути його не вдається. 

Зниження негативної дії пульсуючого світлового потоку здійснюють 
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підвищенням частоти (до 1 кГц) струму живлення, що пов'язано з інерційною 

характеристикою формування зорового образу. 

Розрізняють кілька типів люмінесцентних ламп залежно від спек-

трального складу світла: ЛД – лампи денні, ЛБ  –  білі, ЛДЦ – денного світла 

правильної кольорової передачі, ЛТБ – тепло-білі, ЛХБ – холодно-білі. 

Лампи високого тиску – дугові ртутні (ДРЛ) та натрієві лампи (ДНаТ) 

мають термін служби більш як 10 000 год і світловіддачу відповідно 50 і 130 

лм/Вт. 

У галогенних лампах колби наповнені парами галогену (йоду або 

брому). За принципом дії вони бувають розжарювання, газорозрядні і 

металогалогенові. Галогенні лампи мають термін служби (2000…5000 год) і 

світловіддачу (20…75 лм/Вт). 

Джерело світла (лампи) разом з освітлюваною арматурою становить 

світильник. Він забезпечує кріплення лампи, подачу до неї електричної енергії, 

запобігання забрудненню, механічному ушкодженню, а також вибухову і 

пожежобезпеку та електробезпеку. Здатність світильника захищати очі 

працівника від надмірної яскравості джерела характеризується захисним 

кутом. 

Під час проектування освітлювальних установок необхідно, 

дотримуючись норм і правил освітлення, визначити потребу в освітлювальних 

пристроях, установчих матеріалах і конструкціях, а також в електричній енергії. 

Проект, зазвичай, складається з чотирьох частин: світлотехнічної, електричної, 

конструктивної та кошторисно-фінансової. 

Світлотехнічна частина передбачає виконання таких робіт: 

Ознайомлення з об’єктом проектування, яке полягає в оцінці характеру 

й точності зорової роботи на кожному робочому місці; при цьому обов’язково 

треба встановити роль зору у виробничому процесі, мінімальні розміри об’єктів 

розпізнавання та відстань від них до очей працівника; визначити коефіцієнт 

відбиття робочих поверхонь і об’єктів розпізнавання, розташування робочих 

поверхонь у просторі, бажану спрямованість світла, наявність об’єктів 

розпізнавання, що рухаються, можливість збільшення контрасту об’єкта з 

фоном, можливість виникнення травматично небезпечних ситуацій, стробо-

скопічного ефекту; виявити конструкції та об’єкти, на яких можна розмістити 

освітлювальні прилади, а також конструкції та об’єкти, які можуть утворювати 

тіні тощо; 

вибір системи освітлення, який визначається вимогами до якості 

освітлення та економічності установки освітлення; 

вибір джерела світла, що визначається вимогами до спектрального 

складу випромінювання, питомою світловою віддачею, одиничною потужністю 

ламп, а також пульсацією світлового потоку; 

визначення норм освітленості та інших нормативних параметрів 

освітлення для даного виду робіт відповідно до точності робіт, системи 

освітлення та вибраного джерела світла; 
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вибір приладу освітлення, що регламентується його конструктивним 

виконанням за умовами середовища, кривою світлорозподілу, коефіцієнтом 

корисної дії та величиною блиску; 

вибір висоти підвісу світильників здійснюють, зазвичай, сумісно з 

вибором варіанта їх розташування і визначають в основному найвигіднішим 

відношенням L:h (відстань між світильниками до розрахункової висоти підвісу), 

а також умовами засліплення; залежно від кривої світлорозподілу (типу 

світильника) відношення L:h прийнято від 0,9 до 2,0. 

Після визначення основних параметрів освітлювальної установки (нор-

мованої освітленості, системи освітлення, типу освітлювальних приладів та 

схеми їх розташування) приступають до світлотехнічних розрахунків. 

Розрахунок освітлювальної системи може бути виконано різними 

способами, які базуються на двох основних методах розрахунків: за світловим 

потоком і точковий. Найбільш розповсюджений у проектній практиці 

розрахунок за методом коефіцієнта використання потоку світла. Цей метод 

використовують для розрахунку загального рівномірного освітлення і дає змогу 

визначити світловий потік джерел світла, необхідний для створення 

нормованого освітлення розрахункової горизонтальної площини. Цим методом 

враховують прямий і відбитий (від стелі, стін і підлоги) потік світла. 

Потік світла F, який повинні випромінювати лампи в кожному 

світильнику, визначають за формулою: 

 

F = EkSz / (Nηγ),      

де Е – нормована мінімальна освітленість, лк; 

k - коефіцієнт запасу (приймають у межах від 1,2 до 2,0 залежно від 

вмісту пилу в повітрі, типу джерела світла і розрахункових термінів очищення 

світильників – 2…18 разів на рік); 

S - площа, що освітлюється, м2; 

Z = ЕСР/ЕМІН – коефіцієнт, що характеризує нерівномірність освітлення 

(Еср, Емін – середня та мінімальна освітленість), приймають таким, що дорівнює 

1,0 для розрахунку на середню освітленість чи для відбитого освітлення, 1,15 -

для ламп розжарювання і ДРЛ, 1,1 - для ліній, що світяться, виконаних сві-

тильниками з люмінесцентними лампами; 

N - кількість світильників, передбачена ще до розрахунку відповідно до 

найвигіднішого L:h; 

η - коефіцієнт використання випромінюваного світильниками потоку 

світла на розрахунковій площині (визначають за довідковими таблицями 

залежно від типу світильника, коефіцієнтів відбиття підлоги, стін, стелі та 

індексу приміщення і, який розраховують за формулою і = АВ/(h(А+В)), тут А і 

В - розміри приміщення в плані, м; 

h - розрахункова висота підвісу світильника над робочою поверхнею, м); 

γ - коефіцієнт затінення (можна вводити для приміщень з фіксованим 

розташуванням працівників, приймають таким, що дорівнює 0,8). 

Обчислений за формулою розрахунковий потік світла лампи (або 

світильника з кількома лампами) порівнюють зі стандартним на джерело світла 
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і приймають найближче значення. У практиці світлотехнічних розрахунків 

допускають відхилення потоку світла вибраної лампи від розрахункового у 

межах від – 10 до +20%. 

Різновидом методу коефіцієнта використання потоку світла є метод 

питомої потужності, який іноді називають методом ват. Питома потужність –

потужність установки освітлення приміщення відносно площі його підлоги. 

Цей метод застосовують тільки для орієнтовних розрахунків. Він дає змогу 

визначити потужність кожної лампи Р (Вт) для створення нормованого 

освітлення: 

P = ωS/N,       

де ω - питома потужність лампи, Вт/м2; 

S - площа приміщення, м2; 

N - кількість ламп системи освітлення. 

Значення питомої потужності знаходять за спеціальними таблицями 

залежно від нормованої освітленості, площі приміщення, висоти підвісу і типів 

світильників, що використовуються, а також коефіцієнта запасу. 

Точковий метод дає найбільш правильні результати і використовується 

для розрахунку локалізованого та місцевого освітлення, а також освітлення 

негоризонтальних площин і великих територій. Він дає змогу визначити 

освітленість у будь-якій точці від будь-якого числа освітлювальних приладів. До 

вад методу належить важкість урахування відбитих складників потоку світла. 

Розрахункове рівняння точкового методу має вигляд: 

EА = ІА cos α/r2,     

де ЕА - освітленість горизонтальної площини у даній точці А, лк; 

ІA - сила світла в напрямі точки А, кд (значення сили світла знаходять за 

кривими світлорозподілу даного освітлювального приладу); 

α- кут між нормаллю до робочої площини і напрямком вектора сили 

світла в точку А; 

r - відстань від світильника до розрахункової точки А, м. 

Для зручності розрахунків, особливо на ЕОМ, рівняння може бути 

перетворено. Приймаючи r = h/cos α  (де h – розрахункова висота підвісу 

світильника, м) та вводячи коефіцієнт запасу k, маємо: 

EA=( IA cos3α)/(kh2) .      

Якщо розрахункова точка А міститься на будь-якій негоризонтальній 

площині, її освітленість Ен можна знайти з рівняння  

ЕН=ЕАΨ, де ψ – перехідний коефіцієнт, що визначається за спеціальними 

номограмами. 

Для розрахунків освітлення, що утворюється кількома світильниками, 

підраховують освітленість у даній точці від кожного з цих приладів і кінцеві 

результати додають. 

Різновидом точкового методу розрахунку є метод ізолюкс (ізолюкса – 

крива, що є геометричним місцем точок даної площини з однаковими 



 95 

освітленостями). У цьому разі точковим методом розраховують освітленість у 

горизонтальній площині від одного світильника чи компактної їх групи. 

Отримують сімейство ізолюкс, виконаних у масштабі, в якому накреслено та чи 

іншу територію, яка підлягає освітленню. Ізолюкси під час проектування 

накладають на план таким чином, щоб вони заповнили всю територію. Цей 

прийом дає змогу графічно розрахувати не тільки освітлення, а й координати 

місць встановлення опор світильників. 

 

Експлуатація освітлюваних установок 

Ретельний і регулярний догляд за устаткуванням природного та штучно-

го освітлення має важливе значення для створення раціональних умов освіт-

лення, а саме забезпечення потрібних величин освітленості без додаткових 

витрат електроенергії. У приладах з газорозрядними лампами необхідно 

стежити за належним станом схем вмикання та пускорегулювальних апаратів, 

про несправність яких свідчить шум дроселів і блимання світла. Терміни 

чищення світильників і віконного скла залежно від рівня пилу та газів у 

повітряному середовищі передбачено діючими нормами (для віконного скла від 

двох до чотирьох разів на рік; для світильників  –  від чотирьох до дванадцяти 

раз на рік). Своєчасно потрібно замінювати несправні лампи та лампи, що 

відпрацювали робочий термін. Після заміни ламп і чищення світильників 

необхідно перевіряти рівень освітленості в контрольних точках не рідше одного 

разу на рік. Фактично отримана освітленість повинна бути більшою або 

дорівнювати нормативній освітленості з урахуванням коефіцієнта запасу. 

Для вимірювання рівнів освітленості на робочих поверхнях 

використовують люксметри (наприклад, Ю-116), які складаються з 

фотоелемента та увімкненого до нього міліамперметра. Під час надходження 

світлового потоку на фотоелемент у колі приладу виникає фотострум, 

пропорційний світловому потоку, що падає. Шкала приладу градуюється в 

одиницях освітленості – люксах, що дає змогу за показаннями приладу оцінити 

освітленість поверхні. 

 

4. Вібрація. 

Загальні характеристики вібрації та її вплив на людину 

Вібрацією називають будь-які механічні коливання пружних тіл або 

коливальні рухи механічних систем, які проявляються у їх переміщенні в 

просторі або в змінні їх форми. Джерелами вібрації на виробництві можуть 

бути різноманітні технологічні процеси, верстати, допоміжні механізми, 

електродвигуни, вентилятори, вібростенди, трансформатори, насоси, 

компресори та ін.  Для людини вібрація є видом механічного впливу, який має 

для її здоров’я  досить негативні наслідки. 

Основні причини появи вiбpaцiї – це неврівноважені сили та ударні 

процеси в діючих механізмах. Створення високопродуктивних потужних 

машин i швидкісних транспортних засобів за одночасного зниження їх  

матеріаломісткості неминуче призводить до збільшення інтенсивності  та 

розширення спектра вібраційних і віброакустичних полів. Цьому сприяє також 
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широке використання в промисловості i будівництві  високоефективних 

механізмів вібраційної та віброударної  дії.  

Крім негативного впливу на людину, дія вібрацій може призводити до 

трансформування внутрішньої структури i поверхневих шарів  матеріалів, зміни 

умов тертя i зношення на контактних поверхнях деталей машин, нагрівання 

конструкцій. Через вiбpaцію збільшуються динамічні навантаження в 

елементах конструкцій, стиках i сполученнях, знижується несуча здатність 

деталей, ініціюються тріщини, виникає руйнування обладнання. Усе це призво-

дить до зниження терміну служби устаткування, зростання імовірності  

аварійних ситуацій i економічних витрат. Вважається, що 80% аварій в 

машинах i механізмах відбувається саме внаслідок дії вібрації. Крім  того, 

коливання конструкцій часто є джерелом небажаного шуму. Захист від вібрації 

є складною i багатоплановим  науково-технiчним завданням, яке потребує свого 

вирішення. 

Для визначення характеру впливу вібрації, передусім, необхідно 

визначити інтенсивність її коливань, спектральний склад, тривалість впливу та 

напрямок дії. Показниками інтенсивності є середньоквадратичні або амплітудні 

значення віброприскорення (a), вi6poшвидкості ( ), віброзміщення (х). 

Параметри х,  , a - взаємозалежні, i для синусоїдальних вібрацій величину 

кожного з них можна обчислити за значеннями іншого із співвідношення: 

2)2()2( fxfa   ,        

де f2  – кругова частота вібрації, ω. 

Для оцінки рівнів вібрації використовують логарифмічну шкалу (дБ). 

Логарифмічні рівні віброшвидкості ( L ) в дБ визначають за формулою: 
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де   – середньоквадратичне значення віброшвидкості, м/с, ( 
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i – миттєві значення віброшвидкості за період  Т);  

0 – опорне значення віброшвидкості, що дорівнює 5 х 10 8  м/с (для 

локальної та загальної вібрацій). 

Логарифмічні рівні віброприскорення ( aL ) в дБ визначають за 

формулою: 

        0
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LgLa  ,  

де а – середньоквадратичне значення віброприскорення, м/с2; 

0a – опорне значення віброприскорення, що дорівнює 3 х 10 4  м/с2. 

За способом передачі на тіло людини розрізняють загальну та локальну 

(місцеву) вiбpaцiї. Загальна вібрація – це та, що викликає коливання всього 

організму, а місцева (локальна) – втягує в коливальні рухи лише окремі частини 

тіла (руки, ноги). 
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Локальна вібрація, що діє на руки людини, утворюється багатьма  

ручними машинами та механізованим інструментом, а також під час керування 

засобами транспорту та машинами, у будівельних і монтажних роботах. 

Загальну вібрацію за джерелом виникнення поділяють на три категорії: 

Категорія 1 – транспортна вібрація, яка діє на людину на робочих 

місцях самохідних і причіпних машин, транспортних засобів під час їх руху по 

місцевості, агрофонах i дорогах (в тому числі під час їх  будівництва). 

Категорія 2 – транспортно-технологічна вібрація, яка діє на людину 

на робочих місцях машин з обмеженою рухливістю та таких, що рухаються 

тільки спеціально підготовленими поверхнями виробничих приміщень, 

промислових майданчиків і гірничих виробок. 

До джерел транспортної вiбpaцiї належать, наприклад, сільськогосподарські 

та промислові трактори, самохідні сільськогосподарські машини, автомобілі 

вантажні (в тому числі тягачі, скрепери, грейдери, котки та ін.), снігоприбирачі, 

самохідний гірничошахтний рейковий транспорт тощо. 

Джерела транспортно-технологічної вібрації – екскаватори (в тому числі 

роторні), крани промислові та будівельні, машини для завантаження 

мартенівських печей (завалочні), гірничі комбайни, самохідні бурильні каретки, 

шляхові машини, бетоноукладачі, транспорт виробничих приміщень та ін. 

Категорія 3 – технологічна вібрація, яка діє на людину на робочих 

місцях стаціонарних машин чи передається на робочі місця, які не мають 

джерел вібрації. 

До джерел технологічної вібрації належать, наприклад, верстати, 

металодеревообробне та пресувально-ковальське обладнання, ливарні машини, 

електричні машини, окремі стаціонарні електричні установки, насосні агрегати 

та вентилятори, обладнання свердловин, свердлові верстати, машини для 

тваринництва, очищення та сортування зерна (у тому числі сушарні), 

обладнання промисловості будматеріалів (крім бетоноукладачів), установки 

хімічної  та нафтохімічної промисловості  i т. ін. 

Своє чергою, загальну технологічну вiбpaцію за місцем дії  поділяють на 

такі типи: 

а) на постійних робочих місцях виробничих приміщень підприємств; 

б) на робочих місцях складів, їдалень, побутових, чергових та інших 

виробничих приміщень, де немає джерел вібрації;  

в) на робочих місцях заводоуправлінь, конструкторських бюро, 

лабораторій, навчальних пунктів, обчислювальних центрів, медпунктів, 

конторських приміщень, робочих кімнат та інших приміщень для працівників 

розумової праці. 

За джерелом виникнення локальну вібрацію  поділяють на таку, що 

передається від: 

- ручних машин або ручного механізованого інструменту, органів 

керування машинами та устаткуванням; 

- ручних інструментів без двигунів (наприклад, рихтувальні молотки) та 

деталей, які оброблюються. 



 98 

За напрямком дії загальну та локальну вібрації характеризують з 

урахуванням осей ортогональної системи координат X, Y, Z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Напрями координатних осей 

а)дія загальної вібрації; 

б)дія локальної вібрації. 

 

За часовими характеристиками загальні та локальні вібрації поділяють 

на: 

- постійні, для яких величина віброприскорення або віброшвидкоcтi 

змінюється менш як удвічі (менш як 3 дБ) за робочу зміну; 

- непостійні, для яких величина віброприскорення або віброшвидкостi 

змінюється не менш як удвічі (3 дБ  i більше) за робочу зміну. 

Вплив вібрації на людину залежить від її спектрального складу, 

напрямку дії, місця прикладення, тривалості впливу, а також від індивідуальних 

особливостей людини. 

Оцінюючи вібраційний вплив, потрібно враховувати, що коливальні 

процеси властиві і живим організмам. Так, в основі серцевої діяльності, кровообігу 

та протікання біострумів мозку лежать ритмічні коливання. Внутрішні органи 

людини можна розглядати як коливальні системи з пружними зв’язками,  їх 

власні резонансні частоти  лежать у діапазоні 3...6 Гц. Що стосується власних 

резонансних частот  плечового пояса, стегон i голови щодо опорної поверхні 

(положення стоячи), то вони становлять 4...6 Гц, а голови щодо пліч (положення 

сидячи) – 25…30 Гц. Таким чином, за впливу на людину зовнішніх коливань 

(хитавиці, струсів, вібрації) відбувається їхня взаємодія з внутрішніми 

хвильовими процесами, а це призводить до виникнення резонансних явищ.  

Зовнішні коливання частотою менш як 0,7 Гц порушують у людини 

нормальну діяльність вестибулярного апарата. Інфразвукові коливання (менш як 
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16 Гц), впливаючи на людину, пригнічують центральну нервову систему, 

викликаючи почуття тривоги, страху. За певної інтенсивності на частоті 6...7 Гц 

інфразвукові коливання, втягуючи у резонанс внутрішні органи i систему 

кровообігу, здатні викликати травми, розриви артерій тощо. 

Вібрація, що діє на людину, має дуже широкий діапазон частот - від 

десятих часток до декількох тисяч Гц. Характерними рисами шкідливого 

впливу вібрації на людину є можливі зміни у його функціональному стані. Це 

передусим підвищена втома, збільшення часу моторної реакції, порушення 

вестибулярної реакції. Медичними дослідженнями встановлено, що вібрація є 

подразником периферичних нервових закінчень, розташованих на ділянках тіла 

людини, що сприймають зовнішні коливання. Адекватним фізичним критерієм 

оцінки її впливу на організм людини є коливальна енергія, що виникає на 

поверхні контакту, а також енергія, поглинена тканинами i передана опорно-

руховому апарату й іншим органам. У результаті впливу вібрації виникають 

нервово-судинні розлади, ураження кістково-суглобної та інших систем 

організму. спостерігаються наприклад, зміни функції щитовидної залози, 

сечостатевої системи, шлунково-кишкового тракту. Як показали  медичні 

дослідження у цій галузі,  у працівників в умовах вібрації відбуваються значні 

зміни кістково-суглобної системи, які виражаються у функціональній 

перебудові кісткової тканини, регіональному остеопорозі, кистоподібних 

утвореннях у кістках, хронічних переломах. Терміни виникнення змін у кістках 

у працівників вібраційних професій коливаються в межах від 6…8 місяців до 

2…5 років. 

Необхідно зауважити, що шкідливість вібрації збільшується за 

одночасного впливу на людину таких факторів, як знижена температура, 

підвищені рівні шуму, запиленість повітря, тривала статична напруга м’язів та 

ін. Сучасна медицина розглядає виробничу вібрацію як потужний стрес-фактор, 

який має негативний вплив на психомоторну працездатність, емоційну сферу i 

розумову діяльність людини, що підвищує ймовірність виникнення різних 

захворювань i нещасних випадків. Особливо небезпечний тривалий вплив 

вібрації для жіночого організму. Цей широкий комплекс патологічних 

відхилень, викликаний впливом вібрації на організм людини, кваліфікують як 

віброзахворювання. 

Дослідження виявили, що вібраційна хвороба може тривалий час 

протікати непомітно, тому хворі зберігають працездатність і не звертаються за 

лікарською допомогою. 3 часом систематичний вплив вібрації обумовлює 

загострення вже існуючої хвороби, яка може мати три стадії (ступеня) тяжкості. 

Ефективне лікування віброзахворювання можливе лише на ранніх стадіях, 

відновлення порушених функцій протікає дуже повільно, а в окремих випадках 

настають необоротні зміни, що приpводить до інвалідності. Таким чином, 

вiбpaція має дуже негативний  вплив як на працездатність людини, i на стан її 

здоров’я. Серед професійних патологій вібраційна хвороба посідає одне з 

перших місць. 
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Нормування  та методи гігієнічної  оцінки  виробничої вібрації 

Для гігієнічної оцінки вібрації, яка діє на людину у виробничих умовах, 

рекомендують використовувати один з  таких методів аналізу: 

-  частотний (спектральний) аналіз її параметрів; 

-  інтегральну оцінку за спектром частот параметрів, що нормуються; 

-  дозу вібрації. 

За дії постійної локальної та загальної вібрації параметром, що 

нормується, є середньоквадратичне значення віброшвидкості (vсер кв) та 

віброприскорення (а) або їх логарифмічні рівні LV, La у дБ в діапазоні октавних 

смуг iз середньогеометричними частотами   fсер г: 8,0; 16,0; 31,5; 63,0; 125,0; 

250,0; 500,0; 1000,0 Гц – для локальної вiбpaції;  1,0; 2,0; 4,0; 8,0; 16,0; 31,5; 63,0 

Гц або в даапазоні 1/3 октавних смуг 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 

8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0 Гц – для загальної 

вібрації.  

Середньоквадратичне значення віброшвидкості (vсер кв) за період Т 

визначають за формулою: 

vсер кв =
21
( )

t T

t

v t dt
T



                                 

Середньогеометричну частоту визначають за формулою: 

 

fсер г
 = HÂ ff

,                         

де:  fB, fн – верхня та нижня межі частотної смуги. 

Параметрами, що нормуються, за інтегральної оцінцки за спектром 

частот є коректоване значення віброшвидкості (V) або віброприскорення (а), або 

їx логарифмічні piвні (L), які вимірюються за допомогою коректувальниих 

фільтрів або розраховують. 

Коректоване значення віброшвидкості або віброприскорення визначають 

за формулою: 

V=
2)( ii

í

³

KV  ;                          

де Vj – середньоквадратичне значення віброшвидкості або віброприскорення 

в i-й частотній смузі; 

n – загальна кількість частотних смуг (1/3 або 1/1 октавних) у частотному 

діапазоні, що нормується; 

Kj – ваговий коефіцієнт для i-ої частотної смуги (відповідно до абсолютних 

значень віброшвидкості та віброприскорення локальної та загальної вібрації 

наведені у ДСН 3.3.6-038–99). 

У разі дії непостійної вібрації (крім імпульсної), параметром, що 

нормується, є вібраційне навантаження (доза вібрації D, еквівалентний рівень), 

одержане робітником протягом зміни та зафіксоване спеціальним приладом або 

обчислене для кожного напрямку дії вібрації (X, Y, Z) за формулами: 
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D = 
t

V
0

2 (t)dt                        

або 

Lкор.екв.= Lкор  + 10 Lg (t/tзм)  ,                      

    

де D – доза вібрації; 

V(t) – кореговане за частотою значення вібраційного параметра на момент 

часу t, м/с 2  або м/с 1 ; 

t – час дії вібрації, год; 

t çì   – тривалість зміни; год. 

Еквівалентний корегований рівень віброшвидкості або віброприскорення 

розраховують енергетичним додаванням рівнів з урахуванням тривалості дії 

кожного з них. 

За дії імпульсної вібрації з піковим рівнем віброприскорення від 120 до 

160 дБ, параметром, що нормується, є кількість вібраційних імпульсів за зміну 

(годину) залежно від тривалості імпульсу. 

Нормативні значення вiбpaції встановлено згідно з ДСН 3.3.6.039–99 за її 

дії в продовж робочого часу 480 хвилин (8 год). За впливу вібрації, яка перевищує 

встановлені нормативи, тривалість її дії на людину впродовж робочої зміни 

зменшують згідно з наступними даними. 

Допустимий сумарний час дії локальної вібрації залежно від перевищення її 

гранично допустимого piвня 
Перевищення 

гранично 

допустимого рівня 

вiбpaції, дБ 

Допустимий 

сумарний час 

дії 

вібрації,  хв 

Перевищення 

гранично 

допустимого 

рівня 

вібрації, дБ 

Допустимий 

сумарний час дії 

вібрації за зміну, хв 

1 384 7 95 

2 302 8 76 

3 240 9 60 

4 191 10 48 

5 151 11 38 

6 120 12 30 

 

Методи  та засоби захисту від вібрацій  на робочих місцях 

Основні заходи щодо захисту людини від шкідливої дії вібрації у 

виробничих умовах можна бути поділити на  технічні, організаційні і лікувально-

профілактичні, а також  колективні та індивідуальні. 

До технічних заходів належать: 

 зниження вібрації в джерелі її виникнення (вибір на стадії 

проектування кінематичних i технологічних схем, які знижують динамічні 

навантаження в устаткуванні та ін.); 

 зниження діючої вібрації на шляху розповсюдження від джерела 

виникнення (вібропоглинання, віброгасіння, віброізоляція). 
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До організаційних заходів належать: 

 організаційно-технічні (своєчасний ремонт та обслуговування 

обладнання за технологічним регламентом, контроль допустимих рівнів 

вібрації, дистанційне керування вібронебезпечним  обладнанням); 

 організаційно-режимні (забезпечення відповідного режиму праці та 

відпочинку, заборону залучення до вібраційних робіт ociб молодших 18 років, 

тощо); 

До лікувально-профілактичних заходів належать: 

 періодичні медичні огляди; 

 лікувальні процедури (фізіологічні процедури, вітамінно- та 

фітотерапія). 

Найважливіший напрямом захисту від вібрації – застосування конструк-

тивних методів зниження вібраційної активності машин та механізмів, 

наприклад, за рахунок зменшення діючих змінних сил у конструкції та зміні її 

параметрів (жорсткості, приведеної маси, сили тертя, використання 

демпферних пристроїв).  

Проаналізуємо рівняння, яке описує коливання машин для спрощеного 

випадку, коли існує коливання системи з одним ступенем свободи за гармонійного 

закони діючої сили. Таке рівняння має вигляд: 

m(dv/dt) + μ(dx/dt) + qx =Fsin(ωt),                      

де m – маса системи, кг; 

q – жорсткість пружини, Н/м; 

х – коливальне зміщення пружини, м; 

μ – коефіцієнт тертя, Нс/м; 

Fm – діюча сили, Н; 

ω – кругова частота діючої сили, рад/с; 

dv/dt – поточне значення прискорення коливань, м/с2; 

dx/dt – поточне значення швидкості коливань, м/с. 

Розв'язання цього рівняння відносно амплітуди швидкості (vm) коливання дає: 

vm =   
22 )/(  qm

Fm

 ,

                           

де v   – амплітудне значення віброшвидкості, м/с. 

Амплітуда коливання системи різко збільшується, якщо виконується умова 

резонансу m  = q/ 2 . Резонансна частота визначається  як :  0 = mq / . 

Аналіз  рівняння  дає змогу виявити, що основними методами боротьби з 

вібрацією машин є: 

• зниження вібрації у джерелі виникнення за рахунок зменшення діючих 

змінних сил (Fm) (наприклад, за рахунок врівноваження мас, заміни ударних 

технологій на безударні, використання спеціальних видів зчеплення у 

приводах машин та ін.); 

•   відстроювання від резонансних режимів за рахунок раціонального 

вибору приведеної маси m (за  >  0) або жорсткості q (за  <  0) системи або 

зміна частоти збуджувальної сили ( ); 
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•   вібродемпфування – збільшення механічних втрат (μ) за коливаннь 

поблизу режимів резонансу, наприклад, за рахунок використання у конструкціях 

матеріалів з великим внутрішнім тертям - пластмас, сплавів марганцю та міді, 

нанесення на вібрувальні поверхні шару пружно в’язких матеріалів та iн.; 

• динамічне гасіння – введення в коливальну систему додаткових мас та 

зміна її жорсткості, що дає змогу кріплення на вібруючому об’єкті, додаткової 

коливальної системи, яка рухається в „протифазі” з коливаннями самого об’єкту. 

Для зниження дії вібрації на обладнання та людину також широко 

використовують метод віброізоляції, який полягає у введенні в коливальну 

систему додаткового пружного зв’язку, який послаблює передавання вібрації 

об’єкта, що підлягає захисту. Для віброізоляції машин з вертикальною 

збуджувальною силою використовують віброізолювальні опори у вигляді 

пружин, пружних прокладок, наприклад гума, та їх комбінації. 

 

              
Рис. Конструкції віброізоляторів для механічного устаткування 

 

Зазвичай, основною частиною  ізолятора (рис. а)є пружина 3, що 

спирається на гумову прокладку 1. Пружину i прокладку розміщено у 

металевому стакані 2. Для запобігання ударам з дуже великою амплітудою 

коливань передбачено обмежувачі 4 i 5. Гумове кільце 4 зaпoбiгaє також ударам 

металу об метал у разі бокових вібрацій. Опорну конструкцію 7 використовують 

для кріплення віброізолятора до основи. Кріплення установки, що ізолюється,  до 

ізолятора здійснюють за допомогою болта 6. Пружина 3 слугує для ізоляції від 

коливань низьких частот, а гумова прокладка 1 – для ізоляції від коливань 

високих частот.  

Досить простим за конструкцією є віброізолятор (рис. б), що становлять 

собою гумовий брусок 2, розміщений між металевими пластинами 1 та 3, які 

можуть бути приклеєні до цього бруска. Висоту Н вибирають за величиною 

потрібного статичного стиску з урахуванням забезпечення стійкості та міцності 

гумового бруска 2, а розмір металевої пластини 1 визначають виходячи з 

допустимого навантаження на один віброізолятор. За збільшення розміру 

пластини 1 порівняно з висотою  бруска Н швидко зростає жорсткість 

віброізолятора і його робота стає малоефективною. Тому віброізолятори, які 

складаються з суцільних тонких гумових листів, малоефективні Замість них 
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краще використовувати гумові килимки з гофрованої гуми, які випускає 

промисловістю. 

На рис. (в) зображено чашковий віброізолятор, який складається iз 

гумової втулки 1, закріпленої на металевому держаку 2.  Зазвичай цей 

віброізолятор використовують у  приладах. 

Загалом гумові та гумово-металеві віброізолятори використовуються 

дуже широко і вони мають  багато модифікацій. Перевагами гумових 

віброізоляторів є простота їх конструкції та невисока вартість, а вадами – 

швидке старіння гуми, можливість її руйнування  нафтопродуктами, низька 

ефективність при захисту від низькочастотних вібрацій. 

У низці випадків можуть застосуватися також і пневматичні або 

гідравлічні  віброізолятори. 

Ефективність віброізоляції залежить від відношення частоти збудження 

(fЗ) та власної частоти (f0) коливань системи. Віброізолятори можуть знижувати 

коефіцієнт передачі динамічних сил на об’єкт, що захищається, тільки за умови 

(f3/f0) > 2 . 

Коефіцієнт передачі (КП), який вказує на співвідношення сили діючої 

на об’єкт у разі існування гнучкого зв’язку (віброізолятора) i без нього, за 

гармонійних коливань визначається виразом: 

КП =1 / [(f3/f0)
2 – 1]                         

Оптимальні умови для вiбpoiзoляцiї досягають за КП=1/8...1/15. 

Якщо технічними засобами не вдається зменшити рівень вібрації до 

норми, передбачають забезпечення працівників засобами індивідуального 

захисту. Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) можна застосовувати і для всього 

тіла людини, так i окремо для ніг і рук. Як такі засоби використовують 

віброізолювальні рукавиці і віброізолювальне взуття, які мають пружні 

прокладки, що захищають працівника від впливу високочастотної місцевої 

вібрації. Ефективність таких рукавиць і взуття не дуже висока, бо товщина 

таких прокладок не може бути дуже великою. Через це вони не дають 

відчутного зменшення вібрацій на низьких частотах, а на високих (більш 100 Гц 

) їх ефективність зменшується за рахунок хвильових властивостей тканин 

людського тіла. Засоби індивідуального захисту від шкідливого впливу 

загальної та локальної вібрації (взуття, рукавиці та ін.) повинні відповідати 

вимогам ГОСТ 12.4.024–76. «ССТБ. Обувь специальная виброзащитная» та 

ГОСТ 12.4.002–74 «ССБТ Средства индивидуальной защиты рук от вибрации. 

Общие технические требования». Для зниження впливу локальної вібрації, що 

діє під час роботи з перфораторами та відбійними молотками, використовують 

спеціальні пристрої до органів керування. Це можуть бути  пристрої з 

елементами пружності, які згинаються, стискуються або скручуються, або 

пристрої з телескопічними або шарнірними елементами. 
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4. Шум, ультразвук та інфразвук. 

 

Основні характеристики шуму, ультра- та інфразвуку 

Шум – це хаотичне сполучення звуків різної частоти та інтенсивності, 

які перебувають  у межах чутливості  органів слуху людини щодо  частотного 

діапазону. Що стосується ультра- та інфразвуку, які теж вважаються 

звуковими коливаннями, то вони, на відміну від шуму,   виходять за межі 

чутливості  органів слуху людини за своїм частотним діапазоном.  3 фізичного 

погляду будь який звук (шум, ультра- чи інфразвук) – це хвильові коливання 

пружного середовища, що поширюються з певною швидкістю в газоподібній, 

рідкій або твердій фазі. Звукові хвилі виникають у разі порушення 

стаціонарного стану середовища внаслідок впливу на них сили збудження і, 

поширюючись у ньому утворюють звукове поле. Джерелами цих порушень 

можуть бути, наприклад,  механічні коливання конструкцій або їx частин, 

нестаціонарні явища в газоподібних або рідких середовищах та ін. 

Основними характеристиками таких коливань слугує амплітуда звукового 

тиску (р, Па) та частота (f, Гц). Звуковий тиск – це різниця між миттєвим 

значенням повного тиску у середовищі за наявності звуку та середнім тиском у 

цьому середовищі за відсутності звуку. Поширення звукового поля 

супроводжується перенесенням енергії, яку можна визначити інтенсивністю 

звуку J(Bт/м2). У вільному звуковому полі інтенсивність звуку та звуковий тиск 

пов’язані між собою співвідношенням 

),/(2 CpVpJ                              

де: J - інтенсивність звуку, Вт/м2; 

р - звуковий тиск, Па; 

V - коливальна швидкість, м/сек (це швидкість, з якою коливаються 

частки середовища – газу, рідини чи твердої речовини  відносно свого 

положення рівноваги і  знаходиться     вона із співвідношення V=p/(ρ• C)); 

  - густина середовища, кг/м3; 

С - швидкість звукової хвилі в даному середовищі, м/с. 

За частотою звукові коливання поділяють на три діапазони: інфразвукові з 

частотою коливань менш як 20 Гц, звукові (ті, що ми чуємо) – від 20 Гц до 20 кГц та 

ультразвукові – більш як 20 кГц. Швидкість поширення звукової хвилі С (м/с) 

залежить від властивостей середовища і передусім від його густини. Так, у пoвітpi за 

нормальних атмосферних умов С ~ 344 м/с; швидкість звукової хвилі у воді ~ 1500 

м/с, у металах ~ 3000…6000 м/с. 

Людина сприймає звуки, які ми чуємо (надалі – просто звук),  у 

широкому діапазоні звукового тиску та інтенсивності (вид нижнього порога 

чутності до верхнього – больового порога), при цьому звуки різних частот 

сприймаються неоднаково. Найбільша чутність звуку людиною – у діапазоні 

800…4000 Гц. Найменша  –  в діапазоні 20…100 Гц. 
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Рис. Залежність рівня звукового тиску, що однаково сприймається 

людиною, від частоти звуку (криві рівної гучності) 

Динамічний діапазон за звуковим тиском, в якому людина відчуває звук 

без шкоди своєму здоров’ю, може сягати 107 (це відношення звукового тиску  

верхнього больового порога до звукового тиску  нижнього порога чутності на 

частоті 1000 Гц), еквівалентний йому динамічний діапазон за інтенсивністю  

дорівнює 1014. Враховуючи цей факт, а також те, що слухове сприйняття 

людиною пропорційне логарифму кількості звукової енергії, для 

характеристики звуку використовують логарифмічні значення рівня звукової 

інтенсивності ( iL ) та рівня звукового тиску ( PL ), які виражаються у децибелах 

(дБ) і за абсолютним значенням дорівнюють один одному ( iL = PL ). 

Таким чином, рівень інтенсивності та рівень тиску звука виражаються 

такими формулами: 

Li = 10 lg J / J0, дБ,      

Lp = 20 lg p / p0, дБ,      

де: 0J  –  значення інтенсивності звука на нижньому порозі його чутності 

людиною на частоті 1000 Гц,  0J =10-12 Вт/м2; 

p0 –  значення звукового тиску на нижньому порозі його чутності людиною на 

частоті 1000 Гц, p0 = 2.10-5 Па. 

На верхньому порозі больового відчуття на частоті 1000 Гц значення 

інтенсивності дорівнює  ПJ = 102 Вт/м2, а звукового тиску 2102 Пр  Па. 

Оскільки сприйняття звуку людиною залежить від його частоти, то для 

приближення результатів об’єктивних вимірів до суб’єктивного сприйняття 

людиною впроваджують поняття коректованого рівня звукового тиску (рівня 

інтенсивності звуку). Корекцію здійснюють за допомогою поправок, які 

додають до наявного рівня звукового тиску (рівня інтенсивності звуку) у 

відповідних октавних смугах частот. Ширина таких частотних смуг  відповідає 

співвідношенню HB ff /  = 2, де Bf  - верхня частота смуги, Hf  - нижня частота тієї 

ж смуги. Центральну частоту  смуги визначають за її середньо геометричним 

значенням HBГСР fff  . Стандарти значення корекції в цих частотних смугах 
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наведено в табл.. Значення загального рівня шуму з урахуванням вказаної 

корекції за частотними смугами називають рівнем звуку (дБА). 

 

Стандартні значення корекції (А) рівнів звукового тиску у октавних 

частотних смугах 

 
Середньо 

геометричні 

значення  частоти в 

октавних смугах , 

Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Корекція, дБ - 42 - 26,3 - 16,1 - 8,6 - 3,2 0 1,2 1,0 - 1,1 

 

На практиці спектральну характеристику шуму звичайно визначають як 

сукупність рівнів звукового тиску (інтенсивності звука) в  октавних  смугах 

частот  із середньо геометричними значеннями частот 31,5; 63; 125; 250; 500; 

1000; 2000; 4000 та 8000 Гц.  

За характером спектра розрізняють шуми: широкосмугові – з 

безперервним спектром шуму шириною більше октави; дискретні (тональні), 

коли в спектрі шуму є яскраво виражені дискретні тони.  

За часовими характеристиками шуми поділяють на постійні та 

непостійні. До постійних шумів належать шуми, у яких рівень звуку впродовж 

робочого дня змінюється не більш як на 5 дБА. До непостійних шумів належать 

шуми, у яких рівень звуку впродовж робочого дня змінюється  більш як на 5 

дБА. Непостійні шуми, є чергою, поділяються на шуми з коливаннями у часі, 

переривчасті та імпульсні.  Шуми з коливаннями у часі – це шуми, рівень звуку 

яких безперервно змінюється у часі.  При переривчастому шуму рівень звуку 

може різко змінюватися (на 5 дБА та більше), а довжина інтервалів, коли рівень 

залишається постійним, досягає 1 с та більше. До імпульсних належать шуми, які 

становить один або кілька звукових сигналів тривалістю менш як 1 с кожний. 

Джерело шуму характеризують звуковою потужністю W(Bт), під якою 

розуміють кількість енергії, яка випромінюється цим джерелом у вигляді звуку 

за одиницю часу. 

Рівень звукової потужності (дБ) джерела визначають за формулою: 

0/lg10 WWLW  ,   

де: 0W  - порогове значення звукової потужності, яке дорівнює 1210  Вт. 

Якщо джерело випромінює звукову енергію в усі сторони рівномірно, 

середня інтенсивність звуку в будь-якій точці простору дорівнюватиме: 

)4/( 2rpWJcp  ,   

де r - відстань від центра джерела звуку до поверхні сфери, віддаленої на 

таку достатньо велику відстань, щоб джерело можна було вважати точковим. 

Якщо випромінювання відбувається не в сферу, а в обмежений простір, 

то впроваджують таке поняття, як кут випромінювання  , який вимірюється в 

стерадіанах. У цьому разі: 
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)/( 2rWJcp 
. 

 

Якщо джерело шуму є пристроєм, розташованим на поверхні землі, то 
2 , у двогранному куті  , у тригранному – 2/ . 

Фактором сприятливості джерела звуку називають відношення 

інтенсивності звуку, який випромінюється в даному напрямку, до середньої 

інтенсивності 

cpJJФ /   .                                

Шумові характеристики обов’язково встановлюють у стандартах або 

технічних умовах на машини і вказують  їx у паспортах. Значення шумових 

характеристик встановлюють виходячи з вимог забезпечення допустимих рівнів  

шуму на робочих місцях, прилеглих житлових територіях і  будинках. 

Розрахунок очікуваної шумової характеристики є необхідним складником 

конструювання машин і транспортних засобів. 

Дія шуму на людину 

Будь-який шум в умовах виробництва негативно впливає на стан 

здоров’я людей і знижує їхню працездатність, а в окремих випадках, внаслідок 

погіршення  сприйняття зовнішньої інформації під його дією, може навіть 

сприяти отриманню травм, особливо під час виконання небезпечних 

технологічних операцій.  

Шум – один з основних небезпечних і шкідливих факторів в умовах 

сучасного виробництва. Збільшення потужності устаткування, насиченість 

виробництва високошвидкісними механізмами, різке збільшення транспортного 

потоку призводять до збільшення рівня шуму і у побуті, і на виробництві. 

Шкідливий вплив шуму на організм людини досить різноманітний. 

Реакція i сприйняття шуму людиною залежить від багатьох факторів: рівня 

інтенсивності, частоти (спектрального складу), тривалості дії, часових параметрів 

звукових сигналів, стану організму. 

Негативна дія шуму на людину, передусім на її психічний стан, зумовлена  

тим, що крізь волокна слухових нервів роздратування шумом передається в 

центральну та вегетативну нервові системи, а через них впливає і на внутрішні 

органи, призводячи до великих змін у функціональному стані всього організму. 

Вплив шуму на нервову систему виявляється навіть за невеликих рівнів звуку 

(30…70 дБА). Крім того, тривалий вплив інтенсивного шуму (вище 80 дБА) на 

людину може призвести  до  часткової або повної втрати слуху. У працівників в 

умовах тривалого шумового впливу можуть виникати зниження пам’яті, 

запаморочення, підвищена стомлюваність, дратівливість та ін.  

До об’єктивних симптомів шумової хвороби належать: зниження слухової 

чутливості, зміна функцій травлення, що виражається в порушенні кислотно-

лужного балансу у шлунку, серцево-судинна недостатність, нейроендокринний 

розлад, порушення в роботі зорового та  вестибулярного апарату. Встановлено, 

що загальна захворюваність працівників гучних виробництв, зазвичай, вища на 

10 – 15%.  

Порушення в роботі органів і систем організму людини можуть викликати 

негативні зміни в емоційному стані людини, що також впливає на якість і 
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безпеку його праці. Крім того, шум заважає відпочинку людини, знижує її 

працездатність, особливо під час розумової діяльності, перешкоджає 

сприйняттю звукових інформаційних сигналів, що підвищує вірогідність появи 

травми у небезпечних ситуаціях. В окремих випадках зниження продуктивності 

праці може перевищувати 20%. 

Таким чином, зменшення рівня шуму до допустимих величин і 

поліпшення шумового клімату в умовах виробництва та в інших сферах 

життєдіяльності людини – це один із найважливіших заходів щодо 

оздоровлення умов праці на виробництві та охорони навколишнього 

середовища.  

 Нормування, контроль і вимірювання шуму 

Санітарно-гігієнічне нормування, контроль і вимірювання шумів 

здійснюють відповідно до  ДСН 3.3.6.037−99. 

Шкідливість шуму як фактора виробничого середовища і середовища 

життєдіяльності людини призводить до необхідності обмежувати його рівні. 

Санітарно-гігієнічне нормування  та вимірювання шумів здійснюють  методом 

граничних спектрів (ГС) і методом рівня звуку (LA). 

Метод граничних спектрів, який застосовують для нормування, 

контролю та вимірювання постійного шуму, передбачає обмеження рівнів 

звукового тиску в октавних смугах частот із середньо геометричними 

значеннями 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 і 8000 Гц. Сукупність цих 

граничних октавних рівнів називають граничним спектром. Позначають той чи 

інший граничний спектр рівнем його звукового тиску на частоті 1000 Гц. 

Наприклад, «ГС-75» означає, що цей граничний спектр має на частоті 1000 Гц 

рівень звукового тиску 75 дБ. 

Метод рівнів звуку застосовують для орієнтовної гігієнічної оцінки, 

контролю та вимірювання і постійного, і непостійного шуму, наприклад, 

зовнішнього шуму транспортних засобів, міського шуму та ін.  

Так, для орієнтовної оцінки постійного широкосмугового шуму  на 

робочих місцях допускається  застосовувати рівень звуку в (дБА), який 

вимірюють на часовій характеристиці „повільно” шумоміра та знаходять за 

формулою LА = 20 lg pА / p0, дБ, де: РА – середньоквадратичний звуковий тиск з 

урахуванням корекції „А” шумоміра, Па. У цьому разі вимірюють коректований 

за частотами, відповідно до чутливості органів слуху людини, загальний рівень 

звукового тиску в усьому діапазоні частот, що відповідає зазначеним вище 

октавним смугам. Виміряний таким чином рівень звуку дає змогу 

характеризувати величину шуму не дев’ятьма цифрами рівнів звукового тиску, як 

у методі граничних спектрів, а однією. Вимірюють рівень звуку в децибелах А 

(дБА) шумоміром із стандартною коректованою частотною характеристикою, в 

якому за допомогою відповідних фільтрів знижена чутливість на низьких і 

високих частотах (див. табл. 2.10). 

Для характеристики непостійного шуму на робочих місцях 

використовують такий параметр, як еквівалентний (за енергією) рівень звуку, 

який є інтегральним параметром  і знаходиться за формулою: 
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де  
AåêâL –  еквівалентний рівень звуку, дБА; 

Т – час дії шуму; 

)(tPA  – значення середньоквадратичного звукового тиску з урахуванням 

корекції „А” шумоміра, Па; 

Р0 – значення звукового тиску на нижньому порозі  чутності  ( 0P  = 2.10-5 Па); 

Таким чином, непостійний шум характеризують  еквівалентним (за 

енергією) рівнем звуку (дБАекв), тобто рівнем звуку постійного 

широкосмугового шуму, що має такий самий вплив на людину, як і цей 

непостійний шум.  

Еквівалентний рівень звуку (дБАекв) для непостійного переривчастого 

шуму знаходять за спрощеною формулою:  
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де : 
AåêâL - еквівалентний рівень звуку, дБА; 

Т – час дії шуму; 

it  – час дії  і-гo  рівня; 

iL – рівень звуку, дБА, і-гo рівня; 

n – кількість рівнів непостійного переривчастого шуму. 

Для імпульсного шуму нормують також максимальний рівень шуму (дБА). 

Порядок вимірювання рівнів звуку за допомогою шумомірів і порядок 

розрахунку еквівалентного рівня звуку регламентовано ДСН 3.3.6.037−99.  

Контроль рівня шуму на робочих місцях згідно з вимогами  ДСН 

3.3.6.037−99 повинен здійснюватися не рідше одного разу на рік.   

Вимірювання шуму  можна здійснювати і за допомогою стандартного 

шумоміра, до складу якого входить мікрофон, підсилювач, фільтри (корекції, 

октавні) та індикатор, і за допомогою сучасного комп’ютерного обладнання. 

Вимірюють шум на постійних робочих місцях у приміщеннях, на 

території підприємств, на промислових спорудах і машинах (в кабінах, на 

пультах управління тощо). Результати вимірювань на робочих місцях повинні 

характеризувати шумовий вплив на працівників  за період робочої зміни 

(робочого дня) та оформлятися у вигляді протоколу. 

Для контролю відповідності фактичних рівнів шуму на робочих місцях 

допустимим рівням необхідно вимірювати шум, коли працює не менш як 2/3 

розташованого у цьому виробничому приміщенні одиниць технологічного 

обладнання за найбільш характерного режиму його роботи. Також при цьому 

повинні працювати вентиляційні установки та інше обладнання, що постійно 

працює у цьому приміщенні, і яке є джерелом шуму. 

Під час вимірювань мікрофон потрібно розташовувати на висоті 1,5 м 

над рівнем підлоги чи робочого майданчика (якщо роботу виконують стоячи) 

чи на висоті, яка відповідає відстані 15 см від вуха людини, на яку діє шум 

(якщо роботу виконують сидячи чи лежачи). Мікрофон повинен бути 
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зорієнтований у напрямку максимального рівня шуму та віддалений не менш 

як на 0,5 м від оператора, який здійснюють вимірювання. 

Тривалість вимірювання непостійного шуму: 

 для переривчастого шуму – за час повного робочого циклу з 

урахуванням сумарної тривалості перерв; 

 для шуму, що коливається у часі, допускається загальна тривалість 

вимірювання – 30 хвилин безперервно або вимірювання складається з трьох 

десятихвилиних циклів; 

 для імпульсного шуму тривалість вимірювання – 30 хвилин. 

У таблиці для прикладу наведені норми гранично допустимого шуму в 

деяких приміщеннях. Для тонального шуму, оскільки він неприємніший для 

людини, а ніж широкосмуговий, допустимі рівні  зменшують на 5 дБ. 

Нормовані рівні звукового тиску (дБ) та рівні звуку (дБА) на робочих 

місцях відповідно до ДСН 3.3.6.037−99 

Вид трудової діяльності 

Рівні звукового тиску 

в октавних смугах 

із середньо геометричними частотами 

Рівень 

звуку 

в 

дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1.Творча діяльність, 

керівна робота з підви-

щеними вимогами, 

наукова діяльність, 

конструювання, викла-

дання, проектно-

конструкторські бюро, 

програмування на 

EОM 

86 71 61 54 49 45 42 40 38 50 

2.Висококваліфікована 

робота, вимірювання і 

аналітична робота в 

лабораторіях 

93 79 70 63 58 55 52 50 49 60 

Заходи та засоби захисту від шуму 

Питання боротьби із шумом потрібно починати вирішувати вже на етапі 

проектування підприємства, робочого місця, устаткування. Для цього, зазвичай,  

використовують організаційні, технічні та медично-профілактичні заходи. 

До організаційних заходів належать раціональне розташування 

виробничих ділянок, устаткування робочих місць, постійний контроль режиму 

праці та відпочинку працівників, обмеження у використанні обладнання та  

робочих місць, що не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. 

Технічні заходи дають змогу зменшити вплив шуму на працівників і 

поділяються на заходи, що використовуються  в джерелі виникнення (конструктивні 

та технологічні),  на шляху розповсюдження (звукоізоляція, звукопоглинання, 

глушники шуму, звукоізоляційні укриття) та в у зоні сприйняття (засоби 

колективного та індивідуального захисту). 

Захист від шуму необхідно забезпечувати, передусім, за рахунок 

використання  шумобезпечнoї техніки, і тільки в разі неможливості вирішення 
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цього питання, за рахунок використання заходів і засобів колективного та   

індивідуального захисту.  

Для зниження шуму необхідно використовувати конструктивні та 

технологічні методи зниження шуму у самому джерелі походження звуку. 

Надзвичайно ефективним методом зниження шуму в джерелі його виникнення в 

деяких випадках може стати зміна технологій, наприклад, за допомогою заміни 

ударної взаємодії на безударну (заміна клепання зварюванням, кування – 

штампуванням, літерного методу друку – лазерним, тощо). Під час 

конструювання механічного обладнання, слід намагатися зменшити рівень 

коливань конструкції або її елементів. 

Для зниження шуму механічного походження у вузлах, в яких 

здійснюють ударні процеси, необхідно зменшувати сили збурення, та час 

контакту елементів, що взаємодіють між собою, збільшувати внутрішні втрати 

в коливальних системах, зменшувати площу випромінювання звуку та ін. Це 

можна досягти: 

 заміною зворотно - поступального переміщення обертовим; 

 підвищенням якості балансування обертових деталей; 

 підвищенням класу точності виготовлення деталей; 

 поліпшенням змащування; 

 заміною підшипників кочення на підшипники ковзання; 

 використовуванням негучних матеріалів (наприклад, пластмаси); 

 використовуванням вібродемпфувальних матеріалів (мастики); 

 здійснюванням віброізоляції машин від фундаменту; 

 використанням гнучких сполучень; 

 використанням зубчастих передач із спеціальним профілем або їx 

заміною на малошумні передачі (клиноремінну, гідравлічну). 

Джерелами аеродинамічного шуму можуть бути нестаціонарні явища у 

разі течії газів і рідин. Засобами боротьби з аеродинамічним шумом у джерелі 

його виникнення досягають: 

 зменшення швидкості руху газів; 

 згладжування гідроударних явищ за рахунок збільшення часу 

відкриття затворів; 

 зменшення вихорів у струменях за рахунок вибору профілів тіл, що 

обтікаються; 

 дроблення струменів за допомогою насадок; 

 використання ежекторів, що знижують випромінювання шуму на 

межі “струмінь – довкілля”. 

У гідродинамічних установках (насоси, турбіни) потрібно запобігати 

виникненню кавітації, яка викликає гідродинамічний шум. 

Можливе також зниження рівня суб’єктивного сприйняття шуму за 

рахунок зсуву частотного спектра в зону низьких частот або в недоступну для 

людського слуху ультразвукову зону. 

Джерелами електромагнітного шуму є механічні коливання 

електротехнічних пристроїв або їx частин, які збуджуються змінними магнітними 

та електричними полями. До методів боротьби з цим шумом належать: 
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застосування феромагнітних матеріалів з малою магнітострикцією, зменшення 

щільності магнітних потоків у електричних машинах за рахунок належного вибору 

їx параметрів, добру затяжку пакетів пластин в осереддях трансформаторів, 

дроселів, якорів двигунів тощо; косі  пази для обмоток у статорах і роторах 

електричних машин, які зменшують імпульси сил взаємодії обмоток і розтягують 

ці імпульси в часі. 

Якщо рівень шуму у джерелі все-таки високий, застосовують методи 

зниження шуму на шляху розповсюдження, передусім метод, як ізоляція 

джерела чи робочого місця. 

Для зниження звуку, що відбивається від поверхонь у середині 

приміщення, застосовують матеріали з високим рівнем поглинання звуку, тобто 

використовують так званий метод зниження шуму звукопоглинанням. 

Шум з приміщення, де розташовано джерело шуму, роникає через 

перегородку в сусіднє приміщення трьома напрямками: через перегородку, яка 

під впливом змінного тиску падаючої хвилі коливається, випромінюючи в 

сусіднє приміщення шум; безпосередньо по повітрю через щілини та отвори; 

завдяки вібрації, що утворюється в будівельних конструкціях. У першому та 

другому випадку виникають звуки, які розповсюджуються по повітрю 

(повітряний шум). У третьому випадку енергія виникає і розповсюджується під 

час пружних коливань конструкцій (стіни, перекриття, трубопроводи), такі 

коливання називають ще структурними або ударними звуками. 

Звукову ізоляцію від повітряного шуму здійснюють за допомогою 

кожухів, екранів, перегородок. Звукоізолювальні перепони відбивають звукову 

хвилю і тим перешкоджають розповсюдженню шуму.  Вони  бувають одно- і та 

багатошарові. 

Звукоізоляція будь-якої конструкції (перепони, стіни, вікна, тощо) як 

фізична величина дорівнює ослабленню інтенсивності звуку під час 

проходження його через цю конструкцію: 

)/lg(10 ПРПАД JJR  ,                         

де R – фізичне значення звукоізоляції конструкції, дБ; 

ПАДJ  – інтенсивність звукової хвилі, яка падає на конструкцію, дБ; 

ПРJ  – інтенсивність звукової хвилі, яка пройшла через конструкцію, дБ. 

Звукоізоляція одношарової перегородки без повітряних проміжків 

можна визначити за формулою: 

             5,47lg20  GfR ,                                  

де G – поверхнева маса, кг/м2;  

f – частота, Гц. 

3 формули 2.30 видно: звукоізолювальна здатність одношарової 

перегородки тим вища, що більша її маса та вища частота звуку. Варто 

зауважити, що ця формула придатна лише для орієнтовних розрахунків. 

Зазвичай, на  низьких і високих частотах виникають резонансні явища, які 

знижують величину звукоізоляції.  
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Підвищення звукоізоляції огородження за збереження незмінною його 

маси досягають: 

 застосуванням огороджень, які складаються з двох і більше 

прошарків, розділених повітряними проміжками або прошарком легкого 

волокнистого матеріалу; 

 зміною її жорсткості підвищенням внутрішнього тертя у 

конструкції завдяки використанню відповідного матеріалу огородження, або 

нанесенням вібродемпфувального шару, що дає змогу зменшити вплив 

резонансних коливань в конструкції. 

Зниження передачі звуку через перегородки здійснюють також: 

 ліквідацією усякого роду нещільностей і щілин, особливо в дверях і 

вікнах, а також у місцях з'єднання різних конструкцій (наприклад, примикання 

перекриття до стіни); 

 ущільненням притворів, подвійним і потрійним заскленням, 

влаштуванням тамбурів біля дверей тощо, тобто старанною звукоізоляцією 

«слабкої ланки» огороджень – вікон, дверей; 

 зменшенням непрямої передачі звуку (вибір відповідних 

будівельних конструкцій, встановленням пружних елементів та елементів, що 

поглинають вібрації на шляху передачі звуку, раціональним розташуванням 

конструкцій з малою та великою масою, шарнірною закладкою конструкцій 

замість жорсткої там, де це допустимо, тощо). 

Щоб захистити від шуму обслуговуючий персонал на виробничих 

ділянках з гучними технологічними процесами або з особливо гучним 

устаткуванням влаштовують спеціальні кабіни для спостереження і 

дистанційного керування. Їх виготовляють зі звичайних будівельних матеріалів у 

вигляді ізольованих приміщень, обладнаних вентиляцією, оглядовими вікнами, 

дверми з щільними притворами та віброізоляторами для запобігання 

проникнення в кабіни структурного шуму. Нерідко в кабінах стелю або частину  

стелі облицьовують звукопоглинальними матеріалами. Особливу увагу 

звертають на замазування щілин та отворів у місцях пролягання комунікацій. 

Найбільш простим і дешевим засобом зниження шуму у виробничих 

приміщеннях є використання звукоізолювальних кожухів, які повністю 

закривають найбільш гучні агрегати. Суттєва перевага цього засобу – це 

можливість зниження шуму на відчутну величину. Кожухи можуть бути 

такими, що знімаються, або розбірними, мати оглядові вікна, функціонуючі 

дверці та отвори для введення комунікацій. Виготовляють їx із сталі, 

дюралюмінію, фанери тощо. З внутрішнього боку кожухи необхідно 

облицьовувати звукопоглинальними матеріалами завтовшки 30 – 50 мм. 

Звyкoiзoлювальнa властивість огородження залежить від його розмірів, 

форми, розташування, матеріалу і може досягати 60 дБ. 

Звукоізоляцію від повітряного шуму забезпечують за допомогою 

звичайних будівельних матеріалів –  цегли, бетону та залізобетону, металу, 

фанери, плит із деревних стружок, скла тощо. 

Як звукоізолювальні матеріал які застосовують у конструкціях 

перекриттів для зниження передачі структурного (ударного) звуку переважно в 
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житлових і громадських будівлях, використовують мати та плити зі скляного  

волокна, м’які плити з деревних стружок, картон, гуму, металеві пружини, 

утеплений лінолеум тощо. 

Якщо необхідно додатково знизити звукову енергію, що відбивається 

від внутрішніх поверхонь приміщення, використовують звукопоглинальні 

конструкції та матеріали. Це, зазвичай, конструкції, складені зі шпаристих 

матеріалів. У шпаринах таких матеріалів енергія звукових хвиль переходить у 

теплову енергію. Звукопоглинальні  матеріалі застосовують у вигляді 

облицювання внутрішніх  поверхонь приміщень або ж у вигляді самостійних 

конструкцій – штучних поглиначів, які підвішують до стелі. Як штучні 

поглиначі використовують також драпування, м’які крісла тощо. 

 
Рис. Звукопоглинальні конструкції: 

а - облицювання огороджень приміщень; б - штучні поглиначі у вигляді 

кубів; в – штучні поглиначі у вигляді куліс;  
1 - звукопоглинальний матеріал; 2 - будівельна конструкція; 3 - перфорований 

металевий або вапняковий лист (на б і в перфорація не показана); 4 - захисний шар 

(склотканина); 5 - повітряний проміжок; 6 – каркас 

 

Поверхня звукопоглинального облицювання характеризується 

коефіцієнтом звукопоглинання α, який дорівнює відношенню інтенсивності 

поглинутого звуку до інтенсивності звуку, що падає на поверхню цього 

облицювання 
                                             ПАДПОГЛ JJ /

 .  
                                    

Коефіцієнт звукопоглинання α залежить від виду матеріалу, його 

товщини, шпаристості, величини зерен або діаметра волокон,  частоти та кута 

падіння звуку, розмірів конструкцій звукопоглинання, а також від наявності за 

шаром матеріалу повітряного зазору тощо. Для відкритого вікна α = 1.  

Звукопоглинанням поверхні огородження А на визначеній частоті, м2, 

називають добуток площини огородження S на її коефіцієнт звукопоглинання 

 : 

                                                     SA  .              

 

Звукопоглинання приміщення складається із суми звукопоглинання  

поверхонь  і звукопоглинання  jA  штучних поглиначів. 
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n m

jii ASA
1 1

 ,                                                  

де: n – кількість звукопоглинальних поверхонь;  

m – кількість штучних поглиначів; 

jA  – звукопоглинання штучного поглинача. 

Сталою В приміщення називають величину 

)1/(  ПРИМAB ,                                                    

де:  – середній коефіцієнт звукопоглинання, який становить 


n

iПРИМ SА
1

/ .                  

Коефіцієнт зниження шуму звукопоглинальним облицюванням у 

децибелах визначають вдалині від джерела шуму у відбитому звуковому полі 

за формулою: 

 )/lg(10 12 BBLобл  ,            

де: 12 , BB  – сталі приміщення відповідно до та після проведення акустичних 

заходів. 

Використання звукопоглинальних конструкцій може дати ефект 

зниження шуму на 12…15 дБА поблизу цих конструкцій. Поблизу джерела 

шуму ефект зниження шуму не перевищує 2…5 дБА. Однак за рахунок зміни 

структури звукового поля знижуються дискомфортні акустичні умови і 

поліпшується слухова адаптація людини в приміщенні. 

Метод зниження шуму звукопоглинанням застосовують, якщо 

неможливо забезпечити нормальних акустичних умов методами зниження 

шуму в джерелі випромінювання та звукоізоляції. Цей метод доцільно 

застосовувати, якщо у приміщенні частка прямого та відбитого звуку майже 

дорівнюють один одному (дифузне акустичне поле) та є можливість 

облицювання звукопоглинальним матеріалом майже 60% поверхонь. 

Для зниження шуму газодинамічного обладнання найчастіше 

використовують глушники шуму. 

Глушники є обов’язковим складником установок з двигунами 

внутрішнього згоряння, газотурбінними і пневматичними двигунами, 

вентиляторних та компресорних установок, аеродинамічних пристроїв тощо. 

Розрізняють глушники із звукопоглинальним матеріалом (активні), які 

поглинають звукову енергію, та без звукопоглинального матеріалу (реактивні), 

які відбивають звукову енергію назад до джерела. Глушники з поглинальними 

матеріалами (трубчасті, пластинчасті, екранні) використовують у 

компресорних і вентиляційних установках. На високих частотах їx 

ефективність може досягати 10…25 дБ. Глушники без звукопоглинального 

матеріалу (з розширювальними камерами, резонансні) використовують 

переважно в поршневих машинах, пневматичних і ротаційних, двигунах 

внутрішнього згоряння. Ці конструкції настроюють на окремі частотні смуги, які 

мають найбільшу енергію випромінювання і ефект зниження шуму до 30 дБ. 
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Використання засобів індивідуального захисту від шуму здійснюють у 

випадках, якщо інші (конструктивні та колективні) методи захисту не 

забезпечують допустимих рівнів звуку. Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) 

дають змогу знизити рівні звукового тиску на 7…45 дБ. Найчастіше 

використовують вкладишні ЗІЗ у вигляді тампонів, які встромляються у 

слуховий канал, та  протишумові навушники, які закривають вушну раковину 

зовні, а також шоломи та каски. Наприклад, для зниження середніх і 

високочастотних шумів найдоцільніше використовувати навушники типу 

«Беруши» або типу «Грибок». 

Захист від  ультра- та інфразвуку 

Ультразвук застосовують у найрізноманітніших галузях виробництва. 

Наприклад, у техніці його використовують  для диспергування рідин, очищення 

поверхонь, зварювання пластмас, дефектоскопії металів, очищення газів від 

шкідливих домішок та ін. 

Згідно з ДСН 3.3.6.037-99 ультразвуковий частотний діапазон  

поділяють на низькочастотний (від 1,12.104 до 1,0.105 Гц), коли ультразвукові 

коливання поширюються і повітряним, і контактним способом, і 

високочастотний (від 1,0.105 до 1,0.109 Гц), коли ультразвукові коливання 

поширюються лише контактним способом. 

На організм людини ультразвук впливає, головним чином, за 

безпосереднього контакти з обладнанням що генерує ультразвук, а також через 

повітря. У разі дотримання заходів безпеки робота з ультразвуком на стані 

здоров’я не позначається. Допустимі рівні звукового тиску ультразвуку 

нормовано ДСН 3.3.6.037–99 і становлять за восьмигодинного робочого дня: 

 

Допустимі рівні  тиску  ультразвуку 

Середньогеометрична частота октавних смуг, кГц 16 31,5 63 

та вище 

Допустимі рівні тиску, дБ 88 106 110 

Для зниження шкідливого впливу підвищених рівнів ультразвуку 

зменшують шкідливе випромінювання звукової енергії у джерелі, а також 

локалізують дію ультразвуку за допомогою конструктивних і планувальних 

рішень, здійснюють організаційно-профілактичні заходи. Зменшення 

шкідливого випромінювання у джерелі можна досягати, наприклад, 

підвищенням номінальних робочих частот джерел ультразвуку та 

виключенням паразитного випромінювання звукової енергії. Для локалізації дії 

ультразвуку конструктивними та планувальними рішеннями  використовують: 

звукоізолювальні кожухи, напівкожухи, екрани; окремі приміщення та кабіни, 

де розміщують ультразвукове обладнання; блокування, що відключає 

генератор ультразвуку в paзі порушення звукоізоляції; дистанційне керування; 

облицювання приміщень і кaбін звукопоглинальними матеріалами. 

Організаційно-профілактичні заходи включають інструктаж про характер дії 

підвищених рівнів ультразвуку та про засоби захисту від нього, а також 

організацію раціонального режиму праці та відпочинку. 
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Для індивідуального захисту від ультразвуку, зазвичай,  використовують 

подвійні рукавиці с повітряним прошарком, які частково відбивають 

ультразвук шаром повітря, а також  протишуми, для захисту від ультразвуку, 

який поширюється повітряним способом.  

Вимоги щодо безпеки праці за використанні ультразвукового 

обладнання регламентуються ГОСТ 12.2.051–80 „ССБТ. Оборудование 

технологическое ультразвуковое. Требования безопасности”. 

Інфразвук є одним із найбільш несприятливих факторів виробничого 

середовища. Він характеризується високою проникною  та біологічною 

здатністю. За рівнів  звукового тиску більш як 110…120 дБ існує дуже 

негативний його вплив на стан і здоров’я людини.  

На виробництві коливання інфразвукових частот виникають під час 

роботи компресорів, двигунів внутрішнього згоряння, великих вентиляторів, 

руху локомотивів та автомобілів. Допустимі piвнi тиску інфразвуку в октавних 

смугах наведено у табл. 

Допустимі piвнi тиску інфразвуку в октавних смугах 

Допустимі рівні звукового тиску 

у дБ в октавних смугах 

із середньогеометричними значеннями частот, Гц 

Загальний 

рівень 

звукового 

тиску, 

дБ  

2 4 8 16  

105 105 105 105 110 

 

Завдяки дуже малому затуханню  інфразвуку в повітрі він поширюється  

на чималі відстані. Практично неможливо зупинити інфразвук за допомогою 

будівельних конструкцій на шляху його поширення. Неефективні також засоби 

індивідуального захисту. Дієвим засобом захисту є тільки зниження рівня 

інфразвуку в самому джерелі його випромінювання.  Це, зокрема, внесення 

конструктивних змін у будову джерел, що дає змогу перейти зі сфери 

інфразвукових коливань у сферу звукових, наприклад, за рахунок збільшення 

частот обертання валів до 20 та більше обертів на секунду; підвищення 

жорсткості  конструкцій; усунення причин низькочастотних вібрацій і 

резонансних явищ; застосування звукоізоляції та звукопоглинання; зниження 

інтенсивності аеродинамічних процесів; зменшення швидкості витікання в 

атмосферу робочих тіл та ін.  
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Лекція 4.  
Тема 6. Основи фізіології та гігієни праці /продовження/. 
6.5. Електромагнітні поля та випромінювання радіочастотного діапазону. 

Джерела, особливості і класифікація електромагнітних випромінювань та 

електричних і магнітних полів. Характеристики полів і випромінювань. Нормування 

електромагнітних випромінювань. Прилади та методи контролю. Захист від 

електромагнітних випромінювань і полів. 

Література:  Л1.1-Л1.2;Л1.10;Л2.6;Л3.17- Л3.19;Л3.33-Л3.34; Л4.9. 

6.6.  Іонізуюче випромінювання. 

Виробничі джерела, іонізуючого випромінювання, класифікація і особливості їх 

використання. Типові методи та засоби захисту персоналу від іонізуючого 

випромінювання у виробничих умовах. 

Література:  Л1.1-Л1.2;Л1.10; Л2.6;Л2.8;Л3.42; Л4.9. 

Завдання на СРС:  

6.7.  Випромінювання оптичного діапазону. 

Класифікація та джерела випромінювань оптичного діапазону. Особливості 

інфрачервоного (ІЧ), ультрафіолетового (УФ) та лазерного випромінювання, їх 

нормування, прилади та методи контролю. Засоби та заходи захисту від ІЧ та УФ 

випромінювань. 

Класифікація лазерів за ступенями небезпечності лазерного випромінювання. 

Специфіка захисту від лазерного випромінювання. 

Література:  Л1.1-Л1.2;Л1.10;Л2.6;Л3.32;Л3.35-Л3.36; Л4.9. 

6.8.  Санітарно-гігієнічні вимоги до планування і розміщення виробничих і 

допоміжних приміщень. 

Класи шкідливості підприємств за санітарними нормами. Санітарно-захисні зони 

підприємств. Вимоги до розташування промислового майданчика підприємства, до 

виробничих та допоміжних приміщень. Енерго- та водопостачання, каналізація, 

транспортні комунікації. Вимоги охорони праці до розташування виробничого і офісного 

обладнання та організації робочих місць. 

Література:  Л1.1-Л1.6;Л3.39- Л3.40; Л4.9. 

 

5. Електромагнітні поля та випромінювання  

радіочастотного діапазону. 

Джерела, особливості і класифікація електромагнітних 

випромінювань та електричних і магнітних полів. Характеристики 

полів і випромінювань. 

Електромагнітні поля (ЕМП) – це  особлива  форма  організації  матерії.   

До найпотужніший штучних джерел ЕМП радіочастотного діапазону 

передусім  належать  телевізійні станції та станції радіомовлення, системи 

космічного й стільникового зв’язку, радіолокаційні та радіорелейні станції та 

ін.  Інтенсивність радіовипромінювання таких штучних джерел 

безпосередньо залежить від потужності генераторів, частки енергії, переданої 

на випромінювання, а також від коефіцієнта спрямованої дії випромінювачів 

і відстані до випромінювачів. Інтенсивність антенних полів може 

змінюватися (залежно від перелічених чинників) від часток мікроватт до 

декількох ват на квадратний сантиметр, від сотень мікровольт до сотень 

вольт на метр. На інтенсивність радіовипромінювання штучних джерел 

мають також вплив  і так звані паразитні випромінювання апаратури, які 

визначаються  якістю їх екранування. Характерною рисою цього виду 
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радіовипромінювання, на відміну від природного, є висока когерентність – 

частотна і фазова стабільність, що означає також високу концентрацію, 

енергії в дуже вузьких ділянках спектра (наприклад, десятки герців для 

телеграфної, одиниці кілогерц для радіотелефонної, 1–2 кілогерц для 

радіолокаційної апаратури тощо).  

Джерелами електростатичного поля та постійного магнітного поля є 

різноманітне виробниче та технологічне обладнання, в тому числі 

електромережі та електродвигуни постійного струму, магнітні пристрої та 

матеріали, відеотермінали електронно-обчислювальних машин на 

електронно-променевих трубках  та ін.  Джерелами електромагнітних полів 

промислової частоти є будь-яке електрообладнання та лінії електропередач, 

особливо високовольтні ЛЕП.  

Основні характеристики ЕМП. 
Напруженість електричного поля (Е). Одиницею вимірювання 

напруженості електричного поля  (точніше, абсолютного значення  вектора 

Е) є вольт на метр [В/м]. 

Напруженість магнітного поля (Н). Одиницею вимірювання 

напруженості магнітного поля  (точніше, абсолютного значення  вектора Н) є 

ампер на метр [А/м]. 

Вектор Умова-Пойтінга ( П ): 

                      

1
 .

2
Ï ÅÍ     

Вектор Умова-Пойтінга характеризує величину та напрямок енергії, 

яку переносить електромагнітна хвиля. 

Потік вектора Умова-Пойтінга, що проходить через одиницю 

поверхні, перпендикулярної вектору П , за одиницю часу, називається 

густиною потоку енергії (ГПЕ). ГПЕ вимірюють у ватах на метр квадратний 

[Вт/м2]. Основними похідними одиницями є: [мВт/см2], [мкВт/см2] . 

 Дія електромагнітних полів на людину 
Варіанти впливу ЕМП на біоекосистеми, включаючи людину, дуже 

різноманітні. Наприклад, це може бути  безперервне і переривчасте 

опромінення ЕМП, загальне і місцеве, комбіноване від кількох джерел і таке, 

що взаємодіє з іншими несприятливими факторами виробничого середовища, та  

ін.  

Механізми взаємодії ЕМП із живими організмами також дуже 

різноманітні і протікають вони на всіх рівнях: молекулярному, клітинному,  

організмовому і популяційному. Розрізняють термічну (теплову) дію та 

морфологічні й функціональні зміни. 

На біологічні реакції людини мають вплив наступні  параметри ЕМП : 

 інтенсивність; 

 частота випромінювання; 

 тривалість опромінення; 

 модуляція сигналу; 
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 сукупність частот випромінювання; 

 періодичність дії. 

Сполучення цих параметрів у різних комбінаціях може давати  

розрізнені наслідки щодо реакції  біологічного об'єкта,  який піддається 

опроміненню ЕМП. 

Численні дослідження в галузі біологічної дії ЕМП дали змогу 

визначити найчуттєвіші системи організму людини: нервова, імунна, 

ендокринна і статева. Ці системи організму є критичними до впливу ЕМП і 

реакції цих систем потрібно обов’язково враховувати в оцінюванні ризику 

впливу ЕМП. 

У разі тривалої дії ЕМП функціональні зміни в організмі людини 

можуть проявлятися у вигляді головного болю, порушення сну, підвищеного 

стомлення, дратівливості, пітливості, випадіння волосся, болю у ділянці 

серця, зниження статевої потенції  та ін. 

Варто мати на увазі, що біофізичні та фізіологічні механізми дії ЕМП  

в умовах тривалого багаторічного впливу мають тенденцію накопичуватися в 

організмі людини. У результаті можливий розвиток віддалених наслідків, 

включаючи незворотні процеси у діяльності центральної нервової та серцево-

судинної систем, рак крові (лейкози), пухлини мозку, гормональні 

захворювання, гіпотонія, брадикардія, захворювання печінки тощо.  

Кількісно ризик дії електромагнітного поля на людину оцінюють 

величиною поглинутої її тілом електромагнітної енергії за одиницю часу (W, 

Вт), або питомої енергії, що поглинається  за одиницю часу на одиницю маси 

тіла, W, Вт/кг. Так, наприклад, для оцінки ризику дії електромагнітного поля 

від радіотелефонів і телефонів стільникового та супутникового зв’язку 

визначають потужність ЕМП, що поглинається на один кілограм мозку 

параметр SAR (Specific Absorbing Rate).  

Нормування, контроль і вимірювання електромагнітних полів. 

Нормування ЕМП здійснюють згідно з: ГОСТ 12.1.006−84 „ССБТ. 

Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах 

и требования к проведению контроля”; ДСНіП № 239−96 „Державні 

санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних 

випромінювань”;  ДСНіП № 476-2002  „Державні санітарні норми та правила 

під час роботи з джерелами електромагнітних полів”; ГОСТ 12.1.002−84 

”ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни 

напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах”; 

ГОСТ 12.1.045−84 „ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на 

рабочих местах и требования к проведению контроля»; СН № 1757−77 

„Санітарно-гігієнічні норми допустимої напруженості електростатичного 

поля”; СН № 3206−85 „Санітарно-гігієнічні норми гранично допустимих 

рівнів магнітних полів частотою 50 Гц”. 

Відповідно до цих  документів: 

 постійні електричні та магнітні поля, а також змінні ЕМП 

частотою 50 Гц (промислової частоти) нормуються за інтенсивністю 
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(напруженістю електричного Е та магнітного Н  полів); одиницею 

напруженості електричного поля  є вольт на метр (В/м), а магнітного поля – 

ампер на метр (А/м); 

 електромагнітні поля радіочастотного діапазону з частотами 1 кГц – 

300 МГц нормуються за  інтенсивністю (напруженістю електричного Е та 

магнітного Н  складника) і за енергетичним навантаженням електричних і 

магнітних полів з урахуванням часу впливу (ЕНЕ;ЕНН); одиницею 

напруженості електричного поля  є В/м, магнітного поля  − А/м. 

Енергетичне навантаження  – добуток квадрата напруженості ЕМП на час 

його впливу, яке має розмірність (В/м)2.год  для  електричного поля та 

(А/м)2
˙год для магнітного поля;   

 електромагнітні поля радіочастотного діапазону з частотами 300 

МГц  – 300 ГГц нормуються за інтенсивністю (густиною потоку енергії  ГПЕ) 

та енергетичним навантаженням  густини потоку енергії (ЕНГПЕ); одиницею 

виміру ГПЕ є Вт/м2 (можливі одиниці мВт/см2, мкВт/см2). Енергетичне 

навантаження – добуток ГПЕ падаючого випромінювання на час його впливу 

впродовж робочої зміни в годинах (год) і виражається в Вт.год/м2 

(мВт.год/см2, мкВт .год/см2); у разі імпульсно модульованих випромінювань 

нормованим параметром, що характеризує інтенсивність впливу ЕМП, є 

середнє значення ГПЕ.  

        Електростатичні поля. Гранично допустимий рівень (ГДР) 

електростатичного поля (Егд [кВ/м])  залежить від часу дії цього фактора 

на організм людини впродовж робочого дня: 

  
60
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де Егд (кВ/м) – гранично допустиме значення напруженості  електричного 

поля в контрольованій зоні; 

    t (год) – час дії електростатичного поля на організм людини. 

Нормування електростатичних полів на робочих місцях з 

відеодисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин 

здійснюється відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.31-99  та ДСанПіН 3.3.2-

007−98. Згідно з цими нормативними документами поверхневий 

електростатичний потенціал ВДТ не повинен перевищувати 500 В, а 

напруженість електростатичного  поля на робочих місцях з ВДТ не повинна 

перевищувати 20 кВ/м. 

Постійні магнітні поля. Гранично допустимий рівень (ГДР) 

постійного магнітного поля (Нгд, кА/м) впродовж робочого дня не повинен 

перевищувати 8 кА/м.  

Для магнітних полів, що створюються випрямленим трифазним струмом, 

гранично допустимий рівень визначаються за формулою: 

                               
ÃÄÍ
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   ,                                                         



 123 

де  Нгд (кА/м)  −  гранично допустиме значення напруженості магнітного поля; 

      ЕННгд (кА2.год/м2) − гранично допустиме значення енергетичного 

навантаження впродовж робочого дня, яке  дорівнює 144 кА2
• год/м2;   

      Т (год) - час дії  магнітного поля, що створюється випрямленим 

трифазним струмом. 

ЕМП промислової частоти. Згідно з існуючими нормами гранично 

допустимий рівень (ГДР) ЕМП промислової частоти (50 Гц) визначають  

гранично допустимими значеннями напруженостей його електричного і 

магнітного складників, тобто електричного та магнітного полів, і це значення 

залежить від часу дії цього фактора на організм людини впродовж робочого 

дня.  

Перебування в електричному полі промислової частоти напруженістю 

до 5 кВ/м включно допускається впродовж 8-годинного робочого дня. 

За рівнях напруженості електричного поля промислової частоти від 5 до 

20 кВ/м включно допустимий час перебування в ньому  визначається за 

формулою: 

                                                 
50

2
E

  ï ð
                                        

де Тпр (год) – допустимий час перебування в електричному полі 

промислової частоти за заданого рівня напруженості електричного поля (Е) в 

контрольованій зоні, год.; 

Е (кВ/м) – напруженість електричного поля промислової частоти в 

контрольованій зоні. 

За напруженості електричного поля промислової частоти від 20 до 25 кВ/м 

час перебування персоналу в контрольованій зоні не повинен  перевищувати 

10 хвилин. 

Перебування в електричному полі промислової частоти напруженістю 

понад 25 кВ/м без застосування засобів захисту заборонено. 

Гігієнічні норми щодо гранично допустимих значень напруженості 

електричного поля на робочих місцях  персоналу, що за умовами роботи 

систематично (впродовж кожного робочого дня) перебуває в зоні дії 

електричного поля промислової частоти,  наведено  у табл. 

Гранично допустимі напруженість електричного поля промислової частоти 

і допустимий час опромінення (ГОСТ 12.1.002−75) 

Напруженість електричного поля 

промислової частоти, кВ/м 

 Припустимий час перебування людини 

 в електричному полі промислової частоти        

впродовж однієї доби, хв. 

 Менш як 5 

 Від 5 до 10 

 Більш як 10 до 15 

 Більш як 15 до 20 

 Більш як 20 до 25 

 Без обмеження 

 Не більше 180 

 Не більше 90 

 Не більше 10 

 Не більше 5 

Зазначені норми повинні виконуватися за додаткової умови: інший час 

доби людина повинна перебувати в місцях, де напруженість електричного 
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поля не перевищує 5 кВ/м, а також унеможливлено вплив на організм 

людини електричних розрядів. 

У разі необхідності визначення гранично допустимої напруженості 

електричного поля промислової частоти за заданого часу перебування в 

контрольованій зоні можна  використати формулу: 

                                                  Егд=
2T

50


,                                                           

де Егд (кВ/м) – припустиме значення напруженості електричного поля 

промислової частоти впродовж робочого дня; 

      Т (год) – регламентований час роботи в ЕМП промислової частоти. 

Розрахунок за цією формулі допускається робити за часу  роботи 

від 0,5 до 8 год. 

У разі  перебування персоналу впродовж  робочого дня в зонах із різною 

напруженістю електричного поля промислової частоти загальний 

еквівалентний  час роботи  обчислюють за формулою): 

   Текв= 8 ,...
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де Текв(год) – час, еквівалентний за біологічним ефектом  перебування в 

електричному полі промислової частоти  нижньої межі нормованої 

напруженості; 

tЕ1, tЕ2…tEn(год) – час перебування в контрольованих зонах з 

напруженістю електричного поля промислової частоти  Е1, Е2 ...Еn; 

ТЕ1,ТЕ2…ТEn(год) – припустимий час перебування в електричному полі 

промислової частоти  для відповідних контрольованих зон. 

 Кількість контрольованих зон визначають перепадом рівнів 

напруженості електричного поля промислової частоти на робочому місці. 

Розбіжність у рівнях напруженості електричного поля у контрольованих 

зонах повинна бути не менш як 1 кВ/м. 

Для магнітного поля промислової частоти гранично допустимі рівні 

його  напруженості за постійного впливу не  повинні перевищувати 1,4 кА/м 

впродовж робочого дня (8 год). 

Час перебування людини в магнітному полі промислової частоти 

напруженістю понад 1,4 кА/м регламентується відповідно до табл. 

Допустимий час перебування людини в магнітному полі промислової 

частоти напруженістю більш як 1,4 кА/м 
Час перебування персоналу, год 11 22 33 44 45 6 67 88 

Напруженість магнітного поля, кА/м 6,0 4,9 4,0 3,2 2,5 2,0 1,6 1,4 

Магнітна індукція, мТл 7,5 6,13 5,0 4,0 3,13 2,5 2,0 1,75 

У разі локального впливу магнітного поля промислової частоти на 

кисті рук його гранично допустимий рівень  визначають за формулою:  
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                                   Нпд лок = Нпд заг ·5 ,                                                    

де Нпд лок (A/м) – гранично допустимий рівень змінного магнітного поля 

частотою 50 Гц у разі локального впливу (кисті рук); 

Нпд заг (A/м) – гранично допустимий рівень змінного магнітного поля 

частотою 50 Гц у разі загального впливу (див. табл.). 

ЕМП радіочастотного діапазону. Згідно з існуючими нормами 

гранично допустимий рівень (ГДР) ЕМП у діапазоні частот 1 кГц…300 

МГц  визначають гранично допустимими значеннями напруженостей його 

електричного та магнітного складників, тобто електричного та магнітного 

полів, і це значення залежить від часу дії цього фактора на організм людини 

впродовж  робочого дня та гранично допустимого енергетичного 

навантаження і його визначають за формулами:  

                                              Егд=
Ò

EÍ ÃÄÅ
,  

                                               Нгд=
Ò

EÍ ÃÄÍ
,                                                                          

де Егд(В/м)  і Нгд(А/м)  – гранично допустимі значення напруженості 

електричного і магнітного полів; 

      Т (год) – час впливу ЕМП; 

      ЕНЕгд ((В/м)2.год) і ЕННгд ((А/м)2.
 год) – гранично допустиме  

енергетичне навантаження впродовж  робочого дня відповідно для 

електричної та магнітної складової ЕМП . 

Максимально гранично допустимі значення Егд мах, Нгд  мах  і   гранично 

допустимі значення  ЕНЕгд , ЕННгд для ЕМП радіочастотного діапазону 
Параметри і 

одиниці виміру 

Діапазон частот 

1 − 10  кГц 10 − 60 кГц  0,06 − 3 МГц  3 − 30 МГц  30 − 300 МГц 

Егд мах, В/м 1000            700             500           300             80 

ЕНЕгд, (В/м)2 • год 120 000          40 000          20 000          7000            800 

Нгд мах, А/м 75             57              50              -             3,0* 

ЕННгд, (А/м)2 • год 675            390            200              -             0,72* 

 * Примітка: гранично допустимий рівень енергетичного навантаження 

магнітного поля поширюється на діапазон частот 30 − 50 Мгц.   

Згідно з існуючими нормами гранично допустимий рівень ЕМП 

радіочастотного діапазону на частотах 300 МГц – 300 ГГц визначають 

гранично допустимим значенням густини потоку енергії ЕМП і це значення 

залежить від часу дії цього фактора на організм людини впродовж робочого 

дня та гранично допустимого енергетичного навантаження і його визначають 

за формулою:  

                             ГПЕгд = К
Ò

ÅÍ ÃÄÃÏÅ
  ,                                              

де ГПЕгд (Вт/м2, мВт/см2, мкВт/см2) – гранично допустима величина 

густини потоку енергії; 

     ЕНГПЕгд  –  гранично допустима   величина  енергетичного  

навантаження, яка згідно з  нормами  складає 2 Вт.
 год/м2 (200 мкВт.год/см2); 
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 К – коефіцієнт ослаблення біологічної ефективності, який  дорівнює: 

     1 – для всіх випадків впливу, крім опромінень від обертових і 

скануючих антен; 

    10 – для випадків опромінення від обертових і скануючих антен з 

частотою не більше як 1 Гц і шпаруватістю не менше як 50; 

    Т – час перебування в зоні опромінення за робочу зміну, год. 

 В усіх  випадках  максимальне  значення  ГПЕгд  не повинно перевищувати 

10 Вт/м2 (1 мВт/см2). 

Гранично допустимі рівні ЕМП для населення. Гранично допустимі рівні 

ЕМП (Eгд, В/м) для населення в діапазоні <300 МГц (крім телебачення) 

наведено в табл. 

Гранично допустимі рівні електромагнітних полів для населения (крім 

телебачення, згідно з ДСНіП №239−96) 
Діапазон частот Діапазон довжин хвиль ГДР(ЕГДР) 

30 ...300 кГц 10...1 км 25 В/м 

0,3 ...3 МГц 1...0,1 км 15 В/м 

3 ... 30 МГц 100...10м 3 lg ., В/м2 

30 ... 300 МГц 10...1 м 3 В/м 

*  (м)- довжина хвилі.  

Гранично допустимі рівні ЕМП (Eгд, В/м) які створюються 

телевізійними радіостанціями в діапазоні частот від 48 до 1000 МГц, 

визначають за формулою: 

                                    Eгд = 21f -0,37
;  

де f (МГц ) – несуча частота телевізійного каналу. 

Гранично допустимі рівні електромагнітних полів для населення в 

діапазоні  частот >300 МГц (ГПЕгд ) не повинні перевищувати 2,5 мкВт/см2. 

У населеній місцевості гранично допустимі рівні ЕМП промислової 

частоти (Eгд, В/м)  не повинні перевищувати 5 кВ/м, а всередині житлових 

будинків – 0,5 кВ/м. 

Згідно з  вимогами ДСНіП №239 встановлюють також захисні санітарні 

зони поблизу ліній електропередач (ЛЕП)  залежно від їx робочих напруг:  

20 м − для ЛЕП з напругою 330 кВ, 30 м − для ЛЕП з напругою 500 кВ 

та 55 м − для ЛЕП з напругою 1150 кВ. 

Порядок контролю та вимірювання ЕМП регламентується ГОСТ 

12.1.006−84, згідно з яким контроль і вимірювання інтенсивності ЕМП 

потрібно здійснювати періодично, не рідше ніж один раз на рік у порядку 

поточного санітарно-гігієнічного нагляду, а також у таких випадках: 

- у разі прийому в експлуатацію нових установок, що випромінюють 

електромагнітну енергію; 

- у разі внесення змін в конструкцію діючих установок, що 

випромінюють електромагнітну енергію; 

- у разі зміни конструкцій засобів захисту від впливу ЕМП; 
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- у разі внесення змін у схему підключення випромінювальних 

елементів і режимів роботи установок, що випромінюють 

електромагнітну енергію; 

- під час організації нових робочих місць; 

- після проведення ремонтних робіт на установках, що випромінюють 

електромагнітну енергію. 

Вимірювання необхідно виконувати за найбільшої потужності джерела 

ЕМП. Якщо  джерело має кілька робочих режимів, вимірювання необхідно 

здійснювати в кожному режимі. 

Вимірювання ЕМП від обертових і скануючих антен повинні 

проводитися за зупиненої антени, орієнтованої на робочі місця і місця 

можливого перебування персоналу. 

Результати вимірювань потрібно фіксувати в спеціальному журналі або 

в протоколі, в якому повинні міститися: 

- дата проведення вимірювань; 

- найменування, тип і порядковий номер установки за системою нумерації 

підприємства-виготовлювача; 

- рік випуску; 

- потужність, частота; 

- режим роботи установки; 

- джерело ЕМП; 

- місце вимірювання; 

- висота точки вимірювання від підлоги або поверхні землі; 

- результати вимірювань; 

- напруженість електричного складника, В/м; 

- напруженість магнітного складника, А/м; 

- ГПЕ ЕМП, Вт/м2 (мкВт/см2); 

- вимірювальні прилади, що використовуються; 

- висновки. 

Протокол повинен бути підписаний керівником дільниці (цеху, 

відділення), представником служби техніки безпеки, особою, яка призначена 

адміністрацією підприємства для проведення вимірювань. 

Санітарно-гігієнічний контроль і вимірювання рівнів ЕМП на робочих 

місцях працівників проводять атестовані атестаційною комісією Міністерства 

охорони здоров'я України санітарні  лабораторні підприємств, організацій, а 

також установи і заклади системи державної санітарно-епідеміологічної  

служби України. 

Якщо на робочому місці працівника можливе опромінення ЕМП 

одразу від кількох установок, що працюють одночасно, сумарну 

інтенсивність опромінення визначають наступним чином. 

За робочих частот < 300 МГц  напруженість ЕМП на робочому місці 

вимірюють від кожного джерела окремо за відключених інших джерелах. 

Сумарна інтенсивність опромінення в кожній вимірювальній точці при 

застосуванні n-джерел, що працюють у однакових частотних діапазонах для 

яких встановлено однакові ГДР, розраховують за формулами: 
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                                 Е = E E En1
2

2
2 2  ... ,                                             

                                 Н = H H H n1
2

2
2 2  ... ,                                           

У діапазоні частот 300 МГц…300 ГГц  вимірюють ГПЕ, яка створюється 

в даній точці кожним із n-окремих джерел, а отримані результати додають 

один до одного згідно з формулою: 

                        ГПЕ =  ГПЕ1 + ГПЕ2 +...+ГПЕn.                                          

Якщо в робочому приміщені застосовують одразу кілька джерел ЕМП, 

що  працюють у різних частотних діапазонах для яких встановлені різні ГДР, 

необхідно обов’язкове виконання наступної вимоги:                                                                         
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де Е и Н – виміряне значення напруженості електричної та магнітної 

складових ЕМП; 

     ГПЕ – виміряне значення густини потоку енергії ЕМП; 

     ГДР – гранично допустимі рівні ЕМП для відповідних частотних 

діапазонів. 

У разі змінної дії ЕМП одночасно від двох або кількох обертових 

або скануючих антен,  враховуючі дуже малу імовірність одночасного 

опромінення даної точки діаграмами двох або кількох антен, 

опромінення персоналу в цих випадках визначають сумарним 

енергетичним навантаженням за формулою: 

                      ЕН = ЕНГПЕ1 + ЕНГПЕ2 + ... + ЕНГПЕn ,                               

де ЕНГПЕ1, ЕНГПЕ2 ... ЕНГПЕn  – енергетичні навантаження від кожної антени. 

 

Якщо інтенсивність діючих на персонал ЕМП  у діапазоні  частот 

300 МГц…300 ГГц за робочий день змінюється, енергетичне 

навантаження на організм працівників визначають сумою енергетичних 

навантажень за окремі періоди часу, при цьому сумарне енергетичне 

навантаження  не повинно перевищувати нормативне значення. 

Якщо існує послідовне або одночасне опромінення персоналу в 

безперервному і змінному режимах роботи обладнання (від обертових і 

скануючих антен), то сумарне енергетичне навантаження в цьому разі 

розраховують за формулою: 

                            ЕН = ЕНГПЕб + ЕНГПЕзм ,                                              

де ЕН – сумарне енергетичне навантаження; 

     ЕНГПЕб  – енергетичне навантаження від джерела безперервного 

опромінення; 

    ЕНГПЕзм – енергетичне навантаження від джерела змінного опромінення. 
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Гранично допустимий рівень сумарного енергетичного навантаження не 

повинен перевищувати  2 Вт.год/м2 (200 мкВт.год/см2). 

Апаратура для контролю та вимірювання ГДР ЕМП повинна мати 

посвідчення про державну атестацію, нормативно-методичне забезпечення 

і дозвіл Міністерства охорони здоров’я на використання і проведення 

відповідних досліджень. 

Методи обробки результатів спостережень повинні  оформлятися 

протоколом за формою (421/0), затвердженою наказом Міністра охорони 

здоров’я України від 11.07.2000 № 160 „Про затвердження форм облікової 

статистичної документації, що використовується в санітарно-

епідеміологічних закладах” або протоколом проведення досліджень 

електромагнітного поля за формою (333/0) – додаток 18 до „Положення про 

проведення органами, установами та закладами державної санепідемслужби 

Міністерства охорони здоров’я України атестації санітарних лабораторій 

підприємств і організацій на право проведення санітарно-гігієнічних 

досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для 

атестації робочих місць за умовами праці” України затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 21.04.99 №91, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 07.10.99  за № 686/3979. 

На першу вимогу вся документація щодо результатів вимірів рівнів 

ЕМП на робочих місцях повинна бути надана органам і установам, що 

здійснюють державний санітарний контроль. 

Методи та засоби захисту від дії електромагнітних полів 

Захист персоналу від впливу ЕМП досягається  проведенням організаційних, 

інженерно-технічних заходів, а також використанням засобів індивідуального 

захисту. 

До організаційних заходів належать: вибір раціональних режимів 

роботи установок, обмеження місця і часу перебування персоналу в зоні 

опромінення  та ін. 

Інженерно-технічні заходи включають раціональне розміщення 

устаткування, використання засобів, що обмежують проникнення 

електромагнітної енергії на робочі місця персоналу (поглинаючі матеріали, 

екранування  та. ін). 

До основних заходів щодо захисту від ЕМП належать: захист часом, 

захист відстанню, екранування джерел випромінювання, зменшення 

потужності випромінювання в самому джерелі випромінювання, виділення 

зон випромінювання, екранування робочих місць, застосування засобів 

індивідуального захисту (ЗІЗ). 

Захист часом передбачає обмеження часу перебування людини в 

робочій зоні і застосовується лише тоді, коли немає можливості знизити 

інтенсивність випромінювання до допустимих значень. Допустимий час 

перебування в робочій зоні за наявності ЕМП визначають за допомогою 

вище приведених формул.  
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Захист відстанню застосовують лише у тому разі, коли нема іншої 

змоги  ослабити дію ЕМП іншими заходами, в тому числі і захистом часом. У 

цьому разі збільшують відстані між випромінювачем ЕМП і персоналом. 

Припустима відстань до джерела ЕМП, що забезпечує гранично допустимі 

значення інтенсивності випромінювання, визначають за допомогою  

наведених вище формул  і обов’язково перевіряється експериментальними 

вимірюваннями рівнів ЕМП на робочих місцях. 

Зменшення потужності випромінювання у джерелі випромінювання 
можна  реалізувати такими заходами. 

У системах зв’язку – це передусім підвищення чутливості приймальних 

пристроїв, застосування завадостійких видів кодування і модуляції сигналу в 

передавально-приймальних системах,  застосування близьких до 

оптимальних алгоритмів обробки сигналів і вибір діапазону частот з 

мінімальними зовнішніми завадами. Все це дає змогу знижувати 

випромінювану потужність передавачів і водночас отримувати необхідну 

завадостійкість і дальність роботи систем зв’язку. 

Також зменшення потужності випромінювання у самому джерелі випро-

мінювання зазвичай досягається за рахунок застосування спеціальних 

пристроїв: поглиначів  потужності, еквівалентів антен, а також атенюаторів, 

спрямованих відгалужувачів, подільників потужності, хвилеводних 

ослаблювачів, бронзових прокладок між фланцями хвилеводів, дросельних 

фланців  та. ін. 

Екранування джерел випромінювання застосовують для зниження 

інтенсивності ЕМП на робочих місцях. Необхідно наголосити, що захист 

екрануванням важають основним і найефективнішим методом. 

Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) варто використовувати у тих 

випадках, коли застосування інших способів запобігання впливу ЕМВ 

неможливе. Як ЗІЗ застосовують радіозахисний одяг та окуляри. У якості 

матеріалу для радіозахисного одягу застосовують спеціальну радіотехнічну 

тканину, що побудована за принципом сітчастого екрана і яка є  бавовняною 

тканиною з мікродротом. У структурі такої тканини тонкий мідний дріт 

скручено з бавовняними нитками, які захищають його від зовнішніх впливів і 

водночас є ізоляцією. Ослаблення ЕМП поля цією тканиною в діапазоні 

частот 600…10000 МГц становить  від 40 до 20 дБ. 

При інтенсивному опроміненні обличчя ЕМП застосовуються 

радіозахисні окуляри, які використовуються  окремо або вшиті в шолом 

костюма Це можуть бути сітчасті окуляри, які мають конструкцію 

напівмасок з мідною або латунної сітки, або  ОРЗ-5, у яких застосовується  

спеціальне радіозахисне скло, яке вкрите двооксидом  олова. Захисні 

властивості таких окулярів оцінюються в межах  25-35 дБ. 
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6. Іонізуюче випромінювання. 

Основні поняття i характеристики іонізуючих 

випромінювань 

Іонізуюче випромінювання (ІВ) – це  випромінювання, взаємодія якого 

із середовищем призводить до утворення в останньому електричних зарядів 

різних знаків, тобто до іонізації цього середовища. Основними 

характеристиками для джерел IB є: радіоактивність, час напіврозпаду та 

енергія випромінювання. Для оцінки дії IB використовують такі поняття, як  

глибина проникнення, іонізуюча здатність, доза опромінення (поглинена, 

еквівалентна, експозиційна), потужність дози опромінення та ін. 

Радіоактивність (А) – це самовільне перетворення (розпад) атомних 

ядер деяких хімічних елементів (урану, торію, радію та ін.), що призводить до 

зміни їхнього атомного номера та масового числа. Такі елементи називаються 

радіоактивними. Радіоактивні речовини мають строго визначений період 

напіврозпаду, тобто той час, упродовж якого розпадається половина всіх 

атомів даної радіоактивної речовини. Радіоактивний розпад не можна  

зупинити чи прискорити. 

Число ядер даного елемента, яке розпадається за одиницю часу (А), 

пропорційне повному числу ядер N, тобто 

                              А =  – dN/dt = N ,                                          

де   – постійна радіоактивного розпаду, яка характеризує вірогідність 

розпаду на одне ядро за одиницю часу. Що більша , то більша швидкість 

розпаду. 

Цей процес також можна  описати формулою: 

                                 N t  = N0 (- t ),   

де Nt i N0 – число радіоактивних ядер у початковий момент і через 

період часу t відповідно. 

Швидкість розпаду (А) характеризує  активність радіонуклідів. У 

системі одиниць СІ за одиницю активності прийнято одне ядерне перетво-

рення за секунду. Ця одиниця отримала назву бекерель (Бк). Позасистемною 

одиницею вимірювання активності є Кюрі (Кі). Це активність радіонуклідів в 

джерелі, в якому відбувається 3,7 1010 актів розпаду за одну секунду. Одиниця 

активності кюрі відповідає активності 1грама Ra. 

Частки, що випускаються радіоактивним джерелом, утворюють потік, 

який вимірюється числом часток за одиницю часу. Потік, що припадає на 

одиницю поверхні (квадратний сантиметр), − це густина потоку часток 

(часток/ (хв.см2), часток/(сек.см2)). 

У дозиметрії застосовують питому активність Ап (Бк/кг), об’ємну Аv 

(Бк/м3) і поверхневу Аs (Бк/м2) активності джерел. 

Постійна розпаду   зв’язана з періодом напіврозпаду T 2/1 , тобто періодом 

часу за який кількість активних ядер зменшується вдвічі, співвідношенням: 
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                                       Т1/2 = 0,693/ .     

Кожний ізотоп має свої значення Т1/2. Наприклад, для калію-40 Т1/2 = 

1,28·109 років, цезію-137 T1/2 = 30 років, стронцію-90 Т1/2 = 28 років, йоду-131  

                                        Т1/2 = 8 діб. 

У результаті перетворень радіоактивних речовин виникає іонізуюче 

випромінювання, яке умовно поділяють на корпускулярне, наприклад,  -

(альфа), -(бета) та n-(нейтронне) і електромагнітне, наприклад  - (гамма) та 

R- (рентгенівське). Всі вони мають різні енергетичні параметри і здатність 

іонізувати середовище. 

α-випромінювання – потік позитивно заряджених часток (ядер атомів 

гелію), що відтворюються під час розпаду ядер або під час ядерних реакцій. 

Вони мають велику іонізуючу дію, але малу проникну здатність.  

-випромінювання – потік негативно заряджених часток (електронів) 

або позитивно заряджених часток (позитронів), що відтворюються під час 

розпаду ядер або нестабільних часток. Пробіг -часток у повітрі становить 

приблизно 3,8м/МєВ. Іонізуюча здатність  -часток на два порядки нижче α- 

часток.     

-випромінювання – це короткохвильове електромагнітне 

випромінювання (фотонне).  Воно відтворюються під час  змін 

енергетичного стану  атомних ядер,  а  також під час ядерних перетворень.  

Рентгенівське випромінювання також належить до електромагнітного 

випромінювання (фотонного), яке відтворюється під час змін енергетичного 

стану електронних оболонок  атома, або під час гальмування електронів з 

великою кінетичною енергією в електростатичному полі ядер (гальмове 

випромінювання). Гамма та рентгенівські випромінювання мають невелику 

іонізуючу дію, але дуже велику проникну здатність.        

          Іонізуючі випромінювання, проходячи через речовини, взаємодіють з їх 

атомами і молекулами. Така взаємодія призводить до порушення атомів і 

виривання окремих електронів з електронних оболонок нейтрального атома. 

У результаті атом, позбавлений одного чи кількох електронів, 

перетворюється на позитивно заряджений іон, тобто відбувається іонізація. 

Електрони, що втратили в результаті багаторазових зіткнень свою 

енергію, залишаються вільними чи приєднуються до будь-якого нейтрального 

атома, утворюючи негативно заряджені іони. Таким чином, енергія 

випромінювання під час проходження через речовину витрачається в 

основному на іонізацію середовища. Число пар іонів, що створюються IB у 

речовині на одиницю шляху пробігу, називають питомою іонізацією, а 

середню енергію, що витрачається іонізуючим випромінюванням на утворення 

однієї пари іонів, – середньою роботою іонізації. 

Мірою просування у середовище заряджена частка втрачає свою 

енергію. Відстань, пройдену часткою від місця утворення до місця втрати 

нею надлишкової енергії, називають довжиною пробігу. 

Розповсюдження випромінювання в речовинні може бути 

охарактеризовано поняттям «шар половинного ослаблення» – тобто товщина 
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шару певної речовини, під час проходження через який інтенсивність 

випромінювання послаблюється вдвічі. Таким чином можна визначити 

необхідну кількість шарів половинного ослаблення n для зменшення 

інтенсивності випромінювання в К разів: 

                        К = 2n; n = 3,322 lg К.                           

Ступінь, глибина і форма променевих уражень, що розвиваються в 

тканинах біологічних об’єктів під час впливі на них IB передусім залежать 

від величини поглиненої енергії випромінювання. Для характеристики цього 

показника використовують поняття поглиненої дози (Dпогл), тобто енергії 

поглиненою одиницею маси речовини, що опромінюється: 

                                              Dпогл =dE/dm,  

де dE – середня енергія, передана IB речовині у елементарному об’ємі; 

     dm – елементарний об’єм маси речовини. 

За одиницю поглиненої дози опромінення приймають джоуль на 

кілограм (Дж/кг) – Грей (Гр).  Грей – поглинена доза випромінювання, а саме 

енергія в 1Дж будь-якого іонізуючого випромінювання, передана одному 

кілограму речовини, що опромінюється. У радіобіології і радіаційній гігієні 

широке застосування здобула позасистемна одиниця поглиненої дози – рад. 

Рад – це така поглинена доза, при якій кількість поглиненої енергії в 1 г будь-

якої речовини становить 100 ерг незалежно від виду й енергії випромінювання, 

1рад = 0,01 Гр. 

Для характеристики дози ІВ за ефектом іонізації у повітрі 

використовують так звану експозиційну дозу (Dексп) рентгенівського (R-) і -

випромінювань. Це кількісна характеристика рентгенівського (R-) і -

випромінювань, заснована на їx іонізуючій дії і виражена сумарним 

електричним зарядом іонів одного знака, утворених в одиниці об’єму повітря 

в умовах електронної рівноваги: 

        Dексп  =  dQ/dm,      

де dQ – прирощення сумарного заряду усіх  іонів одного знака, утворених в 

елементарному об’ємі повітря; 

     dm – маса елементарного об’єму повітря. 

За одиницю експозиційної дози рентгенівського (R-) і гамма (-) 

випромінювань приймають кулон на кілограм (Кл/кг). 

Кулон на кілограм –  це експозиційна доза  рентгенівського (R-) або 

гамма (-) випромінювань, за якої сполучена з цим випромінюванням 

корпускулярна емісія на кілограм сухого атмосферного повітря утворює у 

повітрі іони, що несуть заряд у 1 Кл електрики кожного знака. 

Позасистемною одиницею експозиційної дози рентгенівського (R-) і гамма   

(-) випромінювань є рентген (Р). 

Рентген – одиниця експозиційної дози фотонного випромінювання, під 

час проходження якого через 0,001293 г повітря в результаті завершення всіх 
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іонізаційних процесів у повітрі утворюються іони, що несуть одну 

електростатичну одиницю кількості електрики кожного знака. 0,001293 г – 

маса 1 см3 сухого атмосферного повітря за нормальних умов [температура 

20°С і тиск 1013 МПа (1 атм фізична чи 760 мм рт. ст.)], у якій відбуваються 

первинні процеси взаємодії фотонів з повітрям. За визначенням, 1 Р 

відповідає заряд 1 СГСЕ = nq, де п – число іонів, q – заряд іона (q = 4,8-10-10 

СГСЕ). 

Таким чином, для отримання експозиційної дози в 1 Р потрібно, щоб 

витрачена на іонізацію в 1 см3 (чи в 1 г) повітря енергія відповідно 

дорівнювала 

                           

                                1P = 0,114 ерг/см3 = 87,7 ерг/г. 

Величини 0,114 ерг/см3 і 87,7 ерг/г прийнято називати енергетичними 

еквівалентами рентгена. Співвідношення між поглиненою дозою 

рентгенівського  (R-) і гамма (-) випромінювань, вираженої в радах, і 

експозиційною дозою рентгенівського  (R-) і гамма (-) випромінювань, 

вираженої в рентгенах, для повітря має вигляд 

                                                     D експ = 0,877 D ïîãë   .                         

Поглинену чи експозиційну дози випромінювань, що віднесені до 

одиниці часу, називають відповідно потужністю поглиненої чи 

експозиційної дози (Р). Вона характеризує швидкість накопичення дози, яка 

згодом може  збільшуватися. 

Якщо за деякий проміжок часу dt збільшення дози дорівнює dD, то 

середнє значення потужності дози за цей проміжок часу визначають як: 

                                              Р = dD/dt.                               

Різні види IB мають неоднакову біологічну дію на біологічні об’єкти. Для 

оцінки бioлогічної дії різних видів IB Нормами радіаційної безпеки України 

(НРБУ−97) запроваджено поняття радіаційного зважувального фактора  – WR, 

який показує у скільки разів даний вид ІВ випромінювання має  сильнішу 

біологічну дію, ніж рентгенівське (R-) чи (-)  випромінювання за однакової 

поглиненої дози. Наприклад, для  -випромінювання WR становить 20, для  - 

випромінювання – 1, а для нейтронного випромінювання – 5−20. 

Для оцінки можливих наслідків дії на людину ІВ з урахуванням його 

іонізуючої здатності запроваджено таке поняття , як еквівалентна доза (Н) 

ІВ: 

                                             H = Dпогл
.WR.                              

Одиницею виміру еквівалентної дози в системі СІ є зіверт, 1 Зв =Дж/кг. 

Позасистемною одиницею еквівалентної дози є бер, 1 бер = 0,01 Зв. 

Якщо еквівалентні дози однакові, ступінь ураження окремих органів і 

тканин тіла людини залежить від радіаційної чутливості цих органів і тканин. 

Для оцінки ступеня радіаційного ураження людини з урахуванням 

радіаційної чутливості її окремих органів і тканин запроваджено поняття 

ефективної дози (Е), яку визначають виразом: 
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                                                            Е= TTWH ,                               

де Нт – еквівалентна доза в тканині чи органі; 

    WT – тканинний зважувальний фактор, який характеризує відносний стохастичний 

ризик під час опромінювання окремих тканин (WT для гонад − 0,2; для червоного 

кісткового мозку, кишечника, легень – 0,12; для більшості внутрішніх органів – 

0,05; для шкіри, кісток − 0,01). 

Біологічна дія та нормування іонізуючих випромінювань. 

Біологічна дія. Механізм взаємодії випромінювання з речовиною 

залежить від властивостей середовища, виду та енергії випромінювання. 

Вивчення дії ІВ на живі організми  визначають такі особливості. 

 Дія IB на організм невідчутна, оскільки  у людини відсутній орган 

почуття, що сприймає іонізуючі випромінювання. Таким чином, людина може 

вдихнути або проковтнути радіоактивну речовину без усяких первинних 

відчуттів. Дозиметричні прилади є ніби додатковим органом чутливості, 

призначеним для сприйняття людиною IB. 

 Висока ефективність поглиненої енергії. Навіть мала кількість 

поглиненої енергії ІВ може викликати глибокі біологічні зміни в організмі 

людини.  

 Загалом живі організми неоднаково реагують на ІВ. 

 Різні органи живого організму мають різну чутливість до ІВ.  

 Наявність прихованого чи інкубаційного періоду прояву дії ІВ. 

Цей період часто називають періодом удаваного благополуччя. Тривалість 

його скорочується зі збільшенням дози. 

 Дія малих доз ІВ може накопичуватися в організмі людини. Цей 

ефект називається кумуляцією. 

 Вплив ІВ може проявлятися безпосередньо на живому організмі і 

у вигляді миттєвих уражень (соматичний ефект),  і через деякий час у вигляді 

різноманітних захворювань (соматично-стохастичний ефект), а також на його 

потомстві (генетичний ефект). 

Іонізуюче випромінювання, впливаючи на живий організм, викликає в 

ньому цілий ланцюг зворотних і незворотних змін, що призводять до тих чи 

інших біологічних наслідків залежно від виду, рівня опромінення, часу дії, 

властивостей організму та розміру поверхні, що опромінюється. Первинним 

етапом − спусковим механізмом, що впливає на різноманітні процеси в 

біологічному об’єкті, є іонізація і порушення молекулярних зв'язків. У 

результаті дії IB порушується нормальне протікання біохімічних процесів та 

обміну речовин, блокуються ділення клітин і процеси регенерації тканин. 

Відомо, що 2/3 загального складу тканини людини становлять вода та 

вуглець. Вода під впливом випромінювання розщеплюється на водень Н і 

гідроксильну групу ОН, що безпосередньо або через ланцюг вторинних 

ланцюгових перетворень призводить до утворення продуктів з високою 

хімічною активністю: гідратного оксиду Н02 та перекису водню Н202. Ці 

з’єднання активно взаємодіють з молекулами органічної речовини тканин, 

окисляючи та руйнуючи їх на клітинному рівні. 
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Залежно від величини поглиненої дози випромінювання та індивідуальних 

особливостей зміни в організмі людини під дією ІВ можуть бути зворотними або 

незворотними. За невеликих доз уражені тканини відновлюють свою функціональну 

діяльність. Великі дози за тривалого впливу можуть викликати незворотне ураження 

окремих органів або всього   організму людини в цілому. 

Будь-який вид IB викликає біологічні зміни в організмі і за зовнішнього 

(джерело перебуває поза організмом),  і за внутрішнього опромінення 

(радіоактивні речовини попадають усередину організму, наприклад 

пероральним чи інгаляційним способом). Найнебезпечнішими щодо 

внутрішнього опромінення є ІВ з великою  іонізуючою  здатністю, а саме  - 

та  - випромінювання. Зовнішнє опромінення  -, а також  -частками менш 

небезпечно, оскільки вони мають невеликий пробіг у тканині і не досягають 

кровотворних чи інших внутрішніх органів. Найнебезпечнішими за 

зовнішнього опромінення є  - та нейтронне ІВ, оскільки вони проникають у 

тканину на велику глибину і мають потужну руйнівну силу. 

Важливий фактор впливу IB на організм − тривалість опромінення, 

оскільки можливі біологічні порушення великою мірою залежать від 

сумарної поглиненої дози випромінювання. 

Поглинена доза випромінювання, що викликає ураження окремих 

частин тіла, а потім і смерть, перевищує смертельну поглинену дозу в разі 

опромінення всього тіла. Так, смертельні поглинені дози під час опромінення  

окремих частин тіла такі: голова – 20 Гр, нижня частина живота – 30 Гр, 

верхня частина живота – 50 Гр, грудна клітка – 100 Гр, кінцівки – 200 Гр. У 

разі загального опромінення всього тіла за короткий термін доза 5…6 Гр 

призводить до смертельного результату майже у 100% опромінених, якщо 

потерпілим не було вчасно надано спеціальну медичну допомогу. Променеві 

захворювання можуть виникати вже за дози в 1 Гр. 

Ступінь чутливості тканин різних органів до опромінення неоднакова. 

Якщо розглядати тканини органів у порядку зменшення  їхньої  чутливості до 

впливу випромінювання, то одержимо таку послідовність: зародкові клітини, 

червоний кістковий мозок, селезінка, легені, лімфатична тканина, зобна 

залоза. Підвищена чутливість кровотворних органів до радіації лежить в основі 

визначення характеру променевих хвороби. Так, у разі одноразового 

опромінення  всього тіла людини поглиненою дозою 0,5 Гр за добу може різко 

скоротитися число лімфоцитів. Зменшиться також і кількість еритроцитів 

(червоних кров’яних тілець) після закінчення двох тижнів після опромінення. 

У здорової людини налічується більш як 1014 червоних кров’яних тілець 

(щоденне відтворення 1012), а у хворого променевою хворобою таке 

співвідношення порушується, і в результаті гине організм. 

Ступінь ураження організму також в великою мірою залежить від розміру 

поверхні, що опромінюється. 3і зменшенням її поверхні зменшується i 

біологічний ефект. Так, у разі опромінення фотонами ділянки тіла площею 6 

см2 за  поглиненої дози 4 Гр помітного ураження організму не спостерігається, а 
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в paзі опромінення такою самою дозою всього тіла настає близько 50% 

смертельних випадків. 

Радіоактивні речовини можуть потрапляти всередину організму в 

результаті вдихання повітря, забрудненого радіоактивними елементами, із 

забрудненою їжею чи водою, а також через шкіру чи відкриті рани. 

Найчастіше радіоактивні речовини потрапляють в організм через травний 

тракт внаслідок недотримання вимог безпеки. 

Небезпека  дії радіоактивних речовин, що потрапляють тим чи іншим 

шляхом в організм людини, тим більше, що вища їx активність. Ступінь 

небезпеки залежить також від швидкості виведення цих речовин з організму 

людини, яка характеризується  періодом напіввиведення Тнв. Це термін, за 

який активність нукліда в організмі зменшується вдвічі (для калію-40 Тнв = 

58діб; цезію-137 Тнв = 70 діб; для стронцію-90 Тнв=1,8…104діб). 

Необхідно також враховувати той факт, що одні радіоактивні речовини, 

потрапляючи в організм,  розподіляються в ньому більш-менш рівномірно, а 

інші концентруються в окремих внутрішніх органах. Так, у кісткових 

тканинах відкладаються джерела α-випромінювання (радій-226, уран-238, 

плутоній-239) та  -випромінювання (стронцій-90, ітрий-91). Ці  елементи 

хімічно зв’язуються з кістковою тканиною і дуже важко виводяться з 

організму. Тривалий час утримуються в організмі також елементи з великим 

атомним номером (полоній, уран та ін.). Елементи, що утворюють в організмі 

легкорозчинні солі, накопичуються в м’яких тканинах і відносно легко 

виводяться з організму. У м’язових тканинах накопичуються такі джерела  -

випромінювання, як  натрій-24 та цезій-137, а у щитовидній залозі 

відбувається накопичування  -випромінювального елемента йод-131. Ефект 

накопичування радіоактивних елементів в окремих тканинах та органах 

людини зумовлює з часом розвиток у них патологічних змін, наприклад, 

злоякісних пухлин. 

Нормування іонізуючих випромінювань. Допустимі рівні IB 

регламентуються Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ−97), які є 

основним нормативним документом, що встановлює радіаційно-гігієнічні 

вимоги щодо забезпечення прийнятих допустимих рівнів ІВ як для окремої 

людини, і для суспільства взагалі. НРБУ−97 регламентує ситуації 

опромінення людини джерелами IB в умовах: 

 нормальної експлуатації індустріальних джерел IB; 

 медичної практики; 

 радіаційних аварій; 

 опромінення техногенно-підсиленими джерелами природного походження. 

Згідно з діючими нормативними документами опромінювані особи 

діляють на такі категорії: 

А – персонал (особи), які постійно або тимчасово безпосередньо 

працюють з джерелами IB; 

Б  –  персонал (особи),  безпосередньо не зайняті роботою з джерелами 

IB, але у зв’язку з розміщенням робочих місць у приміщеннях і на 
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промислових майданчиках об’єктів з радіаційно-ядерними технологіями 

можуть отримувати додаткове опромінення; 

В – все населення. 

НРБУ−97 регламентують такі величини: ліміт дози, допустимі рівні, 

контрольні рівні, рекомендовані рівні та ін. Для контролю за практичною 

діяльністю, а також підтримання безпечного радіаційного стану 

навколишнього середовища найбільш вагомою регламентованою величиною 

є ліміт ефективної дози опромінення за piк (мЗв/рік). Встановлюють також 

ліміт річної еквівалентної дози зовнішнього опромінювання окремих органів i 

тканин. 

Ліміти дози опромінювання (мЗв .рік-1) 

 Категорія осіб, які зазнають 

опромінювання 

А Б В 

ЛДЕ (ліміт ефективної дози) 20 * 2 1 

Ліміти еквівалентної дози зовнішнього 

опромінювання: 

   

- ЛДlens (для кришталика ока) 150 15 15 

- ЛДskin (для шкіри) 500 50 50 

- ЛДextrim (для кистей і стіп) 500 50 − 

* у середньому за будь-які послідовні 5 років, але не більш як 50 мЗв за окремий 

рік. 

Для зниження рівнів опромінювання населення Міністерство охорони 

здоров’я України запроваджує рекомендовані рівні медичного 

опромінювання. Під час проведення профілактичного обстеження населення 

річна ефективна доза не повинна перевищувати 1 мЗв/рік. НРБУ−97 також 

регламентують ефективну питому активність природних радіонуклідів у 

будівельних матеріалах (за зваженою сумою активності paдію-226, торію-232 

і калію-40). Наприклад, коли активність у будівельних матеріалах і 

мінеральній сировині нижче або дорівнює 370 Бк.кг-1, вони можуть 

використовуватися для всіх видів будівництва без обмежень.  

Методи та засоби захисту від іонізуючих випромінювань 

Основні методи захисту від IB: 

 зниження активності джерел ІВ і використання джерел з мінімальним 

ІВ; 

 скорочення часу роботи з джерелами IB; 

 віддалення робочого місця від джерел IB; 

 екранування джерел IB; 

 екранування зони перебування людини; 

 застосування засобів індивідуального захисту людини; 

 впровадження санітарно-гігієнічних і лікарсько-профілактичних 

заходів; 
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 впровадження організаційних заходів захисту осіб, які працюють з 

відкритими та закритими джерелами IB. 

Обґрунтування і вибір доцільного комплексу заходів щодо захисту від IB 

в кожному конкретному випадку здійснюють на основі аналізу реальних 

особливостей джерел випромінювання та радіаційно небезпечних чинників. 

Найбільш поширеним засобом захисту від IB є екрани. Екрани можуть 

бути пересувні або стаціонарні, призначені для поглинання або ослаблення 

IB. Екранами можуть бути стінки контейнерів для перевезення радіоактивних 

ізотопів, стінки сейфів для їx зберігання та ін. 

Альфа-частки екрануються шаром повітря завтовшки кілька 

сантиметрів, шаром скла завтовшки кілька міліметрів. Тих, хто з альфа-

активними ізотопами необхідно також одночасно захищати і від β- та γ- 

випромінювань. 

Для захисту від β-випромінювання використовують матеріали з малою 

атомною масою, що зменшує рівень вторинного ІВ, яке існує за гальмування 

β-часток в електростатичному полі ядер атомів. Як правило, використовують 

комбіновані екрани, у яких з боку джерела ІВ розташовують матеріал з 

малою атомною масою товщиною, що дорівнює довжині пробігy β-частинок, а 

за ним – з великою атомною масою (для поглинання вторинного  ІВ) . 

              Для захисту від рентгенівського та γ-випромінювання застосовують 

матеріали з великою атомною масою та з високою питомою щільністю 

(свинець, вольфрам). 

Для захисту від нейтронного випромінювання використовують 

матеріали, які містять водень і бор, а також парафін, берілій, графіт та ін. 

Враховуючи те, що нейтронні потоки супроводжуються  γ-випромінюванням, 

потрібно  використовувати комбінований захист у вигляді шаруватих екранів 

з важких та легких матеріалів (свинець-поліетилен  та ін.). 

Дієвим захисним засобом від ІВ є використання дистанційного 

керування, маніпуляторів, технічних комплексів з використанням роботів. 

           Залежно від характеру виконуваних робіт вибирають засоби 

індивідуального захисту: халати та шапочки з бавовняної тканини, захисні 

фартухи, гумові рукавиці, щитки, засоби захисту органів дихання 

(респіратори), комбінезони, пневмокостюми, гумові чоботи . 

Особливі вимоги висувають до приміщень, в яких ведуться роботи з 

джерелами IB. Ці приміщення необхідно розташовувати в окремих будівлях 

або в тих їх частинах, які мають окремий вхід з санітарними шлюзами. Біля 

входу обов’язково повинні бути встановлені знаки радіаційної небезпеки і 

вказані класи робіт, що здійснюються у цих приміщенні. Вхід до таких 

приміщень повинен бути суворо заборонений для сторонніх осіб. 

Для захисту людини від дії IB використовують різноманітні речовини і 

штучного, і природного походження, які здатні зв’язувати та виводити 

радіонукліди з організму людини (радіопротектори). До таких 

радіопротекторів належать: поліаміди, лимонна та щавлева кислота, 

сірчанокислий барій, сорбенти на основі фероціанідів та ін. Для зниження 

негативної дії радіонуклідів велике значення має режим харчування людини, 
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а саме використання продуктів, які мають радіозахисні властивості. До них, 

наприклад, належать  продукти, які містять велику кількість пектинів (чорна 

смородина, агрус, шипшина, ciк журавлини, яблука  та ін. 

Дієвим чинником забезпечення радіаційної безпеки є дозиметричний 

контроль за рівнями опромінення персоналу та за рівнем радіації у 

виробничому середовищі. 

Оцінку радіаційного стану здійснюють за допомогою приладів, принцип 

дії яких базується на таких методах: 

    іонізаційний (вимірювання ступеня іонізації середовища за 

допомогою детекторів, які вимірюють струм iонізації); 

    сцинтиляційний (вимірювання інтенсивності світлових спалаxiв, що 

виникають у речовинах під час проходження через них  ІВ); 

    фотографічний (вимірювання оптичної густини почорніння 

фотопластинки під дією випромінювання); 

    калориметричні методи (вимірювання кількості тепла, що виділяється 

в спеціальній поглинальній речовині). 

Прилади радіаційного контролю поділяють за призначенням на: 

 дозиметричні прилади, які призначаються для вимірювання потужності 

дози ІВ, наприклад, дозиметри «Рось», «РКС-104»,«ДК-02» та ін.; 

 радіометричні прилади, які дають вимірювати поверхневі забруднення та 

питому активність радіонуклідів, наприклад, радіометри «Прип’ять», 

«Десна», «Бриз», «Белла», «Бета» та ін.; 

 спектрометричні прилади, які дають змогу визначити спектр 

(склад) радіонуклідів на забрудненому об’єкті. 

 

7. Випромінювання оптичного діапазону. 

До небезпечних випромінювань оптичного діапазону належать 

електромагнітні випромінювання інфрачервоного (ІЧ) та ультрафіолетового 

(УФ) діапазону, створювані різними джерелами, у тому числі і 

випромінювання оптичних квантових генераторів (ОКГ), лазерні 

випромінювання (ЛВ).  

Біологічна дія, нормування та захист від ІЧ випромінювань 

Основні характеристики ІЧ випромінювання. ІЧ випромінювання 

(теплове) виникає скрізь, де температура вище абсолютного нуля, і є 

функцією теплового стану джерела випромінювання. Нагріті тіла віддають 

своє тепло менш нагрітим трьома способами: теплопровідністю, 

тепловипромінюванням і конвекцією. Близько 60% тепла, що втрачається 

нагрітим тілом, приходиться саме на частку теплового випромінювання. 

Оскільки більшість виробничих процесів супроводжується виділенням тепла, 

джерелами якого є виробниче устаткування, матеріали, заготовки та. ін., то у 

результаті поглинання випромінюваної енергії підвищується температура 

тіла людини, конструкцій приміщень, устаткування, що великою мірою 

впливає на метеорологічні параметри повітря робочих зон  у виробничих 

приміщеннях. 
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Джерела ІЧ випромінювання поділяють на природні (природна радіація 

сонця, неба) та  штучні – будь-які поверхні технологічного обладнання, 

конструкцій будівлі, матеріалів, температура яких вища порівняно з 

поверхнями, що опромінюються. Для людини це  поверхні з t° > 36…37°С. 

За фізичною природою ІЧ випромінювання становить потік матеріальних 

часток, яким властиві і квантові,  і хвильові властивості. ІЧ випромінювання 

охоплює область спектра з довжиною хвилі 0,76...540 мкм. Енергія квантів 

лежить у межах 0,0125... 1,25 еВ. 

За законом Стефана−Больцмана інтегральна густина потоку 

випромінювання (Вт/м2) абсолютно чорного тіла пропорційна четвертому 

степеню його абсолютної температури 

                            qч=С0(Т/100) 4
,                                 

де С0 = 5,67 Вт/м2  (константа Стефана−Больцмана) ; 

     Т  – абсолютна температура, К. 

Густину потоку випромінювання будь-якого матеріалу описують 

рівнянням: 

                                   qм = ЕС0(Т/100) 4
,                              

де Е – ступінь чорності матеріалу. 

Ступінь чорності матеріалів 
Матеріал t°C Е 

Алюміній 225-575 0.039-0.057 

Сталь луджена 25 0.043-0.064 

Азбестовий картон 24 0.96 

Цегла червона 20 0.93 

 

Випромінювальною здатністю чи спектральною густиною енергетичної 

світимості тіла називають величину Ew, яка чисельно дорівнює поверхневій 

щільності  потужності теплового випромінювання тіла в інтервалі частот 

одиничної ширини (спектральна характеристика теплового випромінювання) 

Випромінювальною здатністю тіла в напрямку нормалі є 

                                        qн = 


E
Со(Т/100)4.  

Густина потоку випромінювання qr на відстані r від теплового джерела 

обернено пропорційна квадрату відстані 

                    qr = q1 /r
2 = (0,91. S . (Т 1 /100)4 – (T2/100)4)/r2,                    

де q1 – густина потоку випромінювання на відстані одиниці довжини від 

випромінювача; 

S  – площа випромінюваної поверхні; 

T1 (К
0) – температура випромінювальної поверхні; 

Т2 (К
0) – температура сприймальної поверхні. 

На практиці випромінювання є інтегральним, тому що тіла 

випромінюють одночасно різні довжини хвиль. Однак максимум 
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випромінювання завжди відповідає хвилям визначеної довжини. Мірою 

збільшення температури тіла довжина хвилі зменшується. Між температурою 

T і довжиною хвилі   виконується співвідношення Віна: 

                                             T  = b ,  

де b = 0,002898 мград. 

Спектр теплового випромінювання твердих і рідких тіл суцільний і 

характеризується діапазоном довжин хвиль випромінювання та довжиною 

хвилі max , що відповідає максимуму інтенсивності випромінювання. Спектр 

випромінювання у газів, що містять не менш як три aтоми у молекулі 

(вуглекислий газ, водяна пара та ін.),  має смугастий характер. 

Біологічна дія ІЧ випромінювання на людину. ІЧ випромінювання має 

на організм в основному тепловий вплив. Ефект дії ІЧ випромінювання 

залежить від довжини хвилі, що зумовлює глибину його проникнення. У 

зв'язку з цим діапазон ІЧ випромінювань розбито на три ділянки  А (λ = 

0.76…1,4 мкм), В (λ  = 1,4…3,0 мкм) i С (λ > 3 мкм). Перша ділянка (А) має 

велику проникність через шкіру і позначається як короткохвильова. Ділянки 

В та С належать до довгохвильових. Довгохвильові ІЧ випромінювання 

поглинаються в епідермісі шкіри, а короткохвильові – в шарах дерми і 

підшкірній жировій клітковині. Дія ІЧ випромінювань під час поглинання їx 

у різних шарах шкіри зводиться в основному до її нагрівання. Водночас 

активізується обмін речовин, збільшується вміст натрію та фосфору у крові, 

зменшується число лейкоцитів. ІЧ випромінювання впливає також на 

функціональний стан центральної нервової системи, призводить до змін у 

серцево-судинній системі, прискорюється серцебиття і дихання, 

підвищується температура тіла, посилюється потовиділення. ІЧ 

випромінювання мають негативну дію на слизову оболонку очей, кришталик 

і можуть привести до патологічних змін в органах зору: помутніння рогівки 

та кришталика, кон'юнктивіту, опіку сітківки. Найтяжчі ураження 

зумовлюють короткохвильові  ІЧ випромінювання. У разі інтенсивного 

впливу цих випромінювань на непокриту голову може статися так званий 

сонячний удар,  головний біль, запаморочення, частішання пульсу і дихання, 

непритомність, порушення координації рухів, ураження мозкових тканин аж 

до менінгіту й енцефаліту. 

У разі тривалого перебуванні в зоні ІЧ випромінювань відбувається 

порушення теплового балансу в організмі людини. Порушується робота тер-

морегулювального апарату, активізується діяльність серцево-судинної i 

дихальної систем, посилюється потовиділення, відбувається втрата дуже 

потрібних для організму людини солей. Втрата організмом солей позбавляє 

кров здатності втримувати воду, що призводить до швидкого виділення з 

організму випитої рідини. Порушення теплового балансу викликає 

захворювання, що називається гіпотермією. Температура тіла людини в 

цьому разі може досягати 40° і супроводжуватися  запамороченнями, 

підвищенням частоти пульсу і дихання, втратою свідомості, зміною зорового 

відчуття. За систематичних перегрівань підвищується сприйнятливість до 
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застуд, спостерігається зниження уваги, підвищується стомлюваність, значно 

знижується продуктивність праці. 

Нормування ІЧ випромінювань. Інтенсивність ІЧ випромінювання 

необхідно вимірювати на робочих місцях чи у робочій зоні поблизу джерела 

випромінювання. Нормування ІЧ випромінювань здійснюють згідно із 

санітарними нормами ДСН 3.3.6.042−99, ГОСТ 12.4.123−83. Припустиму 

тривалість дії ІЧ випромінювання на людину наведено у табл. 2.35. 

 

Припустима тривалість дії на людину ІЧ випромінювання 
ІЧ випромінювання, Вт/м2 Тривалість дії, с 

280 − 560 (слабке) Довготривала 

560 − 1050 (помірне) 180 – 300 

1050 − 1600 (середнє) 40 – 60 

Більше 3500 (дуже сильне) 2 – 5 

 

Теплове випромінювання з густиною потоку випромінювання 

560…1050Вт/м2 є тією граничною межею, яку ще може переносити людина. 

Згідно з  діючими санітарними нормами допустима щільність потоку ІЧ 

випромінювань не повинна перевищувати 350 Вт/м2. Інтенсивність теплового 

опромінення працівників від нагрітих поверхонь технологічного устаткування, 

освітлювальних приладів та інсоляція від засклених огороджень не повинна 

перевищувати: 35 Вт/м2 – за опромінення 50 і більше % поверхні тіла; 70 

Вт/м2 – при величині  поверхні тіла, що опромінюється, від 25 до 50%;  100 

Вт/м2 – за опромінення не більш як 25% поверхні тіла працівника. 

За наявності джерел з інтенсивністю 35 Вт/м2 і більше температура 

повітря на постійних робочих місцях не повинна перевищувати верхніх меж 

оптимальних значень для теплого періоду року, на непостійних робочих 

місцях – верхніх меж допустимих значень для постійних робочих місць. 

За наявності відкритих джерел випромінювання (нагрітий метал, скло, 

відкрите полум’я) допускається інтенсивність опромінення до 140 Вт/м2,  

величина опромінюваної площі не повинна перевищувати 25% поверхні тіла 

працівника з обов'язковим використанням індивідуальних засобів захисту 

(спецодяг, окуляри, щитки). 

Для вимірювання густини потоку випромінювання на робочому місці 

застосовують актинометр. Для визначення спектральної інтенсивності ІЧ 

випромінювань застосовують  спектрометри (IЧC-10). 

Захист від ІЧ випромінювань. Основні способи захисту від ІЧ 

випромінювань: захист часом, захист відстанню, усунення джерела 

тепловиділень, теплоізоляція, екранування і охолодження гарячих поверхонь,  

використання  індивідуальних засобів захисту. 

Перші три способи  очевидні і випливають з раніше наведених 

залежностей. Інші способи розглянемо  більш докладніше. 

Теплоізоляція та екранування − найефективніші та найбільш економічні 

заходи щодо зменшення рівнів ІЧ випромінювання, запобігання опікам, 



 144 

скорочення витрат палива. 3гiдно з  діючими СН температура нагрітих 

поверхонь устаткування та огороджень не повинна перевищувати 45°С.  

Для зниження температур робочих поверхонь конструкцій та 

устаткування застосовують внутрішню теплоізоляцію – футеровку. 

           Залежно від принципу дії теплозахисні засоби поділяють на: 

• тепловідбивні – металеві листи (сталь, алюміній, цинк, поліровані або 

вкриті білою фарбою  та. ін.), які можуть бути одинарні або подвійні; 

загартоване скло з плівковим покриттям; металізовані тканини; склотканини; 

плівковий матеріал та ін.; 

• теплопоглинаючі – сталеві та алюмінієві листи або коробки з 

теплоізоляцією з азбестового картону, шамотної цегли, повсті, вермикулітових 

плит та інших теплоізоляторів; загартоване силікатне органічне скло; сталева 

сітка (одинарна або подвійна із загартованим силікатним склом); та ін.; 

• тепловідвідні – екрани водоохолоджувальні (з металевого листа або 

коробів з проточною водою), водяні завіси тощо; 

• комбіновані. 

           Залежності від особливостей технологічних процесів 

застосовують прозорі та напівпрозорі екрани. 

Вибір теплозахисних засобів обумовлюється інтенсивністю та 

спектральним складом випромінювання, а також умовами технологічного 

процесу. 

Теплозахисні екрани повинні забезпечувати нормовані величини 

опромінення працівників; бути зручними в експлуатації; не ускладнювати 

огляд, чищення та змащування агрегатів; гарантувати безпечну роботу з ним; 

бути міцними та надійними; зручними щодо виготовлення та монтажу; мати 

достатньо тривалий термін експлуатації; у процесі експлуатації зберігати свої 

теплозахисні якості. 

Для зниження інтенсивності випромінювань від зовнішніх поверхонь 

застосовують водяне охолодження. Вада методу – небезпека вибуху 

паротворення в разі контакту води з рідкими металами та матеріалами,  

нагрітими до дуже високих температур. 

Для теплових екранів визначають такі параметри: кратність 

послаблення (m), кратність зниження температури (μ), коефіцієнт 

пропускання теплового потоку (τ), коефіцієнт ефективності екрана ( ) . 

                                                   
Рис.  Визначення параметрів теплових екранів: 

Е – екран; 1, 2 – рівнобіжні площини 

 

Кратність  ослаблення теплового потоку відбиваним екраном визначають 

за формулою: 

1 2 E 
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                                                m = q12 /q e2,                                                                              

де: q12 – густина теплового потоку  між  рівнобіжними площинами  1,2;  

qe2 – густина теплового потоку між екраном і площиною 2. 

Кратність зниження температури випромінюючої поверхні   

                                   
4

12

4

12 )/()/(1 TTmTT

m


 .                           

Коефіцієнт пропускання теплового потоку: 

                                         = 1/m.                                

Коефіцієнт ефективності екрана: 

                                      = 1–  = (m – 1)/m.                                

Ефективність деяких теплових екранів наведенонижче. 

Ефективність деяких теплових екранів 
Тип екрана Граничне теплове 

навантаження, 

Е ãð , кВт/м2 

Ефективність 

екрана 

Футеровані екрани: 

матеріал футеровки – цегла 

матеріал футерівки – азбест 

 

 

10,5 

 

0,3 

0,6 

Теплоізоляційні екрани: 

сітки 

чіпки (ланцюги) 

силікатне i кварцове скло 

водяна плівка 

Тепловідвідні екрани 

 

1.05 

4.9 

0.7-1.4 

1.7 

14,0 

 

0.67−0.7 

0,7 

0,9 

0,9 

 

У paзі неможливості забезпечити технічними засобами допустимі 

гігієнічні нормативи опромінення на робочих місцях використовують засоби 

індивідуального захисту (ЗІЗ) – спецодяг, спецвзуття, ЗІЗ для захисту голови, 

очей, обличчя, рук. 

            Залежно від призначення передбачають такі ЗІЗ: 

 для постійної роботи в гарячих цехах – спецодяг (костюм чоловічий 

повстяний), а під час ремонту гарячих печей та агрегатів – автономна система 

індивідуального охолодження в комплекті з повстянням костюмом; 

 під час аварійних робіт – тепловідбивний комплект з металізованої 

тканини; 

 для захисту ніг  від теплового випромінювання, іскор і бризок 

розплавленого металу та контакту з нагрітими поверхнями – взуття шкіряне 

спеціальне для працівників в гарячих цехах; 

 для захисту рук від опіків – вачеги, рукавиці суконні, брезентові та 

комбіновані з надолонниками зі шкіри; 
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 для захисту голови від теплових опромінень, іскор та бризок металу – 

повстяний капелюх, захисну каску з підшоломником, каски текстолітові або з 

полікарбонату; 

 для захисту очей та обличчя – щиток теплозахисний сталевара, з 

приладнаними до нього захисними окулярами із світлофільтрами, маски 

захисні з прозорим екраном, окуляри захисні козиркові з світлофільтрами. 

Спецодяг повинен мати захисні властивості, які  унеможливлюють 

нагрівання  його внутрішніх поверхонь на будь-якій ділянці до температури 

313 К (40°С)  відповідно до ГОСТ 12.4.176-89 та ГОСТ 12.4.016−87. 

У виробничих приміщеннях, в яких на робочих місцях неможливо 

забезпечити регламентовані інтенсивності теплового опромінення працюючих 

через технологічні вимоги, технічну недосяжність або економічно 

обґрунтовану недоцільність, можна використовувати обдування, повітряне 

душування, водопровітряне душування  та. ін. 

У paзі  теплового опромінення від 140 до 350 Вт/м2 необхідно на постійних 

робочих місцях збільшувати швидкість руху повітря на 0,2 м/с щодо нормованої 

величини; у paзі теплового опромінення, що перевищує 350 Вт/м2, доцільно 

застосовувати повітряне душування робочих місць (ДНАОП 0.03-1.23−82), 

охолодження стелі, підлоги, вживати підсолену воду (водний розчин 0,5% NaCl), 

застосовувати раціональний питний режим,  гідропроцедури. 

 

Біологічна дія, нормування та захист від УФ випромінювань 

Основні характеристики УФ випромінювань. Частотний спектр 

ультрафіолетового (УФ) електромагнітного випромінювання розташований між 

інфрачервоним та іонізуючим (рентгенівським) випромінюваннями. Довжина 

хвилі УФ випромінювання лежить у межах 400…10 нм, а енергія кванта − 

3,56…123 еВ. За способом генерації УФ випромінювання належать до 

теплових джерел, оскільки будь-яке тіло починає генерувати УФ 

випромінювання за температури вище 1900°С, а за дією на речовини – УФ 

випромінювання ближче до дії проникної радіації, хоча  водночас  існує також і 

тепловий ефект. Безумовно,  по відношенню до іонізуючої радіації, УФ 

випромінювання викликає іонізацію   меншою мірою. Поза тим енергії  кванта 

УФ випромінювання вже достатньо для порушення зв’язків деяких атомів. Так, 

енергія хімічних  зв’язків, які утримують атоми в молекулах більшості хімічних  

сполук, що входять до складу організму людини, зазвичай не перевищує 4 еВ. 

Таким чином, фотони УФ випромінювання з енергією 12…15 еВ здатні 

викликати іонізацію, наприклад, води, атомів водню, азоту, вуглецю. Виходячи з 

того, що вода і перелічені атоми є основою живої тканини, УФ випромінювання 

з енергією кванта 12  еВ можна розглядати як нижню межу для 

високоорганізованих біологічних систем.  

Інтенсивність УФ випромінювання і його спектральний склад на 

робочому місці передусім залежить від температури джерела випромінювання, 

а також від наявності газів (озону), пилу і відстані від робочого місця до 

джерела випромінювання. Пил, газ, дим інтенсивно поглинають УФ 

випромінювання і змінюють його спектральний склад. Так, повітря 
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практично непрозоре для УФ випромінювання з довжиною хвилі   < 185 нм 

через його поглинання  киснем. У зв'язку з тим, що УФ випромінювання 

інтенсивно розсіюється і поглинається в запиленому середовищі й у газах, 

розрахувати рівні УФ випромінювання на визначеній відстані від його 

джерела дуже складно. Зазвичай у виробничих умовах  використовують  

лише експериментальне вимірювання рівнів УФ випромінювання. 

УФ випромінювання наявне під час роботи електровакуумних 

пристроїв, ртутних випрямлячів, експлуатації ОКГ, під час обслуговування 

ртутно-кварцових ламп, під час зварювальних робіт  та. ін. 

Наявність у повітрі робочої зони УФ випромінювання викликає зміни у 

складі виробничої атмосфери. Утворюються озон, оксиди азоту, перекис 

водню,  відбувається іонізація повітря. Хімічна й іонізуюча дія УФ 

випромінювання зумовлює також утворення в атмосфері виробничих 

приміщень ядер конденсації,  що призводить до  виникнення туманів, які 

розсіюють світло та знижують рівень освітленості робочих місць.  

Біологічна дія УФ випромінювання.     УФ випромінювання має низьку 

проникну здатність і  впливає  безпосередньо тільки на верхні шари 

біологічної тканини. Серед біомолекул, здатних поглинати УФ  

випромінювання, найбільше значення мають білки і нуклеїнові кислоти.      

Важливу роль у поглинанні відіграють піримідинові кільця нуклеїнових 

кислот і ароматичні амінокислоти білків тирозин і триптофан (максимум 

спектра поглинання нуклеїнових кислот становить 265 нм, тирозину – 275 

нм, триптофану – 280 нм). У нуклеїнових кислотах під дією УФ 

випромінювання утворюються атипічні молекулярні зв’язки, що порушують 

кодувальні властивості ДНК і викликають мутації.  

Дія УФ випромінювання на шкіру людини  викликає появу дерматитів, 

екзем, набряків  та. ін. Ступінь ураження шкіри УФ випромінюванням 

залежить від кількості поглиненої енергії. Для появи ледь помітного 

почервоніння шкіри достатній потік енергії 30 Дж/см2 (в окремих 

випадках 8 Дж/см2). Для характеристики біологічної дії УФ випромінювання 

на шкіру використовують таке поняття, як  мінімальна еритемна доза (МЕД) 

– найменша енергетична доза опромінення, яка через 8 годин після 

опромінення призводить до почервоніння шкіряного покриву (еритеми), що 

зникає в наступну добу. Максимальний еритемний ефект припадає на УФ 

випромінювання з довжиною хвилі 260 нм. За довжини хвилі  < 290 нм УФ 

випромінювання майже цілком поглинається верхніми шарами шкіри. 

Глибших тканин досягає лише 10% енергії УФ випромінювання з довжиною 

хвилі 290−320 нм і до 50% за   = 320−380 нм. Таке, що триває роками, УФ 

опромінення прискорює старіння шкіри та збільшує імовірність розвитку 

раку шкіри. 

Біологічна дія повторних  УФ опромінень  відрізняється від ефектів 

однократної експозиції, тобто має кумулятивний характер. Вплив УФ 

випромінювання на організм людини може проявлятися і як доброчинне 

(тонізуюче, засмагне, вітамінізуюче, антирахітне), і як шкідливе (еритемне,  

канцерогенне)  залежно від спектра і дози випромінювання.  
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Внаслідок  обмеженої   проникної   здатності  УФ випромінювання   

первинні ефекти опромінення  індукуються передусім  у шкірних покривах і 

органах зору. Саме органи зору через  свої фокусуючі властивості,  особливо 

піддаються впливу шкідливої дії УФ випромінювання.  

Спеціальними дослідженнями встановлено, що рогівка ока найчуттєвіша 

до УФ випромінювання з довжиною хвилі 270 і 280 нм.  УФ  

випромінювання з довжинами хвиль, що перевищують 290 нм, досягає 

кришталика ока і може взаємодіяти з його тканинами. Найбільший вплив на 

кришталик створює УФ випромінювання  в діапазоні довжин хвиль 295…320 

нм. Треба враховувати і той факт, що не тільки потужний однократний вплив 

УФ випромінювання, а також і його тривала низькоінтенсивна дія можуть 

індукувати зміни прозорості кришталика. УФ − складник сонячного 

випромінювання, також може бути причиною розвитку катаракти 

кришталика. Один з видів катаракти − так звана ядерна катаракта, 

найімовірніше ініціюється фотохімічним впливом УФ випромінювання на 

амінокислоту триптофан, що призводить до утворення характерного 

коричневого пігменту і розвитку помутніння кришталика. Цей ефект  

інтенсивніше виявляється за впливу УФ випромінювання з довжиною хвилі 

300 нм, але тільки лише у разі  перевищення граничного дозового рівня. 

Треба зауважити, що мінімальна величина енергії, що викликає 

відповідну реакцію в кришталику, удвічі - втричі вище, ніж відповідна 

величина  для рогівки ока. Тобто опік рогової оболонки відбувається раніше, 

ніж виникне ураження кришталика. 

За  УФ опромінення довжиною хвилі 280…303 нм існує найбільша 

ймовірність  утворення ракових пухлин. УФ випромінювання також впливає на 

центральну нервову систему людини, в результаті з’являються такі симптоми, 

як головний біль, підвищення температури, стомленість, нервові порушення. 

Враховуючи той факт, що разом з негативною дією УФ випромінювання 

має і доброчинну дію, а саме – антибактерицидну, терапевтичну та 

тонізуючу, згідно з  вимогами  СН у виробничих приміщеннях, де існує 

недостатній рівень УФ випромінювання, наприклад, у разі використання 

тільки штучного освітлення, необхідно застосовувати разом із загальним 

освітленням також i додаткове ультрафіолетове освітлення спеціальними 

еритемними лампами. Величина еритемного опромінення визначається 

поверхневою густиною еритемного потоку в мер/м
2
, для якого припустиме 

значення відповідно до вимог СН дорівнює 7,5 мер/м2. Для лікувального 

опромінення УФ випромінюванням використовують також і спеціальні 

світлолікувальні кабінети - фотарії. 

Нормування УФ випромінювання. Нормування УФ випромінювання у 

виробничих приміщеннях здійснюють згідно з санітарними нормами СН 

4557−88. 

Враховуючи той факт, що розповсюдження в повітрі УФ 

випромінювання в діапазоні довжин хвиль від 10 до 200 нм  неможливе, за 

рахунок значного поглинання  його киснем, нормування УФ   
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випромінювання здійснюють  у трьох характерних ділянках А, В, та С 

(діапазон 200…400 нм): 

-  УФ-А (довгохвильове), з довжиною хвилі від 400 до 315 нм; 

-  УФ-В (середньохвильове), з довжиною хвилі від 315 до 280 нм; 

-  УФ-С (короткохвильове), з довжиною хвилі від 280 до 200 нм.  

Допустимі значення рівнів ультрафіолетового випромінювання у цих 

діапазонах наведено в табл.  

Допустимі   значення для УФ випромінювання 
Діпазон ультрафіолетового 

випромінювання, нм 

Допустимі значення  густини УФ 

випромінювання, Вт/м2 

200-280 (УФ-С) 0,001 
280-315 (УФ-В) 0,01 
315-400 (УФ-А) 10,0 

Захист від УФ випромінювань досягають такими методами: 

 певною відстанню; 

 екрануванням робочих місць; 

 засобами індивідуального захисту; 

 спеціальним фарбуванням приміщень і раціональним розташуванням 

робочих місць. 

Визначаючи захисну відстань від джерел УФ випромінювання, 

використовують дані безпосередніх вимірів у конкретних виробничих умовах. 

Найраціональніший метод захисту − екранування джерел випромінювання за 

допомогою  різноманітних матеріалів і світлофільтрів. Екрани виконують у 

вигляді щитів, ширм, кабін. Повний захист від УФ випромінювання всіх 

ділянок спектра забезпечує флінтглас (скло, яке вміщує оксид свинцю). 

Як  ЗІЗ використовують: спецодяг (куртки, брюки, рукавички, фартухи), 

виготовлені зі спеціальних тканин, що не пропускають УФ випромінювання 

(лляні, бавовняні, поплін); захисні окуляри та щитки із світлофільтрами. Для 

захисту рук застосовують мазі із вмістом спеціальних речовин, що слугують 

світлофільтрами (салол, саліцилово-метиловий ефір та. ін.). 

 

Біологічна дія, нормування  та захист від лазерних випромінювань 
Основні характеристики лазерного випромінювання (ЛВ). У сучасному 

виробництві лазерна техніка має дуже широке застосування. Зараз налічують 

більш як 200 галузей застосування оптичних квантових генераторів (ОКГ). Їх 

використовують у  системах передачі інформації, телебаченні, спектроскопії, в 

електронній та обчислювальній техніці, для забезпечення термоядерних 

процесів, біології, медицині, у металообробці, металургії, під час обробки 

твердих і надтвердих матеріалів, під час зварювальних робіт, будівництві  та ін. 

Мала кутова розбіжність ЛВ дає змогу здійснити його фокусування на площах 

дуже малих розмірів (порівняних з довжиною хвилі) і отримувати щільність 

потужності світлового потоку, достатню для інтенсивного розігрівання і 

випаровування матеріалів (густина потужності випромінювання досягає 1011 − 

1014 Вт/см2). Висока локальність нагрівання уможливлює використання лазерів 
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для збирання мікросхем (зварювання металевих виводів і напівпровідникових 

матеріалів тощо). У мікроелектронній промисловості за допомогою лазерного 

променя здійснюють проплав багатошарових матеріалів, приєднання 

резисторів, конденсаторів, виготовлення друкованих схем  та ін. Широко 

використовують також ОКГ для отримання мікроотворів у надтвердих 

матеріалах. 

Розширене застосування лазерних установок у найрізноанітніших 

галузях діяльності людини сприяє залученню великої кількості працівників 

для їх обслуговування. Поряд з унікальними властивостями ОКГ 

(спрямованість і величезна густина потоку енергії в промені) та перевагами 

перед іншим устаткуванням лазерні установки створюють певну небезпеку 

для здоров'я обслуговуючого персоналу. 

Принцип дії лазерного випромінювання заснований на використанні 

генерованого електромагнітного випромінювання, отримуваного від робочої 

речовини в результаті збудження її атомів енергією зовнішнього джерела.  

Основні властивості лазерного випромінювання: 

  висока ступінь когерентності (сталість різниць фаз між коливаннями); 

  монохроматичність  (ширина смуги випромінювання до 2 Гц); 

  мала розбіжність променя (22" – теоретична, 2' – практична); 

  велика густина потужності (до 1014 Вт/см2). 

У залежності від характеру робочої речовини розрізняють такі типи ОКГ: 

твердотільні (робоча речовина – рубін, скло з неодимом  та ін); 

напівпровідникові (ZnO, CaSe, Те, Pb i т. ін.); рідинні (з рідко земельними 

активаторами  та ін.); газові (He-Ne, Ar, Xe, C02  та ін.). 

За режимом роботи  лазери поділяються на лазери безперервної  дії та 

імпульсні. Найбільш поширені лазери, які працюють у діапазоні довжин 

хвиль від 0,6 мм до 10 нм, – це субміліметровий, ІЧ, видимий та  УФ 

діапазони згідно з  класифікацією. Вже створено лазери з рентгенівським 

випромінюванням (10 нм…0,01 нм) і тривають роботи зі створення лазеpiв 

працівників  у сфері гамма-випромінювань (0,01…0,0005 нм). Лазерне 

випромінювання в цих діапазонах, крім монохроматичності та когерентності, 

гострої спрямованості та високої густини потужності, матиме ще й високу 

проникну здатність, що робить їх ще  небезпечнішими для обслуговуючого 

персоналу.  

Лазерне випромінювання сконцентровано у вузько спрямованому 

промені і має  велику густину потужності, яка може досягати дуже великих 

величин за рахунок сумарної енергії безлічі когерентних променів від 

окремих атомів, що приходять в обрану точку простору з однаковою фазою. 

Густина потужності лазерного випромінювання на малій площині 

об’єкта визначається за формулою: 

 

                                                   Ps = 22

2

f

DP






  ,                                           
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де Р – вихідна потужність випромінювання лазера; 

      D – діаметр об’єкта оптичної системи; 

       – довжина хвилі; 

      f – фокусна відстань оптичної системи. 

Наприклад: Р = 1 МВт,  = 0,69 мкм, D/f = 1,2, тоді Ps = 3 • 1014 Вт/см2. Для 

порівняння: густина потужності випромінювання на поверхні Сонця 108 

Вт/см2. 

Лазерне випромінювання з високою густиною потужності 

супроводжується високою напруженістю електричного поля: 

                         Eп =  /20  ss ,
                         

де μ – магнітна проникність середовища (для повітря 0 = 4 710 Гн/м); 

     ε – діелектрична проникність  середовища (для повітря  ε0 = 8,85 1210 Ф/м). 

Значення  напруженості електричного поля у вакуумі, якщо Р = 1 МВт, 

складає 2,74.106 В/м. 

За рахунок великої густини потужності лазерне випромінювання може 

руйнувати і випаровувати матеріали. Водночас у ділянці падіння лазерного 

випромінювання  на поверхні  матеріалу створюється світловий тиск у сотні 

тисяч мегапаскалей (мільйони атмосфер), оскільки лазерний промінь – це 

потік фотонів, кожний з яких може мати енергію й імпульс сили. 

Температура в ділянці падіння лазерного випромінювання може сягати  

кількох мільйонів кельвінів. У разі фокусування лазерного променя в газі 

відбувається утворення високотемпературної плазми, що є джерелом 

довгохвильового рентгенівського випромінювання (1 нм). 

Під час проходження променя ОКГ через неоднорідне середовище, 

наприклад повітря, відбувається його розбіжність і блукання за рахунок 

ефекту відбиття. Розрізняють дзеркальне і дифузне відбиття лазерного 

променя. Для оцінки дифузного відбиття лазерного випромінювання потрбно 

враховувати геометричні розміри  поверхні, що відбиває лазерний промінь 

(крапкова чи протяжна). 

Густину енергії для прямого лазерного випромінювання визначають за 

формулою: 

                                Е= Re
R

I 








)(

4 0

,
                                        

де І0 – вихідна енергія ОКГ,  Дж; 

      – кут розбіжності випромінювання; 

    R  – відстань ОКГ до розрахункової точки, м; 

     – коефіцієнт ослаблення випромінювання ОКГ повітряним середовищем 

(залежить від дальності видимості –V),   = 3,9/V. 
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В умовах відбитого лазерного випромінювання густину енергії в заданій 

точці можна визначити за формулою: 

                                         E=
1

2

cos

KR

KIn








,                                        

де Іп – енергія, що падає на відбивну поверхню, Дж; 

     К – коефіцієнт відбиття поверхні; 

      – кут між нормаллю до поверхні і напрямком візування; 

     K1 – коефіцієнт, що враховує розміри плями,  наприклад, якщо R > 30 r (r –

радіус плями), то K1  = 1 (точкове джерело). 

Біологічна дія лазерного випромінювання (ЛВ). Під біологічною дією  ЛВ 

розуміють сукупність структурних, функціональних і біохімічних змін, що 

виникають у живому організмі під впливом даного випромінювання. ЛВ впливає на  

шкіру, внутрішні органи та  особливо небезпечне для органів зору. Результат впливу 

ЛВ визначають і фізіологічними властивостями окремих тканин (відбивною і 

поглинальною здатністю, тепломісткістю, акустичними та механічними 

властивостями), і характеристиками ЛВ (енергія в імпульсі, щільність потужності, 

довжина хвилі, тривалість дії, площа опромінювання).  

У разі дії лазерного випромінювання на біологічні об’єкти розрізняють 

термічний та ударний ефекти. 

Термічний (тепловий) ефект. Цей ефект схожий з тепловим опіком – 

відбувається омертвіння тканин. Для термічного ураження ЛВ характерні 

різкі межі уражених ділянок і можливість концентрації енергії ЛВ у глибоких 

шарах тканини. На характер ушкодження сильно впливає ступінь пігментації 

тканини, її мікроструктура i щільність. Максимальному ураженню 

піддаються тканини, що мають безбарвну речовину – меланин (пігмент 

шкіри), який має максимальне поглинання за довжини хвилі  mах = 0,5…0,55 

мкм, тобто в діапазоні випромінювань найбільш розповсюджених ОКГ. 

Специфікою  печінки та селезінки є те, що вони мають максимальне 

поглинання за   = 0,48 та 0,51мкм – це характерні частоти аргонових ОКГ 

(синьо-зелене забарвлення). Для ОКГ із  = 0,48…10,6 мкм гранична 

щільність лазерної енергії для біологічної  тканини дорівнює 50 Дж/см2. 

Залежність ступеня термічного ураження біологічної тканини від 

потужності випромінювання лазерів близька до лінійної. 

Прояви теплової дії ЛВ: від опікових міхурів і випаровування поверхневих 

шарів тканини до ураження внутрішніх органів. Ступінь ураження поверхні 

тіла і передусім органів зору залежить від того, сфокусоване чи несфокусоване 

лазерне випромінювання. Для внутрішніх органів фокусування ЛВ має менше 

значення. 

Зазвичай  тепловий ефект ЛВ характерний для  випадку використання 

ОКГ з безперервним режимом роботи. 

Ударний ефект. Причиною багатьох видів ураження ЛВ є ударні хвилі. 

Різке підвищення тиску призводить до виникнення ударної хвилі, яка 
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поширюється з надзвуковою швидкістю і може викликати руйнування 

внутрішніх органів без будь-яких зовнішніх проявів. Взаємодія ЛВ з 

біологічною тканиною  призводить до появи не тільки ударної хвилі, а й  

ультразвукових хвиль, що можуть викликати кавітаційні процеси  та 

руйнування тканин. Ударний ефект характерний для імпульсного режиму 

роботи ОКГ. 

Вплив ЛВ невеликої інтенсивності призводить до різних 

функціональних зрушень у серцево-судинній системі, ендокринних залозах, 

центральній нервовій системі.  З’являються симптоми підвищеної 

стомлюваності, великі стрибки артеріального тиску, головні болі  та ін. 

За  локальної дії найбільшу небезпеку ЛВ становить для органів зору. ЛВ з 
  < 0,4 мкм і   > 1,4 мкм  найбільше впливає на рогівку очей і шкіру, а з   = 

0,4 – 1,4 мкм – на сітківку ока. Це зумовлено тим, що кришталик ока діє як 

додаткова фокусувальна лінза, що підвищує концентрацію енергії на сітківці 

ока. Все це  у 5 – 10 разів знижує максимально допустимий рівень 

опромінювання зіниці ока. 

Нормування лазерного випромінювання. Нормування лазерного випро-

мінювання здійснюють згідно із санітарними нормами  і правилами СНиП 5804−91 

і ГОСТ 12.01.040−83 „ССБТ. Лазерная безопасность. Общие положения”. За 

нормативами для проектування лазерної техніки має бути діючим принцип 

відсутності впливу на людину прямого, дзеркально та дифузно відбитого  

випромінювань. 

Для визначення класу небезпеки лазерного випромінювання необхідно 

враховувати  спектральний діапазон роботи лазера: I – 180нм <  < 380 нм, II 

– 380 нм <  < 1400 нм, III – 1400 нм <  < 105нм. 

Нормованими параметрами ЛВ з погляду небезпеки є енергія W (Дж) і 

потужність Р (Вт) випромінювання, що пройшли обмежувальну апертуру 

діаметрами da = 1,1 мм (у спектральних діапазонах I і II) та da = 7 мм (у 

діапазоні III); енергетична експозиція Н і інтенсивність опромінення Е, 

усереднені за обмежувальною апертурою: 

 

                                Н = W/Sa; E = P/Sa     ,                          

де Sa – площа обмежувальної апертури. 

Згідно з нормативами лазерне устаткування за ступенем небезпеки 

поділяють на 4 класи: 

1   – повністю безпечні лазери, які не мають шкідливої дії на очі та шкіру; 

2   – лазери, що становлять  небезпеку для очей і шкіри у разі прямої дії 

колімірованим, тобто замкнутим у малому куті розповсюдження пучком, а  

дзеркально або дифузно відбите випромінювання таких лазеpiв безпечне для 

людини; 

3   – це лазери, які діють у видимому діапазоні спектра і становлять 

небезпеку як для очей (пряме і дзеркально відбите випромінювання на 

відстані 10 см від відбиваючої поверхні), так і шкіри (тільки пряме 

випромінювання); 
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4   – найпотужніші лазери, небезпечні за дифузно відбитому 

випромінюванні для очей і шкіри на відстані 10 см від дифузно відбивної 

поверхні. 

Згідно з  СНиП 5804−91 регламентуються гранично допустимі рівні 

(ГДР) ЛВ залежно від режиму роботи лазера, його спектрального діапазону, 

тривалості впливу, однократної чи багатократної дії ЛВ. Гранично допустимі 

рівні випромінювання нормують окремо для  шкіри, сітківки та рогівки ока. 

Наприклад, відповідно до санітарних норм, під час роботи з ОКГ ГДР 

випромінювання для очей за однократної дії ЛВ є енергія W (Дж), яка 

нормується  залежно  від довжини хвилі і тривалості впливу ЛВ.  

 

Допустимі рівні  у разі однократного впливу на очі колімірованого (прямого) 

лазерного випромінювання 

Довжина хвилі , нм Тривалість впливу t, с WГДР, Дж 

380600 t2.310-11 t 23
 

 2.310-11t510-5 810-8 

 510-5t1 5 9 10 5 23.   t  

600750 t6.510-11 t 23
 

 6.510-11t510-5 1.610-7 

 510-5t1 12 10 4 23.   t  

7501000 t2.510-10 t 23
 

 2.510-10t510-5 410-7 

 510-5t1 3 10 4 23
  t  

10001400 t10-9 t 23
 

 10-9t510-5 10-6 

 510-5t1 7 4 10 4 23.   t  

Примітки: 1. Тривалість впливу менш як 1 с. 

2. Діаметр обмежувальної апертури 7.10 -3 м. 

 

 

           Захист персоналу  під час роботи з ОКГ. Експлуатація ОКГ 

супроводжується цілим комплексом  шкідливих і небезпечних факторів. Крім 

дії лазерного променя (прямого, дзеркально та дифузно відбитого), це: 

 висока напруга зарядних пристроїв, що живлять батарею 

конденсаторів великої ємності; 

 забруднення повітряного середовища хімічними речовинами, що 

утворюються під час накачки ОКГ (озон, оксид азоту) та під час 

випаровування матеріалу мішені (оксид вуглецю, оксиди металів і т. ін.); 

    УФ випромінювання імпульсних ламп і газорозрядних трубок 

(супутнє); 

 світлове випромінювання під час роботи ламп накачування; 

 рентгенівське випромінювання (супутнє вторинне); 

 утворення часток високих енергій під час опромінення мішені; 
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 іонізуюче випромінювання, яке використовують для накачки 

ОКГ; 

 ЕМП, що утворюються під час роботи ВЧ генераторів; 

 шуми під час роботи механічних затворів, насосів, шум ударних 

хвиль; 

  токсичні рідини (робоче тіло в рідинних ОКГ), наприклад, 

оксиди хлору, фосфору і т. ін.  

Таким чином, експлуатація лазерів потребує впровадження цілого ком-

плексу різноманітних захисних заходів. 

Діючі ОКГ потрібно розміщувати в окремих, спеціально виділених 

приміщеннях, які не повинні мати дзеркальних поверхонь. Поверхні 

приміщень повинні мати коефіцієнт відбивання не більш 0,4. Стіни, стеля і 

підлога повинні мати матову поверхню. У приміщенні повинна бути висока 

освітленість (КПО > 1,5%, Езаг > 150 лк). Приміщення необхідно 

облаштовувати загальнообмінною вентиляцією та місцевими всмоктувачами. 

Забороняється проводити орієнтацію променя на вікна та двері. Суворо 

обмежується доступ сторонніх осіб до ОКГ. Установлюються 

попереджувальні знаки та система сигналізації про роботу ОКГ. 

Застосовують різні типи екранів (металеві, пластмасові) для запобігання 

виходу променя в місця перебування персоналу. Вивішують відповідні знаки 

в місцях розташування безпечних і небезпечних зон (ГОСТ 12.4.026-76). Для 

запобігання ураженню органів зору застосовують ЗІЗ –  спеціальні окуляри зі 

світлофільтрами.  

У протилазерних окулярах використовують: 

 поглинальне скло і пластмаси; 

 відбивні діелектричні плівки, що відбивають 90…95% падаючої 

світлової енергії (оксиди титану  та ін.); 

 комбінації з поглинальних і відбивних матеріалів. 

Світлофільтри повинні мати  високу вибірковість положення і 

відбивання, а також велику термостійкість. Щодо цього найкращі показники 

мають багатошарові світлофільтри. Для них граничне значення пробою може 

досягати 1015 Вт/м2. Для кожної довжини хвилі ОКГ необхідно підбирати 

окуляри з відповідними характеристиками. Наприклад, окуляри типу СЗС-22  

мають максимальну ефективність у діапазоні λ = 0,69…1,6 нм). 

Поряд із захисними окулярами в лабораторіях з використанням ОКГ 

необхідно використовувати і захисний одяг для унеможливлення 

потрапляння лазерного випромінювання на відкриті ділянки шкіри. За 

густини потоку енергії 50 Дж/см2 у людини вже спостерігаються великі  

ушкодження відкритих ділянок  шкіри. Для захисту шкіри застосовують 

фетровий одяг, шкіряні рукавички. 

Для зменшення густини потоку відбитої  енергії ЛВ необхідно підбирати 

відповідний колір фарбування стін робочого приміщення. Так, темносиня 

олійна фарба відбиває  16% випромінювання в разі використання ОКГ з 

довжиною хвилі 1,06 мкм і  12% – за використання ОКГ з довжиною хвилі 0,69 

мкм. Темно-зелене фарбування стін у разі використання  ОКГ з довжиною хвилі 
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0,69 мкм відбиває 15%  випромінювання. Для створення екрануючих штор 

рекомендують використовувати чорні щільні тканини, які мають максимальне 

поглинання  ЛВ у діапазоні довжин хвиль 1,06 – 0,69 мкм. 

8. Санітарно-гігієнічні вимоги до планування і розміщення 

виробничих і допоміжних приміщень. 

Згідно вимог СН 245-71(ДНАОП 0.03-3.01-71) „Санитарные нормы 

проектирования промышленных предприятий” та ДСП 173-96 „Державні 

санітарні правила планування та забудови населених пунктів” промислові 

підприємства розміщують на території населених пунктів у спеціально 

виділених промислових районах або за межами населених пунктів на деякій 

відстані від них (в залежності від викиду шкідливих речовин). 

Санітарно-захисна зона cтворюється між підприємством та 

житловим районом. Це територія між місцями виділення в атмосферу вироб-

ничих шкідливостей та житловими чи громадськими будівлями, ширина якої 

залежить від класу підприємств, виробництв і об’єктів. Санітарними 

нормами встановлено п'ять класів підприємств, виробництв і об’єктів  в 

залежності від потужності підприємства, умов технологічного процесу, 

характеру та кількості викидів в навколишнє середовище шкідливих речовин 

та речовин, що мають неприємний запах, чи шкідливих фізичних впливів, а 

також з урахуванням передбачуваних заходів щодо зменшення їx 

несприятливого впливу на довкілля. 

                                                                                                           
Ширина санітарно-захисної зони підприємств, виробництв i об'єктів 
 

Клас виробництва I 
I

I 
I

II 
I

V 
V 

Ширина санітарно-захисної 
зони, м 

1
000* 

5
00 

3
00 

1
00 

5
0 

* Для підприємств хімічної галузі може бути до 3000 м. 

Наприклад,  до першого класу відносяться потужні виробництва, 

пов'язані із виплавкою чавуну, сталі, кольорових металів та ливарні 

виробництва. До другого класу - менш потужні металургійні та ливарні 

виробництва, виробництво свинцевих акумуляторів. До третього класу - 

малопотужні металургійні та ливарні виробництва, виробництва кабелю, 

пластмас, будівельних матеріалів. До четвертого класу відносяться 

виробництва металообробної промисловоcті та приладів електротехнічної 

промисловості і до п'ятого класу - виробництва приладів для 

електротехнічної промисловості, будівельних матеріалів, стиснених та 

зріджених продуктів розділення повітря і т. ін. 
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У межах санітарно-захисної зони дозволяється розміщувати менш 

шкідливі промислові підприємства, а також пожежні депо, санітарно-

побутові підприємства, гаражі, склади, тощо. Територія санітарно-захисної 

зони має бути упорядкована та озеленена. 

Промислові підприємства, що виділяють виробничі шкідливості (гази, 

дим, кіптяву, пил, неприємні запахи, шум), не дозволяється розміщувати по 

відношенню до житлового району з навітряного боку для вітрів переважного 

напрямку. 

Планування території промислових підприємств здійснюється у 

відповідності до санітарно-гігієнічних вимог та вимог безпеки праці і 

пожежної безпеки. В генеральних планах промислових підприємств слід  

враховувати такі чинники як природне провітрювання та освітлення. 

Площадка промислового підприємства повинна мати відносно рівну 

поверхню і нахил до 0,002% для стоку поверхневих вод. За функціональним 

призначенням площадка підприємства розділяється на зони: перед заводську 

(за межами огорожі чи умовної межі підприємства), виробничу, підсобну і 

складську. 

Забудова промислової площадки може бути суцільною або окремо 

розміщеними будівлями, одно- або багатоповерховими. Забороняється 

суцільна забудова із замкненим внутрішнім двором, бо в цьому випадку 

погіршується провітрювання та натуральне освітлення будівель. 

Санітарні розриви між будівлями, що освітлюються через віконні 

прорізи, приймаються не менше найбільшої висоти до верху карнизу будівель, 

що розміщенні напроти. 

Виробничі та складські приміщення можуть мати будь-яку форму та 

розміри в залежності від виробничих вимог, але, виходячи з санітарно-

гігієнічних умов (освітлення, вентиляція), найбільш доцільні будівлі, що 

мають форму прямокутника. Конструкція виробничих будівель, число 

поверхів та площа обумовлюються технологічними процесами, категорією 

вибухопожонебезпеки, наявністю шкідливих та небезпечних факторів. 

Центральних вхід на територію підприємства слід передбачати з боку 

основного підходу чи під’їзду працівників. Територія підприємства повинна 

мати впорядковані пішохідні доріжки (тротуари) від центрального та 

додаткових прохідних пунктів до всіх будівель та споруд. До будівель i 

споруд по усій їх довжині має передбачатись під'їзд пожежних автомобілів. 

До всіх будівель необхідно передбачити підвід мереж електроенергії, 

водопостачання та каналізації. Територія підприємства має бути озеленена, 

площа цих ділянок повинна складати не менше 10% площі підприємства. 

Залежно від призначення будівлі і технології виробництва 

передбачають системи зовнішнього та внутрішнього водопостачання. В 

залежності від вимог технологічного процесу застосовують наступні системи 

технологічного водопостачання: оборотну повторного використання, 

охолодженої, дистильованої, пом'якшеної води та ін. Для скорочення витрат 

води на технологічні потреби слід застосовувати системи повторного та 

оборотного водопостачання. Пристрої питного водопостачання (фонтанчики) 
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рекомендується розміщувати у проходах виробничих приміщень, 

вестибулях, кімнатах відпочинку на відкритих площадках території 

підприємства і, як виняток, у виробничих цехах. Мережі господарчо-питного 

водопостачання мають бути відділені від мереж, що подають не питну воду. 

Норми витрат води на господарсько-питні потреби становлять 45 л у гарячих 

цехах та 25 л на працівника в зміну у звичайних цехах. 

Каналізація для відведення стічних вод, підрозділяється на 

виробничу, господарсько-фекальну та зливну. Каналізаційні системи 

складаються з приймальних пристроїв (лотки, раковини), каналізаційних 

мереж, станції перекачки, очисних споруд та допоміжних пристроїв. 

Забороняється спуск господарсько-фекальних та виробничих стічних вод у 

дренажні колодязі, щоб запобігти забрудненню водоносних шарів грунту.  

Спуск незабруднених виробничих стічних вод (наприклад, з системи 

охолодження) допускається у зливну каналізацію, що призначена для стікання 

атмосферних опадів. Для багатьох підприємств допускається також  спуск у 

міську каналізаційну мережу стічних вод, що вміщують шкідливі речовини,  але 

тільки після  відповідної обробки, і тільки в тому разі, якщо концентрація 

шкідливих речовин у суміші стічних вод підприємства та міських стічних вод не 

перевищує встановлених норм. 

Вимоги до виробничих i допоміжних приміщень 

Виробничі приміщення  відповідно до вимог чинних нормативів 

мають бути забезпечені, в першу чергу, достатнім природним освітленням. 

Обов'язковим для виробничих приміщень та будівель є також улаштування 

ефективної за екологічними і санітарно-гігієнічними показниками вентиляції. 

Згідно з вимогами СН 245-71 (ДНАОП 0.03-3.01-71) «Санитарные 

нормы проектирования промышленных предприятий» висота виробничих 

приміщень повинна бути не менше 3,2 м, об'єм не менше 15 м3 і площа не 

менше  4,5 м2 відповідно на кожного працівника (для користувачів 

комп'ютерів згідно ДСанПіН 3.3.2-007-98 «Державні санітарні правила i 

норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-

обчислювальних машин» на одного працюючого повинно бути не менше: 

площі - 6 м2 і об'єму - 20 м3). 

Приміщення чи дільниці виробництв з надлишками тепла, а також із 

значними виділеннями шкідливих газів, пару чи пилу слід, як правило, 

розміщувати біля зовнішніх стін будівель, а у багатоповерхових будівлях - на 

верхніх поверхах. 

Підлога на робочих місцях має бути рівною, теплою, щільною та 

стійкою до ударів, мати неслизьку та зручну для очистки поверхню, бути 

стійкою до дії хімічних  речовин і не вбирати у себе хімічні речовини та 

вологу. 

Стіни виробничих приміщень мають відповідати вимогам шумо- та 

теплозахисту, легко піддаватись прибиранню та миттю, мати покриття, що 

виключає можливість поглинення чи осадження на них отруйних речовин 

(керамічна плитка, олійна фарба). 
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Приміщення, де розміщені виробництва з виділенням шкідливих та 

агресивних речовин (кислоти, луги, ртуть, бензол, сполуки свинцю та ін.), 

повинні мати стіни, стелю та конструкції, які виконанні і оздоблені так, щоб 

попереджувалась сорбція цих речовин та забезпечувалась можливість 

очищення та миття цих поверхонь. 

У приміщеннях з великим виділенням пилу (шліфування, заточка, 

тощо) слід передбачити прибирання за допомогою пилососів чи 

застосовувати метод гідрозмивання. 

Допоміжні приміщення, до яких відносяться приміщення  

адміністративні, санітарно-побутові, громадського харчування, охорони 

здоров’я, для учбових занять та громадських організацій, культурного 

обслуговування, а також конструкторські бюро, слід розміщувати в одній 

будівлі з виробничими приміщеннями або прибудовах до них у місцях з 

найменшим впливом шкідливих факторів, а якщо таке розміщення 

неможливе, то їх можна розміщувати і в окремих будівлях. 

Висота поверхів окремих будівель, прибудов чи вбудов має бути не 

меншою 3,3 м, висота від підлоги до низу перекриття - 2,2 м, а у місцях 

нерегулярного переходу людей - 1,8 м. Висота допоміжних приміщень, що 

розміщені у виробничих будівлях, має бути не меншою 2,4 м. 

Площа допоміжних приміщень згідно вимог СНиП 2.09.04-87 має 

бути не меншою ніж 4м2 на одне робоче місце у кімнаті управлінь і 6 м2  - у 

конструкторських бюро ; 0,9 м2  на одне місце в залі нарад; 0,27 м2 на одного 

співробітника у вестибулях та гардеробних. 

До групи санітарно-побутових приміщень відносяться: гардеробні, 

душові, туалети, кімнати для вмивання та паління, приміщення для 

знешкодження, сушіння та знепилювання робочого одягу, приміщення для 

особистої гігієни жінок та годування немовлят, а також приміщення для 

обігрівання працівників. У санітарно-побутових приміщеннях підлоги мають 

бути вологостійкими, з неслизькою поверхнею, світлих тонів, стіни та 

перегородки – облицьовані вологостійким, світлих тонів матеріалами на 

висоту 1,8 м. 

В гардеробних приміщеннях для зберігання одягу мають бути шафи  

розмірами: висота 1650 мм, ширина 250…400 мм, глибина 300 мм. Кількість 

шаф має відповідати спискові кількості працівників.  

 

Тема 7. Основи виробничої безпеки. 
7.1.  Загальні вимоги безпеки. 

Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів. Безпека під час 

експлуатації систем під тиском і кріогенної техніки. Безпека під час вантажно-

розвантажувальних робіт. 

Література:  Л1.1-Л1.6;Л1.10;Л3.20-Л3.21;Л3.41;Л3.47. 

7.2.  Електробезпека. 

Дія електричного струму на організм людини. Електричні травми. Чинники, що 

впливають на наслідки ураження електричним струмом.  

Умови ураження людини електричним струмом. Ураження електричним струмом 

при дотику або наближенні до струмоведучих частин і при дотику до неструмоведучих 
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металевих елементів електроустановок, яки опинились під напругою. Напруга кроку та 

дотику.  

Література:  Л1.1-Л1.2;Л1.9-Л1.10;Л3.28. 

Завдання на СРС:  

Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом.  

Безпечна експлуатація електроустановок: електрозахисні засоби і заходи. 

Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. 

Література:  Л1.1-Л1.2;Л1.9-Л1.10;Л3.24-Л3.28. 

 

 

1. Загальні вимоги виробничої та промислової безпеки. 

Безпека праці на виробництві включає наступні три складових: 

 безпеку виробничого обладнання; 

 безпеку технологічних процесів; 

 безпеку виконання робіт. 

Безпека виробничого обладнання (за виключенням обладнання, що є 

джерелом іонізуючих випромінювань) регламентується ГОСТ 12.2.003-91. 

ССБТ. “ Оборудование производственное. Общие требования безопасности ”. 

Вимоги безпеки до конкретного виробничого обладнання розробляються 

відповідно до вимог ГОСТ 12.2.003-91 з урахуванням призначення, умов 

експлуатації та його виконання. 

Безпека виробничого обладнання забезпечується наступними 

методами: 

 добором принципів дії, джерел енергії та параметрів 

робочих процесів; 

 мінімізацією кількості енергії, що споживається чи 

накопичується; 

 застосуванням вмонтованих у конструкцію засобів захисту 

та інформації про можливі небезпечні ситуації; 

 застосуванням засобів автоматизації, дистанційного 

керування та контролю; 

 дотриманням ергономічних вимог, обмеженням фізичних і 

нервово-психологічних навантажень на працівників. 

Виробниче обладнання під час роботи, самостійно чи у складі 

технологічних комплексів, повинно відповідати вимогам безпеки на протязі 

усього періоду експлуатації. 

Матеріали конструкції виробничого обладнання не повинні 

зумовлювати утворення небезпечних чи шкідливих факторів щодо дії на 

організм працівників, а навантаження, що виникають під час роботи в 

окремих елементах обладнання, не повинні сягати небезпечних величин. У 

випадку неможливості реалізації останньої вимоги у конструкції обладнання 

необхідно передбачити спеціальні засоби захисту (огородження, блоківки та 

ін.).  

Небезпечні зони виробничого обладнання ( рухомі вузли, елементи з 

високою температурою тощо), як потенційні джерела травмонебезпеки, 
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повинні бути огороджені (відповідно до ГОСТ 12.2.062-81), теплоізольовані 

або розміщені у недосяжних місцях. 

Затискачі, вантажозахоплювальні та вантажопідіймальні пристрої 

повинні виключати можливість виникнення небезпеки під час раптового 

вимкнення енергії, а також самовільну зміну стану цих пристроїв після 

відновлення енергоживлення. 

Виробниче обладнання повинно бути пожежовибухобезпечним у 

передбачених умовах експлуатації та не накопичувати зарядів статичної 

електрики у небезпечних для працівників кількостях. 

Виробниче обладнання, робота якого супроводжується виділенням 

шкідливих речовин чи організмів або пожежо- та вибухонебезпечних 

речовин, повинно включати вмонтовані пристрої для локалізації цих 

виділень. За відсутності таких пристроїв у конструкції обладнання мають 

бути передбачені місця для підключення автономних пристроїв локалізації 

виділень. 

Якщо виробниче обладнання є джерелом шуму, ультра- та інфразвуку, 

вібрації, виробничих випромінювань (електромагнітних, лазерних тощо), то 

його слід виконувати таким чином, щоб параметри перерахованих шкідливих 

виробничих факторів не перевищували меж, встановлених відповідними 

чинними нормативами. 

Виробниче обладнання повинно бути забезпечене місцевим 

освітленням, виконаним відповідно до вимог чинних нормативів, якщо його 

відсутність може спричинювати перевантаження органів зору або інші 

небезпеки, пов’язані з експлуатацією цього обладнання. 

Однією із складових безпеки виробничого обладнання є конструкція 

робочого місця, його розміри, взаємне розміщення органів управління, 

засобів відображення інформації, допоміжного обладнання тощо. 

Розробляючи конструкції робочого місця слід дотримуватися вимог ГОСТ 

12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-84, ГОСТ 12.2.049-80, ГОСТ 12.2.061-81 та інших 

чинних нормативів. Розміри робочого місця і його елементів мають 

забезпечувати виконання операцій у зручних робочих позах і не 

ускладнювати рухи працівників. Перевагу слід віддавати виконанню робочих 

операцій у сидячому положенні або чередуванні положень сидячи і стоячи, 

якщо виконання робіт не вимагає постійного переміщення працівника. 

Конструкція крісла і підставки для ніг повинна відповідати ергономічним 

вимогам.  

Система управління виробничим обладнанням має забезпечувати 

надійне і безпечне його функціонування на всіх режимах роботи, а також у 

випадку зовнішніх впливів, передбачених ТЗ. На робочих місцях повинні 

бути написи, схеми та інші засоби інформації щодо послідовності керуючих 

дій. Конструкція і розміщення засобів попередження про небезпечні ситуації 

повинні забезпечувати безпомилкове, достовірне і швидке сприйняття цієї 

інформації. 

Центральний пульт управління технологічним комплексом 

обладнується сигналізацією, мнемосхемою або іншими засобами 
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відображення інформації про порушення нормального режиму 

функціонування кожної одиниці виробничого обладнання, засобами 

аварійної зупинки всього комплексу або окремих його одиниць, якщо це не 

призведе до подальшого розвитку аварійної ситуації. 

Пуск виробничого обладнання у роботу, а також повторний пуск після 

його зупинки, незалежно від причини, має бути можливим тільки шляхом 

маніпулювання органами управління пуском. Органи аварійної зупинки після 

спрацювання повинні залишатися у положенні зупинки до їх повернення у 

вихідне положення обслуговуючими працівниками. Повернення органів 

аварійної зупинки у вихідне положення  не повинно приводити до пуску 

обладнання. 

Засоби захисту, що входять у конструкцію виробничого обладнання, 

повинні: 

 забезпечувати можливість контролю їх функціонування; 

 виконувати своє призначення безперервно у процесі роботи 

обладнання; 

 діяти до повної нормалізації відповідного небезпечного чи 

шкідливого фактора, що спричинив спрацювання захисту; 

 зберігати функціонування у випадку виходу із ладу інших 

засобів захисту. 

За необхідності включення засобів захисту до початку роботи 

виробничого обладнання схемою управління повинні передбачатися 

відповідні блокування. 

Виробниче обладнання, під час монтажу, ремонту, транспортування та 

зберігання якого застосовуються вантажопідіймальні засоби, повинно мати 

відповідні конструктивні елементи або позначені місця для приєднання 

вантажозахоплювальних пристроїв із зазначенням маси обладнання. 

Обладнан-  ня, переміщення якого передбачено вручну, повинно мати 

відповідні елементи або форму для захоплення рукою. 

Безпека виробничих процесів регламентується ГОСТ 12.3.002-75 

ССБТ. “ Процессы производственные. Общие требования безопастности ”, 

який визначає загальні вимоги безпеки до виробничих процесів. 

У першу чергу безпека виробничого процесу визначається шляхом 

урахування вимог безпеки до конкретного обладнання на етапі розробки 

проекту, випуску та випробуваннях випробного зразка та передачі його у 

серійне виробництво згідно з ГОСТ 15.001-73. “ Разработка и постановка 

продукции на производство. Основные положения ”. 

Основними вимогами безпеки до технологічних процесів є:  

 усунення безпосереднього контакту працівників з 

вихідними матеріалами, заготовками, напівфабрикатами, готовою 

продукцією та відходами виробництва, що можуть бути  вірогідними 

чинниками небезпек; 

 заміна технологічних процесів та операцій, пов’язаних з 

виникненням небезпечних та шкідливих виробничих факторів, 
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процесами і операціями, за яких ці фактори відсутні або 

характеризуються меншою інтенсивністю; 

 комплексна механізація та автоматизація виробництва, 

застосування дистанційного керування технологічними процесами і 

операціями за наявності небезпечних та шкідливих виробничих 

факторів; 

 герметизація обладнання; 

 застосування засобів колективного захисту працівників; 

 раціональна організація праці та відпочинку з метою 

профілактики монотонності праці, гіподинамії, а також обмеження 

важкості праці; 

 своєчасне отримання інформації про виникнення 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів на окремих 

технологічних операціях (системи отримання цієї інформації слід 

виконувати за принципом пристроїв автоматичної дії з виводом на 

системи попереджувальної сигналізації); 

 впровадження систем контролю та керування 

технологічним процесом, що забезпечують захист працівників та 

аварійне відключення виробничого обладнання; 

 своєчасне видалення і знешкодження відходів виробництва, 

що є джерелами небезпечних та шкідливих виробничих факторів; 

 забезпечення пожежної і вибухової безпеки. 

Для визначення необхідних засобів захисту слід керуватися вказівками 

відповідних стандартів ССБТ за видами виробничих процесів та групами 

виробничого обладнання, що використовуються у цих процесах. Перелік 

діючих стандартів подається у покажчиках Держстандарту, що видаються 

щорічно. 

Вимоги безпеки під час проведення технологічного процесу повинні 

передбачатись у технологічній документації. Контроль повноти викладення 

цих вимог здійснюється відповідно до вказівок РД 50-134-78. Загальні заходи 

щодо забезпечення пожежної безпеки виробничих процесів визначені ГОСТ 

12.1.004-91, а вибухової безпеки – ГОСТ 12.1.010-76.  

Виробничі будівлі та споруди, залежно від вибраного архітектурно-

будівельного та об’ємно-планувального вирішення, можуть впливати на 

формування умов праці: освітлення, шуму, мікроклімату, загазованості та 

запиленості повітряного середовища виробничих випромінювань. Крім того, 

неправильне кольорове або архітектурне вирішення інтер’єру призводить до 

несприятливого психологічного впливу на працівників. 

У виробничому приміщенні умови праці залежать від таких факторів, 

як розташування технологічного обладнання, організація робочого місця,  

сировина, заготовки та готова продукція. У кожному конкретному 

випадку вимоги безпеки до виробничих приміщень та площадок 

формуються, виходячи з вимог діючих будівельних норм та правил. 
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Рівні небезпечних та шкідливих виробничих факторів на робочих 

місцях повинні відповідати вимогам нормативних документів безпеки за 

видами небезпечних та шкідливих факторів. Робочі місця повинні мати рівні 

та показники освітленості, встановлені діючими Державними будівельними 

нормами України ДБН В.2.5-28-2006 ”Природне і штучне освітлення ”. 

Розташування виробничого обладнання, вихідних матеріалів, 

заготовок, напівфабрикатів, готової продукції та відходів виробництва у 

виробничих приміщеннях і на робочих місцях не повинно являти небезпеку 

для працівників. Відстані між одиницями обладнання, а також між 

обладнанням та стінами виробничих приміщень, будівель і споруд мають 

відповідати вимогам діючих норм технологічного проектування, будівельним 

нормам та правилам. 

Зберігання вихідних матеріалів, заготовок, напівфабрикатів, готової 

продукції та відходів виробництва потребує системи заходів, що виключають 

виникнення небезпечних та шкідливих виробничих факторів; використання 

безпечних пристроїв для зберігання; механізації та автоматизації 

навантажувально-розвантажувальних робіт тощо. 

Для транспортування вихідних матеріалів, заготовок, напівфабрикатів, 

готової продукції та відходів виробництва необхідно застосовувати безпечні 

транспортні комунікації і засоби пересування вантажів, що виключають 

виникнення небезпечних та шкідливих виробничих факторів; механізацію та 

автоматизацію перевезення з урахуванням вимог ГОСТ 12.2.022-80 ССБТ. 

“Конвейеры. Общие требования безопасности ” та ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. 

“Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования 

безопасности ”. 

Безпека виконання робіт включає застосування раціональних методів 

технології та організацію виробництва. Зокрема, велику роль відіграє зміст 

праці, форми побудови трудових процесів, ступінь спеціалізації працівників, 

вибір режимів праці та відпочинку, дисципліна праці, психологічний клімат у 

колективі, організація санітарного та побутового забезпечення праці 

(відповідно до СНиП П-92 – 76).  

У формуванні безпечних умов праці також велике значення має 

враховування медичних протипоказань до використання працівників в 

окремих технологічних процесах, а також навчання й інструктажі з 

безпечних методів проведення робіт. 

До осіб, які допущені до участі у виробничому процесі, ставляться 

вимоги щодо відповідності їх фізичних, психофізичних і, в окремих 

випадках, антропометричних даних характеру роботи. Перевірка стану 

здоров’я працівників має проводитися як перед допуском їх до роботи, так і 

періодично у процесі роботи згідно з чинними нормативами. Періодичність 

контролю стану їх здоров’я визначається залежно від небезпечних та 

шкідливих факторів виробничого процесу у порядку, встановленому 

Міністерством охорони здоров’я. 

Особи, які допускаються до участі у виробничому процесі, повинні 

мати професійну підготовку (у тому числі і з безпеки праці), що відповідає 
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характеру робіт. Навчання працівників щодо охорони праці проводять на усіх 

підприємствах і в організаціях незалежно від характеру та ступеня небезпеки 

виробництва відповідно до ДНАОП 0.00-4.12-99 (розділ1). 

Основними напрямами убезпечення праці має бути комплексна 

механізація й автоматизація виробництва, що є передумовою до корінного 

покращення умов праці, зростання продуктивності праці та якості продукції, 

сприяє ліквідації відмінності між розумовою і фізичною працею. Але за 

автоматизації необхідно враховувати психічні та фізіологічні фактори, тобто 

узгоджувати функції автоматичних пристроїв з діяльністю людини-

оператора. Зокрема, необхідно враховувати антропометричні дані останньої 

та її можливості до сприйняття інформації. 

У автоматизованому виробництві необхідне також суворе виконання 

вимог безпеки під час ремонту й налагодження автоматичних машин та 

систем. 

Одним із перспективних напрямів комплексної автоматизації 

виробничих процесів є використання промислових роботів. У цьому випадку 

між людиною та машиною (технологічним обладнанням) з’являється 

проміжна ланка – промисловий робот, і система набуває такої структури: 

людина-промисловий робот-машина. У цьому випадку людина виводиться із 

сфери постійного безпосереднього контакту з виробничим обладнанням.  

Основними керівними матеріалами щодо безпеки роботизованих 

технологічних комплексів є ГОСТ 12.2.072-82 ССБТ. “Роботы 

промышленные, роботизированные технологические комплексы и участки. 

Общие требования безопасности”, у якому наведено вимоги безпеки до 

конструкції промислових роботизованих виробничих систем. 

 

Безпека під час експлуатації систем, що працюють  під тиском  

До систем, що працюють під тиском, віднесені: 

 посудини, що працюють під тиском; 

 парові і водогрійні котли, теплообмінники, апарати, тощо; 

 трубопроводи пари і гарячої води. 

Небезпека експлуатації систем, що працюють під тиском, полягає у 

можливості їх розгерметизації і вибухів. Наслідками розгерметизації можуть 

бути отруєння людей та пожежі. Наслідками вибуху можуть бути виробничі 

травми (механічні пошкодження, опіки, отруєння), руйнування будівель і 

споруд, пожежі. 

Причини аварії систем під тиском можуть бути: 

 неправильна конструкція установки – помилки розрахунків, 

проектування, виготовлення або монтажу установок; 

 порушення умов експлуатації – використання не за призначенням і 

експлуатація не в тих умовах, на які розрахована установка; 

 порушення технологічного режиму – експлуатація за підвищених проти 

допустимих значень тиску чи температури; 

 несправність арматури і контрольно-вимірювальних приладів; 
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 потоншання стінок устаткування через корозію та інші. 

Безпека експлуатації посудин, що працюють під тиском 

Посудина, що працює під тиском – це герметично закрита ємність, що 

призначена для ведення хімічних і теплових процесів, а також для зберігання 

та перевезення стиснених, зріджених і розчинених газів та рідин. 

Основним нормативним документом, що регламентує вимоги безпеки 

до проектування, будови, виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції, 

налагодження та експлуатації посудин, що працюють під надлишковим 

тиском є ДНАОП 0.00-1.07-94 “Правила будови і безпечної експлуатації 

посудин, що працюють під тиском” (зі змінами і доповненнями від 11.07.97 

р.). 

Вимоги Правил  поширюються на: 

 посудини, що працюють під тиском води з температурою більше 115°С 

або іншої рідини з температурою, яка перевищує температуру кипіння її, під 

тиском 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) без урахування гідростатичного; 

 пари чи газу під тиском більше 0,07 МПа; 

 балони із стиснутими, скрапленими або розчиненими газами під 

тиском більше 0,07 МПа; 

 цистерни і бочки для скраплених газів, тиск пари яких за температури 

до 50°С перевищує 0,07 МПа; 

 цистерни та інші посудини для транспортування і зберігання газів, 

рідин і сипучих матеріалів, в яких тиск більше 0,07 МПа створюється для їх 

опорожнення; 

 барокамери. 

Дія Правил  не розповсюджується на: 

 посудини атомних енергетичних установок; 

 посудини ємністю не більше 0,025 м3, які використовуються у 

дослідницьких цілях; 

 посудини ємністю до 0,025 м3, для яких добуток тиску в МПа на 

ємність в м3 не перевищує 0,02; 

 посудини що працюють на плавзасобах і літальних апаратах; 

 посудини спеціального призначення військового відомства; 

 прилади парового і водяного опалення; 

 трубчаті печі; 

 посудини, які виготовлені з труб внутрішнього діаметра не більше        

150 мм. 

Проектування посудин, на які розповсюджується дія Правил, можуть 

виконувати організації, що мають на це дозвіл органів Держгірпромпагляду 

(до 20 квітня 2005р. – Держнаглядохоронпраці). 

Конструкція посудин має забезпечувати їх працездатність, надійність, 

довговічність і безпеку протягом розрахункового періоду служби відповідно 

до паспортних даних, можливість проведення технічних опосвідчень, 

повного опорожнення, очищення, промивання, продування, ремонту та 

експлуатаційного контролю металу і з’єднань. 
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Важливою складовою щодо забезпечення безаварійної роботи посудин, 

що працюють під тиском, є дотримання вимог Правил до конструкційних 

матеріалів, технології їх виготовлення та контролю якості. 

Виготовлення (довиготовлення), реконструкцію, монтаж, ремонт і 

налагодження посудин можуть здійснювати організації, які отримали дозвіл 

Держгірпромнагляду на підставі позитивного висновку відповідного 

експертно-технічного центру (ЕТЦ). Перераховані роботи мають 

виконуватися за технологією, розробленою виконавцем до їх початку. 

Безпека експлуатації резервуарів 

Резервуари, що працюють під тиском, повинні виготовлятися у 

відповідності з вимогами стандартів і Правил на спеціалізованих 

підприємствах, які мають на це дозвіл органів Держгірпромнагляду. 

Основними причинами аварій резервуарів, що працюють під тиском, є: 

неправильне виготовлення, несправність арматури та приладів, корозійне 

руйнування, недотримання вимог безпеки під час експлуатації. 

Для убезпечення експлуатації резервуари, що працюють під тиском, 

обладнуються запірними пристроями для відключення від трубопроводів, 

пристосуванням для видалення води, що знаходиться у резервуарі, 

пристроями продування та видалення конденсату, манометром із триходовим 

краном та важільними або пружинними запобіжними клапанами. 

Безпека експлуатації балонів 

Балони для стиснутих, зріджених та розріджених газів за вимогами 

безпеки ДНАОП 0.00-1.07-94 виділені в окрему групу об’єктів підвищеної 

небезпеки – посудин, що працюють під тиском. 

Основне призначення балонів – зберігання, перевезення та 

використання стиснутих, зріджених та розчинених газів. У переважній 

більшості тиск у балонах після їх заповнення досягає 15-18 МПа. Останнє є 

серйозною небезпекою з точки зору можливого фізичного вибуху. Крім того, 

фізичні вибухи можуть супроводжуватися хімічними (якщо в балоні були 

горючі гази) вибухами, або раптовим забрудненням до небезпечних 

концентрацій повітря робочої зони тощо. 

Вірогідними причинами вибуху балонів є: удари; перенаповнення 

балонів зрідженим газом; швидке наповнення, яке супроводжується різким 

нагріванням; нагрівання балонів сторонніми джерелами тепла; корозійні 

пошкодження металу; попадання на вентиль кисневого балона масел та інші 

порушення вимог безпеки під час їх експлуатації. Особливо небезпечними 

під час експлуатації балонів є їх нагрівання за рахунок сонячної радіації чи 

інших джерел, тому що коефіцієнт об’ємного розширення зрідженого газу у 

середньому у 20 разів більше, ніж води, що може призвести до фізичного 

вибуху балона. 

Специфічну небезпеку, як середовище для зберігання у балонах, являє 

собою ацетилен. Ацетилен у звичайних балонах вибухає у разі підвищення 

тиску понад 0,1 МПа. Тому, для зберігання і перевезення ацетилену 

використовуються балони, заповнені пористою масою, просоченою ацетоном 

– розчинником ацетилену. 
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Балони повинні мати вентиль з боковим штуцером з лівою нарізкою 

для балонів з горючими газами і правою – для балонів кисневих та інших 

негорючих газів. Балони ємністю понад 100 л повинні мати запобіжний 

клапан і постачатися з паспортом. Балони з вказаною ємністю для зріджених 

газів, які використовуються як паливо для транспортних засобів, повинні 

мати покажчики максимального рівня наповнення або покажчики рівня 

зрідженого газу. 

Усі балони для вибухонебезпечних горючих речовин та шкідливих 

речовин 1-го і 2-го класів за ГОСТ 12.1.005 повинні мати заглушку на 

боковому штуцері. 

На сферичній частині кожного металевого балона повинні бути вибиті 

чітко видимі дані: товарний знак виробника, номер балона, маса порожнього 

балона (кг), дата виготовлення і чергового опосвідчення, робочий і пробний 

тиск (МПа), ємність балона, клеймо ВТК виробника, номер стандарта для 

балонів ємністю більше 55 л. 

Зовнішня поверхня балонів фарбується і на ній наносяться написи і 

смуги відповідно до вимог Правил. Зовнішня поверхня балонів для 

негорючих газів фарбується у чорний колір, більшості горючих – червоний, 

водню – темно-зелений, ацетилену – білий, нафтогазу – сірий, кисню – 

блакитний та ін.  

Важливим заходом щодо убезпечення експлуатації балонів є 

проведення їх опосвідчення. Опосвідчення балонів (за винятком балонів для 

ацетилену) включає внутрішній і зовнішній огляд, перевірку маси і ємності 

(для незварних балонів ємністю від 12 до 55 літрів) та гідравлічні 

випробування. 

Первинне опосвідчення балонів проводиться ВТК підприємства-

виробника і, крім переліченого вище, включає пневматичні випробування. 

Дата проведеного і наступного опосвідчення вибивається на горловині 

балона, а результати опосвідчення реєструються у книзі реєстрації. Величина 

тиску гідравлічних випробувань повинна бути не менша 1,5 робочого, а 

пневматичних – рівна робочому, у випадку пневматичних випробувань балон 

занурюється у воду. 

Повторні опосвідчення балонів проводяться на підприємствах-

наповнювачах чи наповнювальних станціях, які мають відповідний дозвіл. У 

разі позитивних результатів опосвідчення підприємство, яке його проводило, 

наносить на горловину своє клеймо, дату проведеного і наступного 

опосвідчення і робить відповідний запис у журналі випробувань. 

Якщо під час огляду балонів виявлені тріщини, плівки, вм’ятини, 

раковини та риски завглибшки більше 10% товщини стінки, надриви і 

вищерблення, то балони бракуються. Залежно від втрати маси балони 

переводяться на менший робочий тиск, а у разі зменшення маси більше 16% 

або збільшення об’єму понад 3% – бракуються. 

Експлуатація, зберігання, транспортування та наповнення балонів 

газами повинні проводитись за інструкціями, розробленими і затвердженими 

власником у встановленому порядку. 
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Працівники, що обслуговують балони, повинні пройти навчання, 

перевірку знань, проходити щорічну переатестацію і мати відповідні 

посвідчення. 

Балони з газом можуть зберігатися як у спеціальних приміщеннях, так і 

на відкритому повітрі за наявності захисту їх від атмосферних опадів і 

сонячної радіації. Балони з киснем і горючими газами зберігаються у 

вертикальному положенні на спеціальних стелажах. Під час зберігання у 

приміщеннях балони розташовують на відстані не менше 1 м від 

опалювальних приладів і не менше 5 м від джерел відкритого вогню. 

Складські приміщення для зберігання балонів, у т.ч. і балонів з 

отруйними газами, повинні бути виконані відповідно до вимог чинних НА 

щодо їх об’ємів, конструкцій, провітрювання тощо. 

Перевезення наповнених газом балонів допускається на ресорному 

транспорті у горизонтальному положенні з обов’язковими прокладками між 

балонами або вертикальному – з прийняттям заходів щодо попередження 

падіння балонів. Транспортування балонів для вуглеводневих газів повинно 

здійснюватися відповідно до Правил безпеки у газовому господарстві. 

Переміщення балонів у пунктах наповнення і споживання газів 

допускається за наявності захисних ковпаків на спеціально обладнаних візках 

або ношах.  

Безпека експлуатації парових і водогрійних котлів 

Щодо вимог безпеки парові та водогрійні котли поділяються на дві 

групи: 

 парові котли з надлишковим тиском понад 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) та 

водогрійні котли з температурою води понад 115 °С; 

 парові котли з надлишковим тиском до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) та 

водогрійні котли з температурою води, що не перевищує 115 °С. 

Згідно з цим поділом функціонують відповідні міжгалузеві нормативні 

акти, які регламентують для зазначених вище груп парових і водогрійних 

котлів вимоги безпеки щодо їх будови і безпечної експлуатації. 

Безпека експлуатації парових та водогрійних котлів першої групи 

Основним нормативним документом, що встановлює вимоги безпеки 

до будови, проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, 

налагодження, ремонту і експлуатації парових котлів, автономних 

пароперегрівачів і економайзерів та трубопроводів пари і гарячої води у 

межах котла є ДНАОП 0.00-1.08-94. Правила будови і безпечної експлуатації 

парових та водогрійних котлів. 

Вимоги Правил не поширюються на відповідне обладнання, 

встановлене на плавзасобах (окрім драг), на котли паровозів і залізничного 

рухомого складу, електричні котли, котли з об’ємом  пароводяного простору 

до 0,01 м3, в яких добуток робочого тиску в МПа на об’єм в м3 не перевищує 

0,02, теплоенергетичне устаткування атомних електричних станцій, 

пароперегрівачі трубних печей підприємств хімічної, нафтохімічної і 

нафтогазопереробної промисловості. 
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Проекти котлів, на які розповсюджується дія Правил, їх елементів, 

проекти монтажу, реконструкції та ремонту, а також проекти котельних з 

використанням таких котлів повинні виконуватися спеціалізованими 

проектними організаціями, які мають дозвіл органів Держгірпромнагляду на 

проведення відповідних робіт. 

Конструкція котлів повинна забезпечувати надійність, монтажно- і 

ремонтопридатність, довговічність і безпеку експлуатації з розрахунковими 

параметрами протягом розрахункового ресурсу безпечної роботи, а також 

можливість проведення технічного опосвідчення, очищення, промивання, 

ремонту і експлуатаційного контролю металу. 

Конструкції і гідравлічна схема котла повинні забезпечувати надійне 

охолодження його елементів до температур, прийнятих у розрахунках на 

міцність, виключати можливість утворення повітряних і парових пробок, 

нерівномірність прогрівання і, як наслідок, формування недопустимих 

температурних напружень. 

Елементи котлів з підвищеною температурою поверхні у зоні 

можливого перебування обслуговуючих працівників покриваються тепловою 

ізоляцією, що забезпечує температуру на її поверхні не більше 45 °С. 

Для виготовлення, монтажу, реконструкції і ремонту котлів повинна 

застосовуватися технологія зварювання, атестована відповідно до вимог 

Правил. До проведення робіт із зварювання допускаються зварники, які 

пройшли атестацію відповідно до “Правил атестації зварників” і мають 

відповідне посвідчення.  

Важливим фактором безпечної експлуатації котлів є контроль якості їх 

виготовлення, монтажу, реконструкції та ремонту. Контроль якості 

зварювання і зварних з’єднань включає: 

 перевірку атестації працівників; 

 перевірку обладнання, апаратури, приладів та інструментів; 

 контроль якості основних матеріалів; 

 контроль якості зварювальних матеріалів і матеріалів для 

дефектоскопії; 

 операційний контроль технології зварювання; 

 неруйнівний контроль якості зварних з’єднань; 

 руйнівний контроль якості зварних з’єднань; 

 контроль виправлення дефектів. 

Руйнівний контроль включає: випробування механічних властивостей 

(на статичний розтяг, статичний згин або сплющування і ударний згин), 

металографічні дослідження і випробування на стійкість проти 

міжкристалічної корозії. Зазначені види руйнівного контролю реалізуються 

на зразках, виготовлених з контрольних або вирізаних з вибірки зварних 

з’єднань. 

Гідравлічним випробуванням підлягають: 



 171 

 всі трубні, зварні, литі, фасонні та інші елементи та деталі, а також 

арматура, якщо вони не пройшли гідравлічного випробування за місцем 

виготовлення; 

 елементи котлів у зібраному стані; 

 котли, перегрівачі та економайзери після закінчення виготовлення, 

монтажу, реконструкції чи ремонту.  

Величина випробного тиску за гідравлічних випробувань приймається: 

 за робочого тиску не більше 0,5 МПа  (5 кгс/см²) – 1,5 робочого тиску, 

але не менше 0,2 МПа; 

 за робочого тиску більше 0,5 МПа – 1,25 робочого тиску, але не менше 

робочого тиску + 0,3 МПа. 

Гідравлічні випробування повинні проводитись водою за температури 

не нижче 5 і не вище 40 °С. Час підняття тиску до величини випробного і час 

витримки котла під тиском повинен бути не менше 10 хвилин. Після зняття 

тиску до робочого проводиться огляд всіх зварних, вальцьованих, клепаних і 

роз’ємних з’єднань. За відсутності видимих залишкових деформацій, тріщин 

або ознак розриву, протікання у зварних, вальцьованих, роз’ємних і клепаних 

з’єднаннях і в основному металі об’єкт вважається таким, що витримав 

випробування.  

Кожний котел, автономний пароперегрівач і економайзер постачаються 

підприємством-виготовлювачем з паспортом встановленої форми, а на їх 

корпусі повинна бути прикріплена заводська табличка з маркуванням 

ударним способом паспортних даних. 

Для управління роботою котла, регулювання режимів, контролю 

параметрів, надійної та безпечної його експлуатації і ремонту проектом 

повинна бути передбачена достатня кількість відповідних технічних засобів. 

З метою запобігання підвищенню тиску в елементах котла за межі 

допустимого, котел та його елементи, обмежені запірними органами, повинні 

бути обладнані запобіжними клапанами: важільно-вантажними чи 

пружинними (клапани прямої дії). На кожному котлі і обмеженому 

запірними органами елементі повинно бути не менше двох клапанів. За тиску 

понад 4 МПа  повинні застосовуватись імпульсні запобіжні клапани. Клапани 

приєднуються до елементів котла безпосередньо без проміжних запірних 

органів і обладнуються відповідними трубопроводами та пристроями для 

примусового продування. 

Сумарна пропускна спроможність запобіжних клапанів має бути не 

менше паропродуктивності котла. Запобіжні клапани повинні спрацьовувати 

у випадку перевищення розрахункового тиску більше як на 10 %. 

Крім запобіжних клапанів парові і водогрійні котли мають бути 

оснащені покажчиками рівня води, манометрами, приладами для 

вимірювання температури теплоносія і елементів котла, запірною і 

регулюючою арматурою, живильними пристроями та приладами безпеки у 

випадку небезпечного відхилення режимів експлуатації котла від 

розрахункових. 
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Будівлі і приміщення для котлів повинні відповідати вимогам СНиП ІІ-

35-76 “Котельные установки”. В окремих випадках допускається 

встановлення котлів всередині виробничих приміщень: прямоточних 

паропродуктивністю не більше 4 т/год, парових за умови (t-100) V<100 (t – 

температура насиченої пари за робочого тиску, °С;  V – водяний об’єм котла, 

м³), водогрійних безбарабанних котлів теплопродуктивністю не більше 10,5 

ГДж/год, котлів-утилізаторів – без обмежень.  

Приміщення котельні повинно бути забезпечене природним і 

електричним освітленням. Обов’язковому аварійному електричному 

освітленню підлягають фронт котлів, проходи між, за та над котлами, щити і 

пульти управління, вимірювальні прилади, вентиляторні, димососні та інші 

площадки, приміщення водопідготовки та насосні. 

Розміщення котлів і допоміжного устаткування, розміри зон 

обслуговування котлів, параметри площадок і сходів для обслуговування 

котлів повинні відповідати вимогам Правил. 

Всі парові котли з природною та багатократною примусовою 

циркуляцією паропродуктивністю більше 0,7 т/год, парові прямоточні та 

водогрійні котли обладнуються установками докотлової обробки води з 

метою забезпечення її якості.  

Після монтажу до пуску в роботу котли, в яких (tS – 100) V>5, 

проходять реєстрацію в органах Держгірпромнагляду – інспекціях чи ЕТЦ. 

Котли пересувних котельних установок реєструються за місцем експлуатації. 

У випадку передачі котла іншому власнику котел підлягає перереєстрації. 

Після реєстрації до пуску у роботу, а також періодично у процесі 

експлуатації у терміни, встановлені Правилами, у т.ч. і позачергово, котли 

піддаються технічному опосвідченню за участю інспектора (експерта) 

Держгірпромнагляду. 

Позачергове опосвідчення котлів проводиться у випадках простою 

котла більше 12 місяців, демонтажу і встановлення його на новому місці, 

ремонту з застосуванням зварювання основних елементів котла, після 

досягнення розрахункового терміну служби, після аварії котла, за рішенням 

осіб державного нагляду або відповідального за справний стан і безпечну 

експлуатацію котла. 

Технічне опосвідчення котла включає зовнішній і внутрішній його 

огляд і гідравлічні випробування, відповідні з наведеним вище. Технічні 

опосвідчення котлів за участю осіб Держгірпромнагляду проводяться: 

внутрішній і зовнішній огляд – 1 раз на 4 роки; гідравлічні випробування – 1 

раз на 8 років. Крім того, власник котла (особа, відповідальна за справний 

стан і безпечну експлуатацію котла) проводить щорічно внутрішній та 

зовнішній огляд котла з веденням відповідної документації та гідравлічні 

випробування котла кожен раз після його ремонту з розкриттям основних 

елементів. 

Після реєстрації і технічного опосвідчення котел може вводитись в 

експлуатацію відповідно до чинних нормативів. На видному місці на котлі 
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вивішується табличка із зазначенням реєстраційного номера, дозволеного 

тиску та дати наступного внутрішнього огляду і технічного опосвідчення. 

Для убезпечення експлуатації котлів власник повинен призначити 

наказом особу, відповідальну за справний стан і безпечну експлуатацію 

котлів, укомплектувати необхідний штат експлуатаційних працівників. До 

експлуатації котлів допускаються особи віком не менше 18 років, які 

пройшли медичний огляд, навчання та атестацію і мають відповідні 

посвідчення.  

Навчання машиністів (операторів) котельні проводиться у спеціальних 

навчальних закладах, а також на спеціально створених на підприємстві  

курсах за програмами, розробленими на підставі типових, погоджених з 

Держгірпронаглядом, а їх атестація – комісією за участі інспектора 

Держгірпромнагляду. Посвідчення підписує голова комісії і інспектор 

Держгірпромнагляду. 

Періодична перевірка знань працівників, які обслуговують котли, 

повинна проводитись 1 раз на 12 місяців, а позачергові – у випадку зміни 

умов праці чи перерви у роботі більше 6 місяців, а також за рішенням 

адміністрації або вимогою інспектора Держгірпромнагляду. 

Безпека експлуатації парових та водогрійних котлів другої групи 

Основним нормативним документом, що встановлює вимоги до 

будови, проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, налагодження, 

ремонту і експлуатації парових та водогрійних котлів другої групи, є ДНАОП 

0.00-1.26-96. Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з 

тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/м²), водогрійних котлів і 

водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 °С.  

Правила встановлюють вимоги до парових і водогрійних котлів та 

водонагрівачів, що обігріваються парою з надлишковим тиском не вище 0,07 

МПа, котлів-утилізаторів і мобільних установок із зазначеними вище 

параметрами.  

Вимоги Правил не поширюються на проточні газові водонагрівачі, 

змійовики нагрівання води у квартирних плитах, котли плавучих засобів і 

вагонів залізничного рухомого транспорту, опалювальні котли 

індивідуального користування теплопродуктивністю не більше 0,1МВт.  

Елементи котлів і трубопроводів з підвищеною температурою, доступні 

для обслуговуючих працівників, покриваються тепловою ізоляцією, що 

забезпечує температуру зовнішньої поверхні не більше 45°С. 

Котли з камерним спалюванням пилогазоподібного і рідкого палива 

або шахтною топкою для твердого палива обладнуються вибуховими 

запобіжними клапанами, кількість, розміщення і розмір яких 

встановлюються проектною організацією. Так, для котлів з камерним 

спалюванням палива площа перерізу клапана має бути не менше 0,1 м², а для 

інших котлів – 0,05 м². 

Для управління роботою і убезпечення режимів експлуатації котли 

оснащуються запобіжними клапанами, манометрами, приладами для 



 174 

вимірювання температури, покажчиками рівня води, запірною і регулюючою 

арматурою, приладами безпеки і живильними пристроями.  

Для попередження підвищення тиску понад допустимий на котлах цієї 

групи застосовуються важільно-вантажні і пружинні запобіжні клапани. 

Кількість і розміри запобіжних клапанів розраховуються за формулами:      

ndh=6·10-6Q – для водогрійних котлів з природною циркуляцією;    

ndh=3·10-6Q – для водогрійних котлів з примусовою циркуляцією;  

де n – число запобіжних клапанів; d – діаметр клапана, см; Q – 

продуктивність котла, ккал/год; h – висота підйому клапана, см для 

малопідйомних клапанів приймається в межах 1/20 d). 

Сумарна пропускна здатність запобіжних пристроїв парового котла має 

бути не менше номінальної годинної його паропродуктивності. Якщо на 

котлі встановлено два запобіжних клапани, то один з них повинен бути 

контрольним. Запобіжні клапани повинні спрацювати у випадку 

перевищення тиску на 10 % від розрахункового. Клапани повинні мати 

пристрої для примусового відкривання. Перевірка справності клапанів (їх 

продувка) проводиться щозміни з записом у відповідний журнал. 

На парових котлах продуктивністю до 100 кг/год замість запобіжних 

клапанів допускається встановлювати вихлопний запобіжний пристрій – 

гідрозатвор. На барабанних водогрійних котлах, а також на котлах без 

барабанів теплопродуктивністю більше 0,4 МВт, встановлюється не менше 

двох запобіжних клапанів з мінімальним діаметром кожного 40 мм. 

Для контролю рівня води водогрійні котли оснащуються водопробними 

кранами (у верхній частині барабана, а за його відсутності – на виході води із 

котла до запірного органу), а парові котли – двома покажчиками рівня води 

прямої дії. 

Манометри, що встановлюються на котлах і живильних лініях, повинні 

мати клас точності не менше 2,5. За розрахункового тиску стрілка 

манометрів повинна знаходитись у середній третині шкали. На шкалі чи 

корпусі манометра наноситься мітка, що відповідає робочому тиску. Не 

рідше одного разу на 12 місяців проводиться перевірка манометрів (з 

опломбуванням) органами Держстандарту, а власник – не рідше одного разу 

на 6 місяців перевіряє справжність манометрів за допомогою контрольного 

чи перевіреного робочого. Не допускається користування манометрами за 

відсутності пломби, простроченого терміну перевірки, якщо стрілка 

манометра не повертається до нульової позначки, розбитого скла чи інших 

пошкоджень. 

Котли з камерним спалюванням усіх видів палива і механічними 

топками для твердого палива повинні мати автоматику безпеки, яка 

попереджає виникнення аварії у випадку порушень режимів роботи 

газоповітряного і пароводяного трактів котла та інших небезпечних ситуацій. 

Система живлення котла водою повинна відповідати проектно-

технічній документації. Забороняється експлуатація котлів без докотлової 

обробки води. 
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Вимоги щодо утримання, обслуговування, експлуатації і нагляду, а 

також до працівників, їх функції, і ведення експлуатаційної документації для 

цієї групи котлів аналогічні вимогам до першої групи. 

Котли, на які розповсюджується дія Правил після монтажу до пуску у 

роботу проходять реєстрацію в органах Держгірпромнагляду і первинне 

технічне опосвідчення (зовнішній і внутрішній огляд і гідравлічні 

випробування) за участю інспектора Держгірпромнагляду. Періодичні 

технічні опосвідчення котлів за участю осіб Державного нагляду 

проводяться: зовнішній і внутрішній огляд – 1 раз на 4 роки; гідравлічні 

випробування – 1 раз на 8 років. За необхідності (згідно з Правилами можуть 

проводитись позачергові опосвідчення. Крім того, власник кожні 12 місяців 

проводить технічні опосвідчення – зовнішній і внутрішній огляд і гідравлічні 

випробування (за потреби) з веденням необхідної документації. 
 

2. Електробезпека. 

Електробезпека — це система організаційних та технічних заходів і 

засобів, що забезпечують захист людей від шкідливого та небезпечного 

впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і 

статичної електрики. 

Аналіз виробничого травматизму показує, що кількість травм, які 

спричинені дією електричного струму є незначною і складає близько 1%, 

однак із загальної кількості смертельних нещасних випадків частка 

електротравм вже складає 20—40% і займає одне з перших місць. Найбільша 

кількість випадків електротравматизму, в тому числі із смертельними 

наслідками, стається при експлуатації електроустановок напругою до 1000 В, 

що пов'язано з їх поширенням і відносною доступністю практично для 

кожного, хто працює на виробництві. Випадки електротравматизму, під час 

експлуатації електроустановок напругою понад 1000 В нечасті, що 

обумовлено незначним поширенням таких електроустановок і 

обслуговуванням їх висококваліфікованим персоналом. 

Основними причинами електротравматизму на виробництві є: 

випадкове доторкання до неізольованих струмопровідних частин 

електроустаткування; використання несправних ручних електроінструментів; 

застосування нестандартних або несправних переносних світильників 

напругою 220 чи 127 В; робота без надійних захисних засобів та запобіжних 

пристосувань; доторкання до незаземлених корпусів електроустаткування, 

що опинилися під напругою внаслідок пошкодження ізоляції; недотримання 

правил улаштування, технічної експлуатації та правил техніки безпеки при 

експлуатації електроустановок і т. ін. 

Дія електричного струму на людину 

Протікання струму через тіло людини супроводжується термічним, 

електролітичним та біологічними ефектами. 

Термічна дія струму полягає у нагріванні тканин і випаровуванні 

вологи, що викликає опіки, обвуглення тканин та їх розриви парою.  
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Електролітична дія струму проявляється у розкладі органічної 

речовини (її електролізі), у тому числі і крові, що зумовлює зміну її фізико-

хімічних і біохімічних властивостей. 

Біологічна дія струму прявляється у порушенні біологічних процесів, 

що протікають в організмі, і супроводжується руйнуванням і збудженням 

тканин та скороченням м’язів. 

За результатами (наслідками) дії електротравми поділяються на: 

− місцеві (локальні) – відбуваються місцеві ураження тканин і органів, 

наслідок яких не загрожує життю людини; 

− загальні (електроудари) – відбуваються ураження життєвоважливих 

систем і органів (дихання,серця та ін.), наслідок яких загрожує життю 

людини; 

− змішані. 

Місцеві електротравми. До місцевих електротравм відносяться: 

електричні опіки, електричні знаки, електрометалізація шкіри, 

електроофтальмія і механічні ушкодження. 

Електричні опіки за умовами виникнення підрозділяються на: 

− струмові чи контактні опіки – зумовлені дією виключно електричного 

струму, що протікає через людину: виникають в ЕУ напругою 1-3 кВ; 

− дугові опіки – зумовлені дією виключно електричної дуги: виникають 

в ЕУ напругою 10 кВ і більше; 

− змішані – зумовлені дією електричної дуги і струму, що протікає по 

цій дузі. 

Електричні опіки дуже болючі і важко підлягають лікуванню, особливо 

опіки внутрішніх органів.  

Електричні знаки або мітки струму являють собою припухлість на 

поверхні шкіри у місці контакту з електричною частиною, найчастіше 

округлої або овальної форми з ямочкою у центрі, іноді за формою нагадують 

електроди чи блискавку, розміром до 15 мм, жовтого чи жовто-сірого 

кольору. Вони безболісні, з часом сходять. Знаки – це біохімічна реакція 

організму на вплив електричного струму як подразника.  

Електрометалізація шкіри – це просочування поверхні шкіри частками 

металу у результаті його випаровування або розхлюпування під впливом 

електричного струму. Уражена ділянка шкіри має тверду жорстку поверхню з 

кольором, що відповідає кольору солей металу, який потрапив на шкіру. Ця 

ділянка дуже болюча. Особливо небезпечна металізація очей. 

Механічні пошкодження, зумовлені різким судомним скороченням 

м`язів, проявляються у вигляді розривів шкіри, сухожиль, нервів, а також 

ампутації кінцівок. 

Загальні електротравми (електричні удари) -  це збудження живих 

тканин організму електричним струмом, що супроводжується судомним 

скороченням м'язів. Залежно від наслідків ураження електричні удари можна 

умовно підрозділити на чотири ступеня: 

I — судомні скорочення м'язів без втрати свідомості; 

II— судомні скорочення м'язів з втратою свідомості, але зі 
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збереженням дихання та роботи серця; 

III— втрата свідомості та порушення серцевої діяльності чи дихання 

(або одного і другого разом); 

IV — клінічна смерть. 

Причини смерті від дії електричного струму наступні: 

− опіки більше 2/3 поверхні шкіри або внутрішніх органів; 

− порушення роботи системи дихання; воно може відбуватися у 

результаті прямої дії електричного струму на м`язи грудної клітки (якщо 

струм протікає по схемі від однієї руки до другої) або рефлекторного впливу; 

у результаті цього настає ядуха; 

− удари, що викликали втрату свідомості й порушення роботи серцево-

судинної системи чи системи дихання; 

− удари, що викликали клінічну смерть потерпілого. 

− порушення роботи серця у результаті прямої дії або рефлекторного 

впливу; у результаті цього може статись зупинка серця або перехід його у 

стан фібриляції; 

− клінічна смерть – це стан організму, коли одночасно порушена 

робота системи дихання і серця; 

− електричний шок; 

− запізніла смерть. 

Порушення роботи серця  може статися у двох видах: зупинки або 

фібриляції. Серце може зупинитись у двох станах: стисненому або 

послабленому. Якщо серце зупинилося у стисненому стані, то вивести його з 

цього стану неможливо, а якщо у послабленому стані, то шляхом 

застосування масажів можна відновити його роботу. Стан фібриляції – це 

стан, у якому м`язи серця (фібрили) стискаються і послаблюються у різні 

проміжки часу (замість одночасного). У такому стані серце не може 

перекачувати кров по організму. Надання допомоги людині, коли серце 

знаходиться у стані фібриляції, марне. Спочатку слід серце зупинити, а потім 

робити масаж. 

Електричний шок – це тяжка нервово-рефлекторна реакція організму 

на дію електричного струму як подразника; у результаті виникають глибокі 

зміни у життєво важливих системах організму: дихання, кровообігу, 

нервовій, обміну речовин та ін.; такий стан може продовжуватись від 

декількох хвилин до доби і закінчуватись або виздоровленням у результаті 

активного лікування або смертю потерпілого. 

Запізніла смерть – це смерть, яка настає через кілька годин або діб 

після дії електричного струму у результаті раптової зупинки серця,набряку 

легенів чи нирок. 

Чинники, що впливають на тяжкість ураження людини 

електричним струмом 

Тяжкість ураження людини електричним струмом залежить від ряду 

факторів. Усі ці фактори умовно розділені на три групи: фактори 

електричного характеру, фактори неелектричного характеру і фактори 

довкілля. 
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Фактори електричного характеру. Головним уражуючим фактором у 

випадку електротравм вважається електричний струм, що протікає через 

людину. Від величини (сили) цього струму залежать наслідки ураження. 

Виділяють наступні порогові значення сили струму, тобто ті мінімальні 

значення, що викликають певні дії: 

− пороговий відчутний струм – це мінімальна сила струму, яку людина 

сприймає у вигляді ледь відчутних подразнень; її значення для змінного 

струму дорівнює 0,7-1,5 мА, для постійного – 5-7 мА; 

− пороговий невідпускаючий струм – це мінімальна сила струму, що 

викликає судомне скорочення м`язів, і людина не може самостійно 

звільнитися від струмовідних частин; її значення для змінного струму 

дорівнює 10-15 мА, для постійного – 50-80 мА; 

− пороговий фібриляційний струм – це мінімальна сила струму, що 

викликає фібриляцію серця; її значення для змінного струму дорівнює 100 

мА, для постійного – 300 мА. 

Допустимі значення сили струму у випадку тривалої дії: для змінного 

струму промислової частоти – 0,3 мА, для постійного – 1 мА. 

Напруга на тілі людини впливає на тяжкість ураження, обернено 

пропорційно впливаючи на електричний опір тіла людини і визначаючи силу 

струму, що протікає через людину. Допустима напруга на тілі людини у 

випадку тривалої дії складає для змінного струму 2 В, для постійного – 8 В. 

Необхідно розрізняти напругу ЕМ і на тілі людини. Напруга на тілі людини 

часто менша ніж напруга ЕМ. Встановлено, що у випадку потрапляння 

людини під напругу до 1 кВ найчастіше уражується серцево-судинна 

система, а понад 1 кВ – система дихання. 

Опір кола людини. Розглядаючи випадки включення людини в 

електричне коло (наприклад, дотику людини до струмовідної частини), 

бачимо, що послідовно з опором тіла людини ″включені″ опори інших 

елементів: опір одягу, опір взуття і опір опорної поверхні ніг. 

 

 
а        б 

Рис. Схема дотику людини до струмовідної частини: 

а – загальна схема;  

б – еквівалентна схема: 
 rод - опір одягу, zтл - опір тіла людини, rвз - опір взуття, rоп.п - опір опорної поверхні 

ніг 

 



 179 

Опір одягу ″включається″ у коло людини, якщо людина доторкується 

до обладнання під напругою частиною тіла, покритою одягом (наприклад, 

плечем, рукою у рукавичці чи ін.), опір одягу залежить від товщини 

матеріалу та вологості; так, опір сухого одягу сягає 3-5 кОм, вологого – до 1 

кОм, а мокрого – не враховується. 

Опір взуття ″включається″ у коло людини, якщо струм проходить через 

людину і у землю. Слід враховувати, що опори кожної ділянки підошви 

взуття ″включаються″ паралельно, якщо струм протікає так, як показано на 

рис. 3.2,а, і послідовно, якщо людина попадає під напругу кроку. Опір 

підошви взуття залежить від матеріалу, товщини і вологості підошви. Дуже 

високий опір має підошва з гуми, великий опір має підошва з натуральної 

шкіри. З реальних підошв: суха підошва має опір до 20 кОм, волога – 

декілька кОм, опір мокрої підошви не враховується. 

Опір опорної поверхні ніг – це опір підлоги чи грунту, на яких стоїть 

людина. Опір опорної поверхні ноги на дерев`яній підлозі сягає 3-5 кОм, а 

підлоги з інших матеріалів, крім неспеціальних, мають менший опір. 

Опір опорної поверхні ніг на грунті теж залежить від виду, вологості і 

розміщення ніг на грунті та визначається залежностями: 

− однієї ноги на грунті – rгр.1=3,1ρ; 

− двох ніг, ″включених паралельно″ і розміщених поряд – rгр.2=2,2ρ; 

− те ж саме, розміщених на відстані кроку – rгр.2=1,6ρ; 

− двох ніг, ″включених послідовно″ − rгр.2=6,2ρ; 

де ρ – питомий опір грунту, Ом·м. 

Опір тіла людини. Тіло людини являє собою складний комплекс 

тканин, електричні параметри яких розрізняються у широкому діапазоні. 

Найбільшу провідність має кров, м`язи, мозок; найменшу – шкіра, кістки, 

жирова тканина. Прийнята еквівалентна схема електричного опору тіла 

людини складається з двох послідовно сполучених складових: опору шкіри і 

опору внутрішніх органів. Oпip шкіри представляється у вигляді двох 

складових: активного і ємнісного опорів (Rшк і Сшк) сполучених паралельно, a 

oпip внутрішніх органів – тільки у вигляді активного опору (Rвн); тобто 

характер електричного опору тіла людини є активно-ємнісним. 

Опір шкіри залежить від її стану, щільності та площі контактів, 

прикладеної напруги, сили протікаючого струму та тривалості протікання 

цього струму. Найбільший опір має суха чиста непошкоджена шкіра. 

Збільшення площі та щільності контактів зі струмовідними частинами 

зменшує опір шкіри. Зі збільшенням прикладеної напруги опір шкіри 

зменшується у результаті пробою верхнього шару. Збільшення величини 

протікаючого струму або тривалості його протікання зумовлює збільшення 

нагріву верхнього шару шкіри і потовиділення у місці контакту, що також 

зменшує електричний опір шкіри. Ємність шкіри залежить від площі 

контакту і складає близько   0,02 мкФ/дм2. 

Опір внутрішніх органів також має активно-ємнісний характер, але ця 

ємність незначна і нею можна знехтувати. Опір активної складової залежить 

в основному, від прикладеної напруги і складає 600-300 Ом. 
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 Зі збільшенням напруги загальний опір тіла зменшується. Опір тіла 

людини залежить від статі і віку людей: у жінок цей опір менший, ніж у 

чоловіків; у дітей менший, ніж у дорослих; у молодих людей менше, ніж у 

людей у віці. 

 

 

 
       а        б 

Рис. Електричний опір тіла людини: 
а - еквівалентна електрична схема (Rшк і Сшк – активний опір і ємність шкіри 

відповідно; Rвн – опір внутрішніх органів);  

б – залежність величини опору тіла людини від напруги, прикладеної до людини 

 

Оскільки опір тіла людини електричному струму нелінійний і 

нестабільний, а вести розрахунки з такими опорами достатньо складно, 

умовились вважати для наближених розрахунків, що опір тіла людини 

електричному струму – величина стабільна лінійна активна і складає 1000 

Ом. Це відповідає більшості випадків включення людини у електричне коло 

(близько 150 В). 

Вид струму – постійний чи змінний. Вважається, що постійний струм, 

який проходить через тіло людини, порівняно зі змінним, викликає менш 

неприємні відчуття. Але це справедливо лише для напруг до 300 В. Із 

подальшим збільшенням напруги небезпека постійного струму зростає і в 

інтервалі напруг 400-600 В практично дорівнює небезпеці змінного струму з 

частотою 50 Гц, а за напруг понад 600 В навіть перевищує її. 

Частота змінного струму. Небезпечними для людини є струми з 

частотою 20-200 Гц. Із зменшенням чи підвищенням частоти небезпека 

зменшується і зовсім зникає за частоти 450 кГц і більше. Найбільш 

небезпечним вважається струм з частотою 50-60 Гц (промислові частоти) 

через те, що деякі внутрішні органи мають власні частоти коливання у цьому 

діапазоні, і протікання таких струмів може викликати резонансні явища. 
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а      б 

Рис. Залежність небезпеки ураження людини електричним струмом від: 

а –  виду струму 

б – частоти змінного струму  

 

Фактори неелектричного характеру. Основними факторами 

неелектричного характеру є шлях струму через людину, тривалість 

протікання струму, індивідуальні особливості, стан організму людини і 

фактор уваги. 

Шлях струму через тіло людини суттєво впливає на тяжкість ураження. 

Особливо небезпечно, коли струм проходить через життєво важливі органи і 

безпосередньо на них впливає. Якщо струм не проходить через ці органи, то 

він може впливати на них тільки рефлекторно (через центральну нервову 

систему), і вірогідність ураження цих органів менша. 

Можливі шляхи струму через тіло людини називаються петлями 

струму: “рука-рука”, “голова-ноги”, “рука-ноги” і т. ін. Серед випадків з 

тяжкими і смертельними наслідками частіше спостерігаються петлі “рука-

рука” (40%), “права рука-ноги” (20%), “ліва рука-ноги” (17%). Особливо 

небезпечними є петлі “голова-руки” і “голова-ноги”, але трапляються вони 

досить рідко. 

Характеристика найбільш поширених шляхів проходження струму 

через тіло людини 

Шлях струму 

Частота 

виникнення 

даного шляху 

струму, % 

Частка потерпілих, які 

втрачали свідомість 

протягом дії струму, % 

Значення струму, що 

проходить через серце у % 

від загального струму, що 

проходить через тіло 

людини 

Рука—рука  

Права рука—

ноги  

Ліва рука—

ноги  

Нога—нога 

Голова—ноги 

Голова—руки 

Інші 

40 

20  

 

17  

 

6  

5  

4  

8 

83 

87  

 

80  

 

15 

88 

92 

65 

                3,3 

6,7  

 

3,7  

 

0,4 

6,8 

7,0 

— 
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Тривалість дії електричного струму істотно впливає на наслідки 

ураження: чим більший час проходження струму, тим швидше виснажуються 

захисні сили організму, при цьому опір тіла людини різко знижується і 

важкість наслідків зростає. Наприклад, для змінного струму частотою 50 Гц 

гранично допустимий струм при тривалості дії 0,1 с становить 500 мА, а при 

дії протягом 1 с — вже 50 мА). 

Індивідуальні особливості і стан організму. До індивідуальних 

особливостей організму, які впливають на тяжкість ураження електричним 

струмом, відносяться: чутливість організму до дії струму, психічні 

особливості та риси характеру людини (холерики, сангвініки, меланхоліки). 

Аналіз електротравматизму свідчить, що більш чутливі до дії електричного 

струму холерики і меланхоліки. 

Крім індивідуальних особливостей тяжкість ураження електричним 

струмом значною мірою залежить від стану організму. До більш тяжких 

уражень електричним струмом приводять: стан збурення нервової системи, 

депресії; захворювання шкіри, серцево-судинної системи, органів 

внутрішньої секреції, легенів, різного характеру запалення, що 

супроводжуються підвищенням температури тіла, пітливість тощо. Більш 

тяжкі наслідки дії струму чітко спостерігаються у стані алкогольного чи 

наркотичного сп’яніння через послаблення організму. 

Чинник уваги. Вплив цього чинника на тяжкість ураження 

обумовлюється тим, що у випадку несподіваного попадання людини під 

напругу захисні функції організму не налаштовані на небезпеку. 

Експериментально встановлено, шо якщо людина чітко усвідомлює загрозу 

можливості потрапити під напругу, то у результаті реалізації цієї загрози 

значення порогових струмів на 30…50% вищі. І, навпаки, якщо така загроза 

не усвідомлюється і дія струму проявляється несподівано, то значення сили 

порогових струмів будуть меншими. 

Фактори довкілля. Вплив чинників виробничого середовища на 

тяжкість ураження людини електричним струмом у першу чергу знайшов 

відображення у нормативних документах. Так, відповідно до ПУЭ-86  всі 

виробничі приміщення за небезпекою ураження людини електричним 

струмом підрозділяються на приміщення з підвищеною небезпекою, 

особливо небезпечні приміщення та приміщення без підвищеної небезпеки. 

Класифікація приміщень  

за ступенем небезпеки ураження електричним струмом 

За ступенем небезпеки ураження електричним струмом всі приміщення 

поділяються на три категорії: приміщення без підвищеної небезпеки; 

приміщення з підвищеною небезпекою; особливо небезпечні приміщення. 

Приміщення з підвищеною небезпекою характеризуються наявністю 

однієї з наступних умов, що створюють підвищену небезпеку: 

 високої відносної вологості повітря (перевищує 75 % протягом 

тривалого часу); 

 високої температури (перевищує 35 °C протягом тривалого часу); 

 струмопровідного пилу; 
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 струмопровідної підлоги (металевої, земляної, залізобетонної, 

цегляної і т. п.); 

 можливості одночасного доторкання до металевих елементів 

технологічного устаткування чи металоконструкцій будівлі, що з’єднані із 

землею,  та до металевих частин електроустаткування, які можуть опинитися 

під напругою. 

Особливо небезпечні приміщення характеризуються наявністю однієї із 

умов, що створюють особливу небезпеку: 

 дуже високої відносної вологості повітря (близько 100 %); 

 хімічно активного середовища; 

 одночасною наявністю двох чи більше умов, що створюють 

підвищену небезпеку. 

Приміщення без підвищеної небезпеки характеризуються відсутністю 

умов, що створюють особливу або підвищену небезпеку. 

Оскільки наявність небезпечних умов впливає на наслідки випадкового 

доторкання до струмопровідних частин електроустаткування, то для ручних 

переносних світильників, місцевого освітлення виробничого устаткування та 

електрифікованого ручного інструменту в приміщеннях з підвищеною 

небезпекою допускається напруга живлення до 36 В, а у особливо 

небезпечних приміщеннях – до 12 В. 

Небезпека замикання на землю в електроустановках. 

Замиканням на землю називається випадкове електричне з’єднання 

частин електроустановки, які знаходяться під напругою, із землею. Таке 

замикання може відбутися при пошкодженні ізоляції та переході фазної 

напруги мережі на заземлені корпуси електроустановок, при падінні на 

землю проводу під напругою та в інших випадках. Струм від заземлених 

корпусів, що опинилися під напругою переходить у землю через електрод, 

який здійснює контакт з грунтом. Спеціальний металевий електрод, який для 

цього використовують прийнято називати заземлювачем. Струм, 

розтікаючись у грунті створює на його поверхні потенціали. Оскільки 

заземлювач може мати різні розміри та форму, то закон розподілу 

потенціалів визначається складною залежністю. Окрім того, електричні 

властивості грунту неоднорідні, особливо грунту з різними прошарками. Для 

того, щоб спростити картину розтікання електричного поля приймаємо, що 

струм стікає в землю через одинарний заземлювач напівсферичної форми, 

який знаходиться в однорідному ізотропному грунті з питомим опором ρ, 

котрий значно перевищує питомий опір матеріалу заземлювача.  

Густина струму δ в точці А на поверхні грунту, що знаходиться на 

відстані х від заземлювача визначається як відношення струму замикання Із 

до площі поверхні півкулі радіусом х: 

22 х

Iз


  .        
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Рис. Розтікання струму в грунті через напівсферичний заземлювач 

 

Для визначення потенціалу точки А виділимо елементарний шар 

товщиною dx. Падіння напруги в цьому шарі становить dxEdU  . Потенціал 

точки А дорівнює сумарному падінню напруги від точки А до землі, тобто 

нескінченно віддаленої точки з нульовим потенціалом: 





xx

AA dxEdUU .        

Напруженість електричного поля в точці А визначається із закону Ома, 

який виразимо наступною формулою: 

 E .         

Підставивши це значення, одержимо: 

x

I
dx

x

I
dxU

зз
AA










22
0 0

2
  

 

.      

З формули  видно, що потенціали точок грунту в зоні розтікання 

змінюються за гіперболічним законом . 

Зоною розтікання струму називається зона землі, за межами якої 

електричні потенціали, обумовлені струмом замикання на землю можна 

умовно прийняти за нуль. Як правило, така зона обмежується об’ємом 

півсфери радіусом приблизно 20 м. 

Людина, що стоїть на землі чи на струмопровідній підлозі в зоні 

розтікання струму і доторкається при цьому до заземлених струмопровідних 

частин, опиняється під напругою доторкання. Якщо ж людина стоїть чи 

проходить через зону розтікання то вона може опинитися під напругою 

кроку, коли її ноги знаходяться в точках з різними потенціалами. 

А 

І І 

х 

Uз 

U 

20 м 20 м 

dx 
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Напруга доторкання. Для людини, що стоїть на землі і доторкається до 

заземленого корпусу, що знаходиться під напругою, визначити напругу 

доторкання Uдот можна як різницю потенціалів між рукою φр та ногами φн 

Uдот = φр – φн.         

Оскільки людина доторкається до заземленого корпуса, то потенціал 

руки і є потенціалом цього корпуса: 

з

з
зр

x

I
U






2
 .        

Ноги людини знаходяться в точці А і потенціал ніг дорівнює: 

x

Iз
Ан






2
 .         

 
Рис.  Напруга доторкання до заземлених струмопровідних частин, що 

опинилися під напругою 
 

На рисунку показано три корпуси споживачів (електродвигунів), які 

приєднані до заземлювача Rз. Потенціали на поверхні грунту при замиканні 

на корпус будь-якого споживача фазної напруги розподіляються за кривою I. 

Потенціали усіх корпусів однакові, оскільки вони електрично з’єднанні між 

собою заземлювальним провідником, падінням напруги в якому можна 

знехтувати. Для того, щоб визначити напругу доторкання Uдот необхідно від 

напруги замикання Uз відняти потенціал тої точки грунту, на якій стоїть 

людина. Якщо людина стоїть над заземлювачем то напруга доторкання 

Rз 
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дорівнює нулю, оскільки, потенціали рук та ніг однакові і дорівнюють 

потенціалу корпусів (напрузі замикання). При віддалені від заземлювача 

напруга доторкання зростає і у людини, що доторкнулась до останнього 

(третього) корпуса вона стає рівною напрузі замикання, оскільки в цій точці 

грунту потенціал ніг людини дорівнює нулю. Таким чином, напруга 

доторкання в межах розтікання струму є часткою напруги замикання і 

зменшується в міру наближення до заземлювача. В загальному випадку для 

заземлювачів будь-якої конфігурації 
здот UU  ,         

де α – коефіцієнт напруги доторкання, який залежить від конструкції 

заземлювача і відстані від нього (приймається за таблицею). 

Допустимі значення напруги доторкання /струму/ (ГОСТ 12.1.038-88) 

Гранично допустимі значення напруги доторкання та сили струму для 

нормального (безаварійного) та аварійного режимів електроустановок при 

проходженні струму через тіло людини по шляху „рука – рука” чи „рука – 

ноги” регламентуються ГОСТ 12.1.038-88 . 
Граничнодопустимі значення напруги доторкання Uдот та сили струму Iл, що 

проходить через тіло людини при нормальному режимі електроустановки 

Вид струму Uдоп, В (не більше) Iл, мА (не більше) 

Змінний, 50 Гц 

Змінний, 400 Гц 

Постійний 

2 

3 

8 

0,3 

0,4 

1,0 

*При виконанні роботи в умовах високої температури (більше 25 °C) і відносної 

вологості повітря (більше 75 %) значення Uдоп  та Iл  необхідно зменшити у три рази. 

Аварійний режим електроустановки означає, що вона має певні 

пошкодження, які можуть призвести до виникнення небезпечних ситуацій. 

Як видно із таблиці 4 значення Uдот та Iл істотно залежать від тривалості дії 

струму. 
Граничнодопустимі значення напруги доторкання Uдот та Iл, що проходить через 

тіло людини при аварійному режимі електроустановки 

Вид 

струму 
Нормоване значення 

Тривалість дії струму t, с 

0,1 0,2 0,5 0,7 1,0 
Більше 

1,0 

Змінний, 

50 Гц 

Uдот, В (не більше) 500 250 100 70 50 36 

Iл, мА (не більше) 500 250 100 70 50 6 

Постійний 
Uдот, В (не більше) 500 400 250 230 200 40 

Iл, мА (не більше) 500 400 250 230 200 15 

Граничнодопустимі значення сили струму (змінного та постійного), що 

проходить через тіло людини при тривалості дії більше ніж 1 с нижчі за 

пороговий невідпускаючий струм, тому при таких значеннях людина 

доторкнувшись до струмопровідних частин установки здатна самостійно 

звільнитися від дії електричного струму. 

Напруга кроку. Людина, яка опиняється в зоні розтікання струму, 

знаходиться під напругою, якщо її ноги стоять на точках грунту з різними 

потенціалами. Напругою кроку (кроковою напругою) називається напруга між 

двома точками електричного кола, що знаходяться одна від одної на відстані 

кроку (0,8 м) і на яких одночасно стоїть людина. На рисунку  наведено 
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розподіл потенціалів навколо одиночного заземлювача. Напруга кроку Uк 

визначається як різниця потенціалів між точками 1 та 2, на яких стоять ноги 

людини: 

Uк = φ1 – φ2.         

 
Рис. Напруга кроку 

 

Оскільки точка 1 знаходиться на відстані х від заземлювача, то її 

потенціал при напівсферичному заземлювачі дорівнює 

φ1 = Ізρ/2πх.         

Точка 2 знаходиться на відстані х + а, де а – відстань кроку людини. в 

такому випадку її потенціал становить 

φ2 = Ізρ/2π(х + а).        
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Із формули  видно, що напруга кроку знижується в міру віддалення від 

точки замикання на землю та при меншій довжині кроку людини. хоча при 

напрузі кроку струм проходить через тіло людини по шляху „нога – нога”, 

який є менш небезпечним за інші, однак відомо немало випадків ураження 

струмом, які спричинені саме кроковою напругою. Важкість ураження 

зростає із-за судомних скорочень м’язів ніг, що призводить до падіння 

U
з 

Rз 

х 

а 

Uк = φ1 – φ2 

φ2 
φ1 

2 1 



 188 

людини, при цьому струм проходить по шляху „рука – ноги” через життєво 

важливі органи. Крім того, зріст людини більший за довжину кроку, що 

обумовлює більшу різницю потенціалів. 

У випадку обриву проводу лінії електропередач забороняється 

наближатися до місця замикання проводу на землю в радіусі 8 м. Виходити із 

зони розтікання струму необхідно кроками, що не перевищують довжини 

ступні. Якщо необхідно наблизитися до місця замикання проводу на землю, 

то для запобігання ураження кроковою напругою необхідно вдягнути 

діелектричні калоші чи боти. 

Технічні засоби та організаційні заходи з безпечної експлуатації 

електроустановок 
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Рис. Класифікація технічних засобів та організаційних заходів з 

безпечної експлуатації електроустановок 
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Класифікація конструкцій електроустановок за електрозахистом. 

За способом захисту людини від ураження електричним струмом згідно 

з ГОСТ 12.2.007.0-75 встановлено п’ять класів електротехнічних виробів: 0, 

0І, І, ІІ, ІІІ. До класу 0 належать вироби, які мають робочу ізоляцію і у яких 

відсутні елементи для заземлення. До класу 0І належать вироби, які мають 

робочу ізоляцію, елемент для заземлення та провід без заземлювальної жили 

для приєднання до джерела живлення. До класу І належать вироби, які мають 

робочу ізоляцію та елемент для заземлення. У випадку, коли виріб класу І 

має провід до джерела живлення, то цей провід повинен мати заземлювальну 

жилу та вилку із заземлювальним контактом. До класу ІІ належать вироби, 

які мають подвійну або посилену ізоляцію і не мають елементів для 

заземлення. До класу ІІІ належать вироби, які не мають внутрішніх та 

зовнішніх електричних кіл з напругою вищою ніж 42 В. 

Технічні способи та засоби захисту  

при нормальних режимах роботи електроустановок. 

Ізоляція струмопровідних частин забезпечується шляхом покриття їх 

шаром діелектрика для захисту людини від випадкового доторкання до 

частин електроустановок, через які проходить струм. Розрізняють робочу, 

додаткову, подвійну та посилену ізоляцію. 

Робочою називається ізоляція струмопровідних частин 

електроустановки, яка забезпечує її нормальну роботу та захист від ураження 

струмом. 

Додатковою називається ізоляція, яка застосовується додатково до 

робочої і у випадку її пошкодження забезпечує захист людини від ураження 

струмом. 

Подвійною називається ізоляція, яка складається з робочої та додаткової. 

Посиленою називається покращена робоча ізоляція. 

Необхідно систематично проводити профілактичні огляди та 

випробування ізоляції. У приміщеннях з підвищеною небезпекою та в 

особливо небезпечних, відповідно не рідше одного разу в два роки та в 

півріччя, перевіряють шляхом вимірювання відповідність опору ізоляції до 

норм. Для мереж напругою до 1000 В опір ізоляції струмопровідних частин 

повинен бути не меншим ніж 0,5 МОм. 

Забезпечення недосяжності неізольованих струмопровідних частин 

передбачає застосування захисних огорож, блокувальних пристроїв та 

розташування неізольованих струмопровідних частин на недосяжній висоті 

чи в недосяжному місці. 

Захисні огорожі можуть бути суцільними та сітчастими. Суцільні 

огорожі (корпуси, кожухи, кришки і т.п.) застосовуються в 

електроустановках напругою до 1000 В, а сітчасті – до і вище 1000 В. Захисні 

дверцята чи двері повинні закриватись на замок або обладнуватись 

блокувальними пристроями. 

Блокувальні пристрої за принципом дії поділяються на механічні, 

електричні та електронні. Вони забезпечують зняття напруги із 
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струмопровідних частин при відкриванні огорожі та спробі проникнути в 

небезпечну зону. 

Розташування неізольованих струмопровідних частин на недосяжній 

висоті чи в недосяжному місці забезпечує безпеку без захисних огорож та 

блокувальних пристроїв. Вибираючи необхідну висоту підвісу проводів під 

напругою враховують можливість випадкового доторкання до них довгих 

струмопровідних елементів, інструменту чи транспорту. Так висота підвісу 

проводів повітряних ліній електропередач відносно землі при лінійній 

напрузі до 1000 В повинна бути не меншою ніж 6 м. 

Попереджувальна сигналізація є пасивним засобом захисту, який не 

усуває небезпеки ураження, а лише інформує про її наявність. Така 

сигналізація може бути світловою (лампочки, світлодіоди і т.п.) та звуковою 

(зумери, дзвінки, сирени). 

Мала напруга застосовується для зменшення небезпеки ураження 

електричним струмом. До малих напруг належать номінальні напруги, що не 

перевищують 42 В. При таких напругах струм, що може пройти через тіло 

людини є дуже малим і вважається відносно безпечним. Однак, гарантувати 

абсолютної безпеки неможливо, тому поряд з малою напругою 

використовують й інші способи та засоби захисту. 

Малі напруги застосовують у приміщеннях з підвищеною небезпекою 

(напруга до 36 В включно) та в особливо небезпечних приміщеннях (напруга 

до 12 В включно) для живлення ручних електрифікованих інструментів, 

переносних світильників, для місцевого освітлення на виробничому 

устаткуванні. 

Джерелами такої напруги можуть слугувати батареї гальванічних 

елементів, акумулятори, трансформатори і т.п. 

Застосування малих напруг суттєво зменшує небезпеку ураження 

електричним струмом, однак при цьому зростає значення робочого струму, а 

відтак і площа поперечного перерізу, що в свою чергу збільшує витрати 

кольорових металів. Крім того, при малих напругах істотно зростають втрати 

електроенергії в мережі, що обмежує їх протяжність. У силу вищеназваних 

обставин малі напруги мають обмежене використання. 

Вирівнювання потенціалів є способом зниження напруг доторкання та 

кроку між точками електричного кола, до яких можливе одночасне 

доторкання людини, або на яких вона може одночасно стояти. Вирівнювання 

потенціалів досягається шляхом штучного підвищення потенціалу опорної 

поверхні ніг до рівня потенціалу струмопровідної частини, а також при 

контурному заземлені. Вертикальні заземлювачі в контурному заземлені 

розміщуються як по контуру, так і в середині захищуваної зони і з’єднуються 

сталевими полосами. При замиканні струмопровідних частин на корпус, що 

приєднаний до такого контурного заземлення ділянки землі всередині 

контура набувають високих потенціалів, які наближаються до потенціалу 

заземлювачів. Завдяки цьому максимальні напруги доторкання Uдот та кроку 

Uк знижуються до допустимих значень. 
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Рис.  Вирівнювання потенціалів при контурному заземленні 

 

Електричний поділ мереж передбачає поділ електромережі на окремі, 

електрично не з’єднані між собою, ділянки за допомогою роздільних 

трансформаторів РТ з коефіцієнтом трансформації 1:1. Якщо єдину, сильно 

розгалужену мережу з великою ємністю та малим опором ізоляції, поділити 

на низку невеликих мереж такої ж напруги, які мають незначну ємність та 

високий опір ізоляції, то при цьому різко зменшується небезпека ураження 

людини струмом. 

 
 

Рис.  Схема електричної мережі до (а) та після (б) поділу: 
Н – навантаження; РТ – роздільний трансформатор; ВН – мережа високої напруги;  

НН – мережа низької напруги 
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Технічні способи та засоби захисту при переході напруг  

на нормально неструмовідні частини електроустановок 

Захисне заземлення застосовують у мережах з напругою до 1000 В з 

ізольованою нейтраллю та в мережах напругою вище 1000 В з будь-яким 

режимом нейтралі джерела живлення. 

 
 

Рис.  Схема захисного заземлення: а – в електроустановках напругою до 1000 

В та вище при ізольованій нейтралі мережі живлення; б – в 
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електроустановках напругою вище 1000 В при заземленій нейтралі мережі 

живлення 

Захисне заземлення – це навмисне електричне з’єднання із землею або з 

її еквівалентом металевих нормально не струмовідних частин, які можуть 

опинитися під напругою. Призначення захисного заземлення полягає в тому, 

щоб у випадку появи напруги на металевих конструктивних частинах 

електроустаткування забезпечити захист людини від ураження електричним 

струмом при її доторканні до таких частин.  

Принцип дії захисного заземлення в мережах з ізольованою нейтраллю 

полягає в зменшені до безпечних значень напруги доторкання та кроку, 

зумовлених замиканням на корпус. Це досягається зменшенням потенціалу 

на корпусі заземленого устаткування, а також вирівнюванням потенціалів, 

тобто підвищенням потенціалу основи до потенціалу заземленого 

устаткування. 

В електроустановках напругою вище 1000 В з ефективно заземленою 

нейтраллю замикання на корпус завдяки наявності захисного заземлення 

перетворюється на коротке замикання. При цьому спрацьовує максимальний 

струмів захист і пошкоджена ділянка електроустановки вимикається. 

Якщо корпус устаткування є незаземленим і відбулося замикання нього 

однієї із фаз, то доторкання до такого корпуса рівнозначно доторканню до 

фази. Якщо ж корпус електрично з’єднаний із землею, то він опиниться під 

напругою замикання ззз RIU  , а людина, яка доторкається до такого корпуса, 

потрапляє під напругу доторкання здот UU  . Струм, який пройде через 

людину, в такому випадку визначається із рівняння: 
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 ,        

звідки видно, що чим меншими є значення Rз та α, тим менший струм пройде 

через тіло людини, яка стоїть на землі і доторкається до корпуса 

устаткування. 

Заземлювальним пристроєм називають сукупність конструктивно 

об’єднаних заземлювальних провідників та заземлювача. Заземлювач – 

провідник або сукупність електрично з’єднаних провідників, які перебувають 

у контакті із землею, або її еквівалентом. Заземлювачі бувають природні та 

штучні. Як природні заземлювачі використовують електропровідні частини 

будівельних і виробничих конструкцій, а також комунікацій, які мають 

надійний контакт із землею (водогінні та каналізаційні трубопроводи, 

фундаменти будівель і т.п.). Для штучних заземлювачів використовують 

сталеві труби діаметром 35 – 50 мм (товщина стінок не менше 3,5 мм) та 

кутники (40×40 та 60×60 мм) довжиною 2,5 – 3,0 м, а також сталеві прути 

діаметром не менше ніж 10 мм та довжиною до 10 м. В більшості випадків 

штучні вертикальні заземлювачі знаходяться у землі на глибині h = 0,5 – 0,8 

м. Вертикальні заземлювачі з’єднують між собою за допомогою 

горизонтальної смуги з поперечним перерізом не менше ніж 4×12 мм або 

прутком з діаметром не менше ніж 6 мм, і використовують для цього 
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зварювання. Приєднання заземлювального провідника до корпусів 

електроустаткування здійснюється зваркою або болтами. 

Об’єкти, що підлягають заземленню приєднуються до магістралі 

заземлення виключно паралельно за допомогою окремого провідника. 

Залежно від розташування заземлювачів стосовно устаткування, що 

підлягає заземленню, розрізняють виносне (зосереджене) та контурне 

(розподілене) заземлення. Перевага виносного заземлення полягає в тому, що 

можна вибрати місце розташування заземлювачів з найменшим опором 

грунту (землі). Заземлювачі контурного заземлення розташовують 

безпосередньо біля периметра (контура) дільниці, на якій знаходиться 

заземлювальне устаткування. Це дозволяє вирівняти потенціали всередині 

контура, а відтак – знизити напругу доторкання та кроку. Тому більш 

ефективним з точки зору електробезпеки є саме контурне заземлення. 
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Рис.  Виносне (а) та контурне (б) заземлення:  
1 – заземлювачі; 2 – заземлювальні провідники; 3 - устаткування 

Правила улаштування електроустановок (ПУЕ) обмежують найбільші 

опори заземлення: 

• для електроустановок напругою до 1000 В: 

 при сумарній потужності генераторів або трансформаторів в 

мережі живлення не більше 100кВт або 100 кВА – 10 Ом; 

 в інших випадках – 4 Ом; 

• для електроустановок напругою вище 1000 В: 

 при ефективно заземленій нейтралі мережі живлення (напругах 

110 кВ та вище і великих струмах замикання на землю) – 0,5 Ом; 

 при ізольованій нейтралі мережі живлення (напругах до 35 кВ 

включно) та умові, що заземлювач використовується тільки для 

електроустановок напругою вище 1000 В – 
зI

250  ≤ 10 Ом; 

 те ж саме, але при умові, що заземлювач використовується 

одночасно для електроустановок напругою до 1000 В – 
зI

125 ; при 

цьому приймається найменший розрахунковий опір або потрібний для 

електроустановок напругою до 1000 В. 

Відповідно до ПУЕ захисне заземлення належить виконувати: 

 при напрузі змінного струму 380 В і вище та 440 В і вище для 

постійного струму – у всіх електроустановках; 

 при номінальних напругах змінного струму вище 42 В та 

постійного струму вище 110 В – лише в електроустановках, що 

знаходяться в приміщеннях з підвищеною небезпекою, особливо 

небезпечних, а також у зовнішніх електроустановках; 

 при будь-якій напрузі змінного та постійного струму – у 

вибухонебезпечних установках. 

В процесі експлуатації електроустановок можливе порушення цілісності 

заземлювальних провідників та підвищення опору заземлення вище норми. 

Тому ПУЕ передбачено проведення візуального контролю (огляду) цілісності 

заземлювальних провідників та вимірювання опору заземлення. Такі 

вимірювання проводять, як правило, при найменшій провідності грунту: 

літом – при найбільшому висиханні чи зимою – при найбільшому 

промерзанні грунту. Вимірювання опору заземлення належить проводити 

після монтажу електроустановки, після її ремонту чи реконструкції, а також 

не рідше одного разу на рік. 

Занулення. Заземлення корпусів електрообладнання, що споживає 

електроенергію від мережі напругою до 1000 В з глухозаземленою 

нейтраллю джерела, неефективне, бо при замиканні фази на корпус напруга 

на ньому відносно землі досягає значення більшого чи рівного половині 

фазного, а струм замикання на землю недостатній для спрацьовування 

максимального струмового захисту. Тому в таких мережах застосовується 

занулення корпусів електроустаткування. 
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Занулення – це навмисне електричне з’єднання з нульовим захисним 

провідником металевих нормально неструмопровідних частин, які можуть 

опинитися під напругою. 

Нульовий захисний провідник – це провідник, який з’єднує частини, що 

підлягають зануленню, з глухозаземленою нейтральною точкою обмотки 

джерела струму або її еквівалентом. 

 
 

Рис. Схема занулення 

 

Принцип дії занулення полягає в перетворені замикання фази на корпус 

в однофазне коротке замикання, тобто замикання між фазним і нульовим 

провідниками, з метою одержання великого струму, здатного забезпечити 

спрацьовування максимального струмового захисту. Внаслідок цього 

електроустановка автоматично вимикається апаратом захисту від струмів 

короткого замикання. Сила цього струму обумовлюється фазною напругою 

та повним опором ланцюга короткого замикання (петля фаза – нуль) і 

визначається за формулою: 
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індуктивність нульового провідника, Гн; ZТ - розрахунковий опір 

трансформатора, Ом. 

Для зменшення небезпеки ураження струмом, яка виникає внаслідок 

обриву нульового провідника, влаштовують (багатократно) додаткове 

заземлення нульового провідника Rд (рис. 14). 

У схемі без повторного заземлення нульового провідника потенціал 

відносно землі корпуса пошкодженого обладнання, якщо зневажати опором 

трансформатора та індуктивним опором петлі фаза – нуль, при замиканні 

фази на корпус визначається залежністю: 
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а при наявності повторного заземлення нульового провідника: 
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У випадку обриву нульового провідника між джерелом живлення та 

пошкодженим електрообладнанням потенціал корпуса відносно землі, якщо 

немає повторного заземлення нульового провідника, дорівнює фазній напрузі 

φк = UФ, а при наявності повторного заземлення: 
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Таким чином, повторне заземлення нульового провідника в період 

замикання фази на корпус знижує напругу доторкання до зануленого 

електрообладнання як при справній схемі, так і у випадку обриву нульового 

провідника. 

Струм, що протікає через тіло людини, яка доторкається до корпуса 

пошкодженої електроустановки, визначається за формулою: 
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До схеми занулення ПУЕ пред’являє наступні  вимоги: 

1. струм однофазного короткого замикання повинен перевищувати не 

менш ніж в 3 рази номінальний струм плавкої вставки або струм 

спрацьовування розщіплювача автоматичного вимикача із зворотною 

залежною характеристикою. При захисті мережі автоматичними 

вимикачами, які мають тільки електромагнітний розщіплювач, кратність 

струму приймається 1,1; при відсутності заводських даних коефіцієнт 

приймається 1,4 для автоматів з номінальним струмом до 100 А, для 

інших – 1,25. 

2. повна провідність нульового провідника у всіх випадках повинна бути 

не менше 50% провідності фазного провідника. 

3. щоб забезпечити безперервність кола занулення, забороняється 

встановлення в нульовий провідник запобіжників та вимикачів. Виняток 

допускається тільки в тому випадку, коли вимикач разом із нульовим 

провідником розмикає й усі фазні провідники. 

4. опір заземлюючого пристрою, до якого приєднуються нейтралі 

джерел живлення (робоче заземлення R0), не може перевищувати 
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значень, які наведені в табл. 5. ці опори повинні забезпечуватись з 

урахуванням використання природних заземлювачів, а також 

заземлювачів повторних заземлень нульового провідника повітряних 

ліній електропередачі до напругою 1000 В при кількості ліній, що 

відходять, не менше двох. Але при цьому повинні передбачатися і 

штучні заземлювачі з опором, значення яких не повинні перевищувати 

дані, наведені в табл.  

5.  

Напруга 

мережі, 

В 

Найбільші допустимі опори заземлюючих пристроїв, Ом 

Заземлень нейтралі трансформаторів, R0 
Повторних заземлень нульового 

провідника, Rд 

Еквівалентне (з урахуванням 

природних заземлювачів і 

повторних заземлень 

нульового провідника 

В тому числі 

лише штучних 

заземлень 

Еквівалентний опір 

всіх повторних 

заземлень 

В тому числі 

опір кожного 

повторного 

заземлення 

660/380 

380/220 

220/127 

2 

4 

8 

15 

30 

60 

5 

10 

20 

15 

30 

60 

Примітка. Якщо питомий опір ρ землі більший 100 Ом•м, допускається 

збільшувати указаний в таблиці опір в 0,01•ρ раз, але не більш ніж 

десятикратно. 

6. Повторне заземлення нульового провідника повинне виконуватись на 

кінцях повітряних ліній або відгалужень довжиною більше 200 м, а 

також на вводах повітряних ліній у приміщення, електроустановки яких 

підлягають зануленню. 

7. Загальний опір заземлюючих пристроїв всіх повторних заземлень 

нульового провідника і кожного повторного заземлення не повинен 

перевищувати значень, наведених в табл.  

Слід зазначити, що одночасне заземлення та занулення корпусів 

електроустановок значно підвищує їх електробезпеку. 

Захисне вимикання застосовується, як основний або додатковий засіб, 

якщо безпека не може бути забезпечена шляхом влаштування заземлення, 

або іншими способами захисту. 

Захисне вимикання – це швидкодіючий захист, який забезпечує 

автоматичне вимкнення електроустановки (не більше ніж 0,2 с) при 

виникненні в ній небезпеки ураження струмом. 

Електрозахисні засоби та запобіжні пристосування 

Електрозахисними засобами називаються вироби, що переносяться та 

перевозяться і слугують для захисту людей, які працюють з 

електроустановками, від ураження електричним струмом, від дії електричної 

дуги та електромагнітного поля. 

Залежно від призначення електрозахисні засоби підрозділяються на 

ізолюльвані, огороджувальні та запобіжні. 

Ізолювальні електрозахисні засоби призначені для ізоляції людини від 

частин електроустановок, що знаходяться під напругою та від землі, якщо 

людина одночасно доторкається до землі чи заземлених частин 
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електроустановок та струмопровідних частин чи металевих конструктивних 

елементів (корпусів), які опинилися під напругою. 

Розрізняють основні та додаткові електрозахисні засоби. До основних 

належать такі електрозахисні засоби, ізоляція яких протягом тривалого часу 

витримує робочу напругу електроустановки, і тому ними дозволяється 

доторкатись до струмопровідних частин, що знаходяться під напругою: 

 при роботах у електроустановках з напругою до 1000 В – 

діелектричні рукавички, ізолювальні штанги, інструменти з 

ізольованими ручками, струмовимірювальні кліщі; 

 при роботах в електроустановках з напругою вище 1000 В – 

ізолювальні штанги, струмовимірювальні та ізолювальні кліщі, 

покажчики напруги. 

Додаткові ізолювальні захисні засоби мають недостатні ізолювальні 

властивості, тому призначені лише для підсилення захисної дії основних 

засобів, разом з якими вони і застосовуються. До них належать: 

 при роботах у електроустановках з напругою до 1000 В – 

діелектричні калоші, килимки, ізолювальні підставки; 

 при роботах в електроустановках з напругою вище 1000 В – 

діелектричні рукавички, боти, килимки, ізолювальні підставки. 

Огороджувальні електрозахисні засоби призначені для тимчасового 

огороджування струмопровідних частин (щити, бар’єри, переносні огорожі), 

а також для заземлення вимкнутих струмопровідних частин з метою 

запобігання ураження струмом при випадковій появі напруги (тимчасове 

заземлення). 

Запобіжні електрозахисні засоби та пристосування призначені для 

захисту персоналу від випадкового падіння з висоти (запобіжні пояси); для 

забезпечення безпечного піднімання на висоту (драбини, „кігті”), для захисту 

від світлової, теплової, механічної дії електричної дуги (захисні окуляри, 

щитки, спецодяг, рукавички тощо). 

Організаційні та технічні заходи з електробезпеки 
До роботи на електроустановках допускаються особи не молодші 18 

років, які пройшли інструктаж та навчання з безпечних методів праці, 

перевірку знань правил безпеки та інструкцій відповідно до займаної посади 

та кваліфікаційної групи з електробезпеки, і які не мають проти показів, 

визначених Міністерством охорони здоров’я України. 

Для забезпечення безпеки робіт у діючих електроустановках належить 

виконувати наступні організаційні заходи: 

 призначення осіб, які відповідають за організацію та проведення 

робіт; 

 оформлення наряду чи розпорядження на проведення робіт; 

 організація нагляду за проведенням робіт; 

 оформлення закінчення робіт, перерв у роботі, переведення на 

інші робочі місця. 
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До технічних заходів, які необхідно виконувати в діючих 

електроустановках для забезпечення безпеки робіт при проведенні робіт 

зі зняттям напруги в діючих електроустановках чи поблизу них: 

 вимкнення установки (частини установки) від джерела живлення 

електроенергії; 

 механічне блокування приводів апаратів, які здійснюють 

вимкнення, зняття запобіжників, від’єднання кінців лінії, яка здійснює 

електропостачання та інші заходи, що унеможливлюють випадкову 

подачу напруги до місця проведення робіт; 

 встановлення знаків безпеки та захисних огорож біля 

струмопровідних частин, що залишаються під напругою і до яких в 

процесів роботи можливе доторкання або наближення на недопустиму 

відстань; 

 встановлення заземлення (ввімкнення заземлювальних ножів чи 

встановлення переносних заземлень); 

 огородження робочого місця та вивішування плакатів безпеки; 

До технічних заходів, які необхідно виконувати в діючих 

електроустановках для забезпечення безпеки робіт при проведенні робіт на 

струмовідних частинах, які знаходяться під напругою та поблизу них: 

 виконання робіт за нарядом не менш ніж двома працівниками зі 

застосуванням електрозахисних засобів, під постійним наглядом, із 

забезпеченням безпечного розташування працівників, використовуваних 

механізмів та пристосувань. 
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Лекція 5.  
Тема 8. Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах. 
Показники вибухопожежонебезпечних властивостей матеріалів і речовин. Категорії 

приміщень за вибухопожежонебезпечністю. Класифікація вибухо-небезпечних та 

пожежонебезпечних приміщень і зон. 

Основні засоби і заходи забезпечення пожежної безпеки виробничого об’єкту. 

Пожежна сигналізація. Засоби пожежогасіння. 

Література:  Л1.1-Л1.8;Л2.5;Л3.43- Л3.45;Л3.49. 

Завдання на СРС:  

Дії персоналу при виникненні пожежі. Забезпечення та контроль стану пожежної 

безпеки на виробничих об’єктах. 

Вивчення питань пожежної безпеки працівниками. 

Література:  Л1.1-Л1.8;Л2.5;Л3.43- Л3.44. 

 

Основи пожежної безпеки та профілактики на виробничих 

об’єктах. 

 

Основні терміни та визначення 

Вогонь, що вийшов з-під контролю, здатний викликати значні руйнівні 

та смертоносні наслідки. До таких проявів вогняної стихії належать пожежі. 

Пожежа –  неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, 

що розповсюджується у чaci i просторі. 

Залежно від poзмірів матеріальних збитків пожежі поділяються на 

особливо великі (коли збитки становлять від 10000 i більше poзмірів 

мінімальної заробітної плати), великі (збитки сягають від 1000 до 10000 

poзмірів мінімальної заробітної плати) та інші. Проте наслідки пожеж не 

обмежуються суто матеріальними втратами, пов'язаними зi знищенням або 

пошкодженням основних виробничих та невиробничих фондів, товарно-

матеріальних цінностей, особистого майна населення, витратами на 

ліквідацію пожежі та її наслідків, на компенсацію постраждалим i т. п. 

Найвідчутнішими, безперечно, є соціальні наслідки, які, передусім, 

пов'язуються з загибеллю i травмуванням людей, а також пошкодженням їх 

фізичного та психологічного стану, зростанням захворюваності населення, 

підвищенням соціальної напруги у суспільстві внаслідок втрати житлового 

фонду, позбавленням робочих місць тощо. 

Не слід забувати й про екологічні наслідки пожеж, до яких, у першу 

чергу, можна віднести забруднення навколишнього середовища продуктами 

горіння, засобами пожежогасіння та пошкодженими матеріалами, 

руйнування озонового шару, втрати атмосферою кисню, теплове 

забруднення, посилення парникового ефекту, тощо. 

Цілком природно, що існує безпосередня зацікавленість у зниженні 

вірогідності виникнення пожеж i зменшенні шкоди від них. Досягнення цієї 

мети є досить актуальним i складним соціально-економічним завданням, 

вирішенню якого повинні сприяти системи пожежної безпеки. 

Пожежна безпека об'єкта – стан об'єкта, за яким з регламентованою 

імовірністю виключається можливість виникнення i розвитку пожежі та 
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впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист 

матеріальних цінностей. 

Основними напрямками забезпечення пожежної безпеки є усунення 

умов виникнення пожежі та мінімізації її наслідків.  Об'єкти повинні мати 

системи пожежної безпеки, спрямовані на запобігання пожежі, дії на людей 

та матеріальні цінності небезпечних факторів пожежі, в тому числі їх 

вторинних проявів. До таких факторів, згідно ГОСТ 12.1.004-91, належать: 

полум'я та іскри; підвищена температура навколишнього середовища; 

токсичні продукти горіння й термічного розкладу матеріалів, речовин; дим; 

знижена концентрація кисню. 

 Вторинними проявами небезпечних факторів пожежі вважаються: 

уламки, частини зруйнованих апаратів, агрегатів, установок, конструкцій; 

радіоактивні та токсичні речовини i матеріали, викинуті iз зруйнованих 

апаратів та установок; електричний струм, пов'язаний з переходом напруги 

на струмопровідні елементи будівельних конструкцій, апаратів, агрегатів 

внаслідок пошкодження ізоляції під дiєю високих температур; небезпечні 

фактори вибухів, пов'язаних з пожежами; вогнегасні речовини. 

Система пожежної безпеки та профілактики – це комплекс 

організаційних заходів i технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежі 

та збитків від неї. 

Відповідно до ГОСТ 12.1.004-91 пожежна безпека об'єкта повинна 

забезпечуватися системою запобігання пожежі, системою протипожежного 

захисту i системою організаційно-технічних заходів. 

Потрібний рівень пожежної безпеки людей за допомогою вказаних 

систем, згідно з ГОСТ 12.1.004-91, не повинен бути меншим за 0,999999 

відвернення впливу небезпечних факторів на piк iз розрахунку на кожну 

людину, а допустимий рівень пожежної небезпеки для людей має бути не 

більше 106 впливу небезпечних факторів пожежі, що перевищують гранично 

допустимі значення, на piк iз розрахунку на кожну людину. 

Рівень забезпечення пожежної безпеки являє собою також кількісну 

оцінку запобігання збиткам при можливій пожежі. 

Об'єкти, пожежі на яких можуть призвести до загибелі або масового 

ураження людей небезпечними факторами пожежі та їх вторинними 

проявами, а також до значного пошкодження матеріальних цінностей, повинні 

мати системи пожежної безпеки, що забезпечують мінімальну можливу 

ймовірність виникнення пожежі конкретні значення такої ймовірності 

визначаються проектувальниками та технологами. 

Метою пожежної безпеки об'єкта є попередження виникнення пожежі 

на визначеному чинними нормативами piвні, а у випадку виникнення пожежі 

– обмеження її розповсюдження, своєчасне виявлення, гасіння пожежі, 

захист людей i матеріальних цінностей. 

Основними вихідними даними при розробці комплексу технічних i 

організаційних pішень щодо забезпечення потрібного piвня пожежної 

безпеки в кожному конкретному випадку є чинна законодавча i нормативно-

технічна база з питань пожежної безпеки, вибухопожежонебезпечні 
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властивості матеріалів i речовин, що застосовуються у виробничому циклі, 

кількість вибухопожежонебезпечних матеріалів i речовин i особливості 

виробництва. На основі цих вихідних даних визначаються такі критерії 

вибухопожежонебезпечності об'єкта, як категорії приміщень i будівель за 

вибуховою i пожежною небезпекою, а також класи вибухонебезпечних зон в 

приміщеннях i поза ними. Саме залежно від категорії приміщень i будівель, 

та класу зон за вибухопожежною небезпекою, відповідно до вимог чинних 

нормативів, розробляються технічні та організаційні заходи i засоби 

забезпечення вибухопожежної безпеки об'єкта. 

Загальна характеристика законодавчої i нормативно-правової бази 

України про пожежну безпеку 

Забезпечення пожежної безпеки – невід'ємна частина державної 

діяльності щодо охорони життя та здоров'я людей, національного багатства i 

навколишнього природного середовища. Правовою основою діяльності в 

галузі пожежної безпеки є Конституція, Закон України «Про пожежну 

безпеку» та інші закони України, постанови Верховної Ради України, укази i 

розпорядження Президента України, декрети, постанови та розпорядження 

Кабінету Міністрів України, рішення органів державної виконавчої влади, 

місцевого та регіонального самоврядування, прийняті в межах їх компетенції. 

Відповідно до Державної програми забезпечення пожежної безпеки на 

1995 – 2000 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 

03.04.95 №238, та згідно з Положенням про порядок розроблення, 

затвердження, перегляду, скасування та реєстрації нормативних актів з 

питань пожежної безпеки, затвердженим наказом МВС України 04.12.96 

№833, створено Державний реєстр нормативних актів з питань пожежної 

безпеки, до якого включено біля 360 найменувань документів різних рівнів та 

видів. За рівнем прийняття і дії реєстр виділяє 8 груп таких актів: 

1. Загальнодержавні акти. До них відносяться: "Закон України про 

пожежну безпеку", від 17.12.93; НАПБ А.01.001–95 "Правила пожежної 

безпеки в Україні", від 14.06.95, та "Правила пожарной безопасности в лесах 

СССР", від 18.06.71. 

2. Міжгалузеві. До документів цього типу віднесено 42 нормативні 

акти з пожежної безпеки. До цих актів, зокрема, увійшли НАПБ Б.02.001–94 

"Положення про державну пожежну охорону", НАПБ Б.07.001–94 "Перелік 

посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і 

перевірку знань з питань пожежної безпеки та порядок його організації”, а 

також інші правила, положення інструкції та настанови, що окреслюють 

загальні вимоги пожежної безпеки, обов'язкові для виконання в усіх галузях 

виробничого та невиробничого середовища. До цієї ж групи входить дуже 

важливий нормативний акт, який використовується для визначення рівня 

пожежної небезпеки об'єкта НАПБ Б.07.005–86 "Определение категорий 

помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности" ОНТП 24–

86. 
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3. Галузеві нормативні акти. Вимоги цієї групи документів з 

пожежної безпеки розповсюджуються на окрему галузь. В реєстрі 

нараховується 109 таких нормативних актів. 

Серед них: 

- НАПБ В.01.033–86/140 "Правила пожежної безпеки для підприємств 

електронної промисловості"; 

- НАПБ В.01–034–99/111 "Правила пожежної безпеки в компаніях, на 

підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України"; 

-  НАПБ В.01.047–95/930 "Правила пожежної безпеки для закладів, 

підприємств та організацій культури". 

4. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади, дія яких поширюється на підпорядковані їм 

підприємства, установи, організації. У цьому розділі 102 документи. 

5. Міждержавні стандарти з питань пожежної безпеки. До них 

відносяться деякі стандарти системи стандартів безпеки праці СРСР, а також 

галузеві стандарти СРСР (ГОСТы), які стосуються пожежної безпеки. Всього 

до цієї групи належать 46 стандартів, серед яких: 

- ГОСТ 12.004 – 91 ССБТ "Пожарная безопасность. Общие 

требования"; 

- ГОСТ 12.1.010 – 76 ССБТ "Взрывобезопасность. Общие 

требования"; 

- ГОСТ 12.4.009 – 83 ССБТ "Пожарная техника для защиты объектов. 

Основные виды. Размещение и обслуживание"; 

- ГОСТ 12.1.044–89 "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. 

Номенклатура показателей и методы их определения", положення якого 

безпосередньо використовується при аналізі рівня пожежної небезпеки 

об'єкта ( див. блок 2 мал.4.1). 

6. Державні стандарти України (ДСТУ) з питань пожежної безпеки. 
Ця група нараховує біля 20 стандартів, у тому числі ДСТУ 2272-93 

“Пожежна безпека. Терміни та визначення”, а також стандарти на окремі 

види обладнання для пожежогасіння. 

7. Галузеві стандарти з питань пожежної безпеки (усього 22 

найменування) містять вимоги та технічні умови щодо окремих видів 

обладнання, яке застосовується для попередження, перешкоди 

розповсюдженню, а також гасіння пожеж, які виникають у специфічних 

умовах конкретної галузі. 

8. Нормативні документи в галузі будівництва з питань пожежної 

безпеки. Група нараховує 18 документів, серед яких: СниП 2.01.02–85 

“Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений”; СниП 

2.04.05–86 “Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха”; СниП 

2.04.09–84 “Противопожарная автоматика зданий и сооружений”; 

- СТСЭВ 5062 – 85 “Пожарная безопасность в строительстве. Предел 

огнестойкости конструкций. Технические требования к печам” і т. ін. 
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Окрім документів, що увійшли до вище згаданого реєcтру нормативних 

актів з питань пожежної безпеки і безпосередньо стосуються тільки цих 

питань, існує ряд нормативних актів спеціального призначення, окремі 

розділи яких регламентують вимоги пожежної безпеки. Серед таких 

документів слід особливо відзначити ДНАОП 0.00-1.32-01 “Правила будови 

електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок”, які 

визначають класи пожежонебезпечних і вибухонебезпечних зон  та вимоги 

до типу виконання електрообладнання, що має використовуватись у 

відповідних умовах. 

Сутність та види горіння. Класи пожеж 

 

Для кращого розуміння умов утворення горючого середовища, джерел 

запалювання, оцінки та попередження вибухопожежонебезпеки, а також 

вибору ефективних заходів i зacoбiв систем пожежної безпеки, треба мати 

уявлення про природу процесу горіння, його форми та види.  

У відповідності з ГОСТ 12.1.044-89 (2001 р.) ССБТ 

«Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и 

методы их определения»: „Горіння – екзотермічна реакція, яка протікає в 

умовах її прогресивного самоприскорення”.  

Горіння, як екзотермічна реакція окислення речовини,  

супроводжується виділенням диму та виникненням полум'я або світінням. 

Для виникнення горіння необхідна одночасна наявність трьох чинників – 

горючої речовини, окисника та джерела запалювання. При цьому, горюча 

речовина та окисник повинні знаходитися в необхідному співвідношенні один 

до одного i утворювати таким чином горючу суміш, а джерело запалювання 

повинно мати певну енергію та температуру, достатню для початку реакції. 

Горючу cyміш визначають терміном «горюче середовище». Це – середовище, 

що здатне самостійно горіти після видалення джерела запалювання. Для 

повного згорання необхідна присутність достатньої кількості кисню, щоб 

забезпечити повне перетворення речовини в його насичені оксиди. При 

недостатній кількості повітря окислюється тільки частина горючої речовини. 

Залишок розкладається з виділенням великої кількості диму. При цьому також 

утворюються токсичні речовини, серед яких найбільш розповсюджений 

продукт неповного згорання – оксид вуглецю (СО), який може призвести до 

отруєння людей. На пожежах, як правило, горіння відбувається за браком 

окисника, що серйозно ускладнює пожежогасіння внаслідок погіршення 

видимості або наявності токсичних речовин у повітряному середовищі. 

Слід відмітити, що горіння деяких речовин (ацетилену, оксиду етилену 

тощо), які здатні при розкладанні виділяти велику кількість тепла, можливе й 

за відсутності окисника. 

Горіння може бути гомогенним та гетерогенним. 

При гомогенному горінні речовини, що вступають в реакцію оки-

слення, мають однаковий агрегатний стан – газо- чи пароподібний. 
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Якщо початкові речовини знаходяться в різних агрегатних станах i 

icнyє межа поділу фаз в горючій системі, то таке горіння називається 

гетерогенним. . 

Пожежі, переважно, характеризуються гетерогенним горінням. 

У вcix випадках для горіння характерні три стадії: виникнення, 

поширення та згасання полум'я. Найбільш загальними властивостями горіння 

є здатність осередку полум'я пересуватися по всій горючій суміші шляхом 

передачі тепла або дифузії активних часток iз зони горіння в свіжу суміш. 

Звідси виникає й механізм поширення полум'я, відповідно тепловий та 

дифузний. Горіння, як правило, проходить за комбінованим теплодифузним 

механізмом. 

За швидкістю поширення полум'я  горіння поділяється також на 

дефлаграційне, вибухове та детонаційне. 

Дефлаграційне горіння – швидкість полум'я в межах декількох м/с. 

Вибухове – надзвичайно швидке хімічне перетворення, що 

супроводжується виділенням енергії i утворенням стиснутих газів, здатних 

виконувати механічну роботу. 

Ця робота може призводити до руйнувань, які виникають під час 

вибуху у зв'язку з утворенням ударної хвилі – раптового скачкоподібного 

зростання тиску При цьому швидкість полум'я досягає сотень м/с. 

Детонаційне – це горіння поширюється з надзвуковою швидкістю, що 

сягає кількох тисяч метрів за секунду. 

Виникнення детонацій пояснюється стисненням, нагріванням та 

переміщенням незгорілої суміші перед фронтом полум'я, що призводить до 

прискорення поширення полум'я і виникнення в суміші ударної хвилі, 

завдяки якій i здійснюється передача теплоти в cуміші. 

За походженням та деякими зовнішніми особливостями розрізняють 

такі форми горіння:          

спалах – швидке загоряння горючої cyміші без утворення стиснутих 

газів, яке не переходить у стійке горіння; 

займання – горіння, яке виникає під впливом джерела запалювання; 

спалахування – займання, що супроводжується появою полум'я; 

самозаймання – горіння, яке починається без впливу джерела запа-

лювання; 

самоспалахування – самозаймання, що супроводжується появою 

полум'я; 

тління – горіння без випромінювання світла, що, як правило, 

розпізнається за появою диму. 

Згідно ГОСТ 12.1.004.-91 (1999) ССБТ «Пожарная безопасность. 

Общие требования»: „Пожежовибухонебезпека речовин та матеріалів – 

сукупність властивостей, які характеризують їх здатність до виникнення й 

розповсюдження горіння. Наслідком горіння, у залежності від його 

швидкості та умов протікання, можуть бути пожежа (дифузійне горіння) або 

вибух (дефлаграційне горіння попередньо перемішаної суміші горючого та 

окисника)”.     
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Залежно від агрегатного стану й особливостей горіння різних горючих 

речовин i матеріалів, пожежі за ГОСТ 27331-87 поділяються на відповідні 

класи та підкласи: 

клас А – горіння твердих речовин, що супроводжується (підклас А1) або 

не супроводжується (підклас А2) тлінням; 
клас В – горіння рідких речовин, що не розчиняються (підклас В1) та 

розчиняються (підклас В2) у воді; 
клас С – горіння газів; 

клас Д – горіння металів  легких, за винятком лужних (підклас Д1), 

металів лужних (підклас Д2), а також металовмісних сполук (підклас ДЗ); 

клас Е – горіння електроустановок під напругою. 

Показники пожежовибухонебезпеки речовин i матеріалів 

Пожежовибухонебезпека речовин та матеріалів – це сукупність 

властивостей, які характеризують їx схильність до виникнення й поширення 

горіння, особливості горіння i здатність піддаватись гасінню загорянь. За 

цими показниками виділяють три групи горючості матеріалів i речовин: 

негорючі, важкогорючі та горючі. 

Негорючі (неспалимі) – речовини та матеріали, що нездатні до 

горіння чи обвуглювання у повітрі під впливом вогню або високої 

температури. Це матеріали мінерального походження та виготовлені на їx 

основі матеріали, – червона цегла, силікатна цегла, бетон, камінь, азбест, 

мінеральна вата, азбестовий цемент та інші матеріали, а також більшість 

металів. При цьому негорючі речовини можуть бути пожежонебезпечними, 

наприклад, речовини, що виділяють горючі продукти при взаємодії з водою. 

Важкогорючі (важкоспалимі) – речовини та матеріали, що здатні 

спалахувати, тліти чи обвуглюватись у повітрі від джерела запалювання, але 

не здатні самостійно горіти чи обвуглюватись після його видалення 

(матеріали, що містять спалимі та неспалимі компоненти, наприклад, 

деревина при глибокому просочуванні антипіренами, фіброліт i т. ін.); 

Горючі (спалимі) – речовини та матеріали, що здатні самозайматися, а 

також спалахувати, тліти чи обвуглюватися від джерела запалювання та 

самостійно горіти після його видалення. 

У свою чергу, у групі горючих речовин та матеріалів виділяють 

легкозаймисті речовини та матеріали – це речовини та матеріали, що здатні 

займатися від короткочасної (до 30 с) дії джерела запалювання низької 

енергії. 

3 точки зору пожежної безпеки вирішальне значення мають показники 

пожежовибухонебезпечних властивостей горючих речовин i матеріалів. ГОСТ 

12.1.044-89 передбачає понад 20 таких показників. Необхідний i достатній для 

оцінки пожежовибухонебезпеки конкретного об'єкта перелік цих показників 

залежить від агрегатного стану речовини, виду горіння (гомогенне чи 

гетерогенне) тощо i визначається фахівцями. 

Нижче приведені дані щодо основних показників пожежонебезпечних 

властивостей речовин різного агрегатного стану, які використовуються при 
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визначенні категорії вибухонебезпечності приміщень та вибухонебезпечних i 

пожежонебезпечних зон в приміщеннях i поза ними. 

 

Основні показники, що характеризують пожежонебезпечні 

властивості речовин різного агрегатного i дисперсного стану 
Агрегатний 

(дисперсний) стан 

речовини 

Основні показники пожежонсбезпеки 

 

 

tсп tзайм tсзайм нкмпп вкмпп tнкмпп tвкмпп 

Тверда речовина - + + - - . - - 

Рідини + + + + + + + 

Гази - - + + + - - 

Пил - + + + - - - 

* Примітка. Знаком «+» відмічено наявність показника для даного агрегатного стану 

речовини, а знаком «-» – його відсутність або незначимість. 

 

tcn – температура спалаху – це найменша температура речовини, за 

якої в умовах спеціальних випробувань над її поверхнею утворюється пара 

або гази, що здатні спалахувати від джерела запалювання, але швидкість їx 

утворення ще не достатня для стійкого горіння, тобто має місце тільки спалах – 

швидке згоряння горючої cyміші, що не супроводжується утворенням 

стиснутих газів. Значення температури спалаху використовується для 

характеристики пожежної небезпеки рідин. 

t3aйм – температура займання – це найменша температура речовини, 

при якій в умовах спеціальних випробувань речовина виділяє горючу пару 

або гази з такою швидкістю, що після їx запалювання від зовнішнього 

джерела спостерігається спалахування – початок стійкого полуменевого 

горіння. 

Температура спалаху та займання легко займистих рідин (ЛЗР) 

відрізняється на 5-15°С. Чим нижча температура спалаху рідини, тим 

меншою є ця різниця, i, відповідно, більш пожежонебезпечною ця рідина. 

Температура займання використовується при визначенні групи горючості 

речовин, при оцінці пожежної небезпеки устаткування та технологічних 

процесів, пов'язаних iз переробкою горючих речовин, при розробці заходів 

щодо забезпечення пожежної безпеки. 

tсзайм – температура самозаймання – це найменша температура 

речовини, при якій в умовах спеціальних випробувань відбувається piзкe 

збільшення швидкості екзотермічних об'ємних реакцій, що приводить до 

виникнення полуменевого горіння або вибуху за відсутності зовнішнього 

джерела полум'я. Температура самозаймання речовини залежить від ряду 

факторів i змінюється у широких межах. Найбільш значною є залежність 

температури самозаймання від об'єму та геометричної форми горючої cyміші. 

Із збільшенням об'єму горючої cyміші при незмінній її формі температура 

самозаймання зменшується, тому що зменшується площа тепловіддачі на 

одиницю об'єму речовини та створюються більш сприятливі умови для 
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накопичення тепла у горючій cyміші. При зменшенні об'єму горючої cyміші 

температура самозаймання підвищується. 

Для кожної горючої cyміші icнyє критичний об'єм, у якому само-

займання не відбувається внаслідок того, що площа тепловіддачі, яка 

припадає на одиницю об'єму горючої cуміші, настільки велика, що швидкість 

теплоутворення за рахунок реакції окислення навіть при дуже високих 

температурах не може перевищити швидкість тепловідводу. Ця властивість 

горючих сумішей використовується при створеннi перешкод для 

розповсюдження полум'я. Значення температури самозаймання 

використовується для вибору типу вибухозахищеного електроустаткування, 

при розробці заходів щодо забезпечення пожежовибухобезпеки 

технологічних процесів, а також при розробці стандартів або технічних умов 

на речовини та матеріали. 

 Температура самозаймання горючій суміші  значно перевищує   tcn i tзайм 

–  на сотні градусів. 

НКМПП та ВКМПП – відповідно, нижня i верхня концентраційні межі 

поширення полум'я – це мінімальна та максимальна об'ємна (масова) доля 

горючої речовини у cyміші з даним окисником, при яких можливе займання 

(самозаймання) cyміші від джерела запалювання з наступним поширенням 

полум'я по cyміші на будь-яку відстань від джерела запалювання. 

Cyміші, що містять горючу речовину нижче за НКМПП чи вище за 

ВКМПП, горіти не можуть: у першому випадку за недостатньої кількості 

горючої речовини, а в другому – окисника. Наявність областей негорючих 

концентрацій речовин та матеріалів надає можливість вибрати такi умови їx 

зберігання, транспортування та використання, за яких виключається 

можливість виникнення пожежі чи вибуху. З іншого боку слід зазначити, що 

пари й гази з НКМПП до 10% по об'єму у повітрі, а також горючі пиловидні 

речовини, особливо в завислому стані при значенні НКМПП менше 65 г/м3 є 

надзвичайно вибухонебезпечними. 

КМПП включаються до стандартів, технічних умов на гази, 

легкозаймисті рідини та тверді речовини, здатні утворювати 

вибухонебезпечні газо-, паро- та пилоповітряні cyміші, при цьому для пилу 

встановлюється тільки НКМПП, тому що великі концентрації пилозависей 

практично не можуть бути досягнуті у відкритому просторі, а за будь-яких 

концентрацій пилу згоряє тільки та його частина, яка забезпечена окисником. 

Значення концентраційних меж застосовуються при визначенні категорії 

приміщення та класу зон за вибухопожежною та пожежною небезпекою, при 

розрахунку гранично допустимих вибухобезпечних концентрацій газів, парів 

i пилу в повітрі робочої зони з потенційним джерелом запалювання, при 

розробці заходів щодо забезпечення пожежної безпеки. 

TНКМПП і tВКМПП – відповідно нижня i верхня температурні межі поширення 

полум'я (ТМПП) – температури матеріалу (речовини), за яких його (її) 

насичена пара чи горючі леткі утворюють в окислювальному середовищі 

концентрації, що дорівнюють нижній або верхній концентраційним межам 

поширення полум'я. 
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Значення ТМПП використовуються під час розробки заходів щодо 

забезпечення пожежовибухобезпеки об'єктів, при розрахунку 

пожежовибухобезпечних режимів роботи технологічного устаткування, при 

оцінці аварійних ситуацій, пов'язаних з розливом горючих рідин, для 

розрахунку КМПП тощо. Безпечною, з точки зору ймовірності самозаймання 

газоповітряної cyміші, прийнято вважати температуру на 10°С меншу за 

нижню, або на 15°С вищу за верхню температурну межу поширення полум'я 

для даної речовини. 

Наявність piзного набору показників пожежонебезпечних властивостей 

речовин piзногo агрегатного стану (див. табл. 4.1) пов'язана з особливостями 

їх горіння. 

Тверді горючі речовини у більшості випадків caмі пo coбi у твердому 

стані не горять, а горять горючі легкі продукти їx розпаду під дією високих 

температур у суміші з повітрям – полуменевє горіння. Таким чином, горіння 

твердих речовин у більшості випадків пов'язане з переходом їx горючої 

складової в інший агрегатний стан – газовий. I тільки тверді горючі речовини 

з високим вмістом горючих складових (антрацит, графіт i т. iн.) можуть 

горіти у твердому агрегатному стані – практично безполуменево. Тому 

тверді горючі речовини, в цілому, більш інертні щодо можливого загоряння, 

а більшість приведених у таблиці 4.1 показників пожежонебезпечних 

властивостей для твердих речовин, за винятком tзaйм i tсзaйм, не мають суттєвого 

значення. Для твердих речовин, в цілому, величини tзaйм i tсзaйм коливаються в 

межах (2…5102)С. Тверді горючі речовини, які мають температуру 

плавлення або краплепадіння меншу 500С, відносяться до рідин. 

Спалимі рідини. Характерним для процесу горіння цих рідин є те, що 

caмi рідини не горять, а горить їx пара у суміші з повітрям. Якщо над 

поверхнею спалимої рідини концентрація пари буде менше НКМПП, то 

запалити таку рідину від зовнішнього джерела запалювання неможливо, не 

довівши температуру рідини до значення, більшого за tHKMПП. Таким чином, 

горіння рідин пов'язане з переходом їx з одного агрегатного стану (рідини) в 

інший (в пару). У зв'язку з цим для оцінки вибухопожежонебезпечних 

властивостей спалимих рідин мають значення вci показники, які приведені в 

таблиці  4.1. 

Серед наведених показників особливе значення має tсп , за якої спалимі 

рідини поділяються на 5 класів: 

1 клас: tсп <  – 13°С; 

2 клас: tcn =  – 13...28°С; 

3 клас: tcn = 29...61°С; 

4 клас: tсп = 66...120°С;  

5 клас: tcn < 120°С. 

Перші 3 класи рідин умовно відносяться до легкозаймистих (ЛЗР). 

Характерною особливістю для ЛЗР є те, що більшість з них, навіть при 

звичайних температурах у виробничих приміщеннях, можуть утворювати 

пароповітряні cуміші з концентраціями в межах поширення полум'я, тобто 

вибухонебезпечні пароповітряні cyміші. 
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4-й i 5-й класи рідин за tcn відносяться до горючих (ГР). Пароповітряні 

cуміші з концентраціями в межах поширення полум'я для ГР можуть мати 

місце при температурах, не характерних для виробничих приміщень – при 

температурах, що перевищують відповідні tсп цих рідин. Taкi температури 

мoжливi в технологічних процесах, пов'язаних з нагрівом ГР до температур, 

більших t i за таких умов ГР теж утворюють вибухонебезпечні пароповітряні 

cyміші. 

Горючі гази горять в cyміші з повітрям в концентраціях в межах 

НКМПП – ВКМПП, i такі cуміші гази створюють без агрегатних переходів 

речовин. Тому горючі гази мають більшу готовність до горіння, ніж тверді 

горючі речовини i спалимі рідини, отже є більш небезпечними з точки зору 

вибухопожежної небезпеки, а відповідні їx властивості характеризуються 

тільки трьома показниками – tсзaйм  та НКМПП i ВКМПП (див. табл. 4.1). 

Пило-повітряні суміші – cyміші з повітрям подрібнених до розмірів      

850 мкм часток твердих горючих речовин. Процес горіння пилу, в цілому, 

подібний до процесу горіння твердих речовин. Але наявність великої питомої 

поверхні пилинок (відношення площі поверхні до їx маси), яка контактує з 

окисником (повітрям), i здатність до швидкого їx прогріву по всій мaci під 

дією джерела запалювання, роблять пил більш небезпечним з точки зору 

пожежної небезпеки, ніж тверді речовини, з яких він створений. Для оцінки 

вибухопожежонебезпечних властивостей пилу використовують, в основному, 

показники tсзаймi, tзайм i НКМПП (див. табл. 4.1). 

За здатністю до загоряння i особливостями горіння пил поділяють на 

вибухонебезпечний i пожежонебезпечний. 

До вибухонебезпечного відноситься пил з НКМПП до 65 г/м3. При 

цьому виділяють особливо вибухонебезпечний пил з НКМПП до 15 г/м3 i 

вибухонебезпечний – НКМПП становить 15...65 г/м3. 

До пожежонебезпечного відноситься пил з НКМПП більше 65 г/м3. При 

цьому пил з tсзайм до 250°С відноситься до особливо пожежонебезпечного, а при 

tсзaйм > 250°С – до пожежонебезпечного. 

Класифікація вибухонебезпечних газо- i пароповітряних сумішей 

Мета класифікації: визначити вимоги щодо виконання та параметрів 

вибухозахисту електрообладнання, а також щодо інших заходів i зacoбiв 

вибухозахисту залежно від вибухонебезпеки газо- i пароповітряних cyмішей. 

Класифікація вибухонебезпечних газо- i пароповітряних сумішей 

відповідно до ГОСТ 12.1.011-78 здійснюється за двома показниками: 

- tсзaйм – температурою самозаймання; 

- здатністю передавати детонацію через зазори між фланцями в умовах 

стандартизованого за ГОСТ 12.1.011-78 (СТССВ-2775-90) випробування (за 

БЕМЗ – безпечним експериментальним максимальним зазором). 

За tсзaйм виділяють 6 груп вибухонебезпечних сумішей: Tl, T2, ТЗ, Т4, Т5 i 

Т6 з tсзaйм в межах, відповідно, >450°С, 450...300°С, 300...2000С, 200...135°С, 

135...100°С, 100...85°С. 

Суть класифікації за БЕМЗ полягає в тому, що при вибуху вибухо-

небезпечної cyміші в обмеженому об'ємі, який сполучається з зовнішнім 
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середовищем щілинами в його конструктивних елементах (зазорами між 

фланцями), продуктів вибуху, проходячи через ці зазори, віддають тепло 

конструктивним елементам оболонки, їx температура знижується до значень, 

при яких вибух в оболонці не ініціює вибуху такої ж вибухонебезпечної 

cyміші за її межами. 

Стандартизація умов випробувань (конструктивні елементи оболонки i 

її фланців, теплопоглинаючі властивості матеріалу тощо) дає можливість 

отримати об'єктивний показник порівняльної вибухонебезпеки газо- i 

пароповітряних сумішей різних речовин. 

Таким чином, БЕМЗ – максимальний зазор, при якому вибух в 

оболонці не передається за її межі в умовах стандартизованих випробувань. 

За БЕМЗ вибухонебезпечні газо- i пароповітряні cyміші діляться на 

категорії IIА, IIВ, IIC, для яких БЕМЗ знаходиться, відповідно, в межах             

> 0,9 мм, 0,9...0,5 мм, <0,5 мм. 

Відповідно до наведеного вище, кожна вибухонебезпечна газо- i 

пароповітряна cyміші характеризується певною категорією i групою 

вибухонебезпеки, а в позначення cyмішей входять її категорія i група, 

наприклад, IIBT4. Вибухонебезпека газо- та пароповітряних сумішей зростає 

зi зменшенням tсзaйм i БЕМЗ. 

На цьому принципі локалізації вибуху базується конструктивне 

виконання більшості вибухозахищеного електрообладнання (щільовий 

захист, фланцьовий захист, вибухонепроникна оболонка тощо). 

Самозагоряння речовин 

Деякі речовини за певних умов мають здатність до самозагоряння без 

нагрівання їx зовнішнім джерелом до tсзайм. 

Виділяють три види самозагоряння: теплове, xiмічнe, мікробіологічне. 

Суть теплового самозагоряння полягає у тому, що схильні до такого 

самозагоряння речовини при їx нагріві до порівняно незначних температур 

(60...80°С), за рахунок інтенсифікації процесів окислення i недостатнього 

тепловідводу, саморозігріваються, що, у свою чергу, приводить до 

підвищення інтенсивності окислення i, в кінцевому рахунку, до 

самозагоряння. 

До хімічного самозагоряння схильні речовини, до складу яких входять 

неорганічні (ненасичені) вуглеводи – речовини, до складу яких входить 

тільки вуглець i водень при наявності подвійних i потрійних зв'язків між 

атомами вуглецю. 

Для таких вуглеводів характерним є приєднання по лінії цих зв'язків 

окисників, у тому числі i галогенів, що супроводжується підвищенням 

температури речовини i інтенсивності її подальшого окислення. За певних 

умов цей процес може закінчуватись самозайманням. Хімічному 

самозайманню сприяє наявність у речовині сполук сірки. 

Вугільний пил з підвищеним вмістом сполук сірки i тканини, просочені 

нафтопродуктами, до складу яких входять з'єднання арки, особливо 

небезпечні до самозаймання. 
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До мікробіологічного самозагоряння схильні продукти рослинного 

походження – трава, подрібнена деревина, зерно тощо. За певних умов 

вологості i температури в рослинних продуктах виникає павутинний глет – 

специфічний, ниткопавутиноподібний білий грибок. Його життєдіяльність 

пов'язана iз підвищенням температури. При температурі 80...90°С 

павутинний глет перетворюється в тонкопористі вуглі, схильні до 

подальшого самоокислення з підвищенням температури до самозагоряння. 

Необхідною умовою для розглянутих видів самозагоряння є наявність 

схильних до самозаймання речовин, окисника i недостатній відвід 

супутнього процесам окислення тепла в навколишнє середовище. 

Оцінка вибухопожежонебезпеки об'єкта 

Оцінка вибухопожежонебезпеки об'єкта (блоки 3 i 4 рис. 4.1) 

здійснюється за результатами відповідного аналізу пожежонебезпеки 

будівель, приміщень, інших споруд, характеру технологічних процесів i 

пожежонебезпечних властивостей речовин, що в них застосовуються, з 

метою виявлення можливих обставин i причин виникнення вибуxiв i пожеж 

та їx наслідків. 

Категорії приміщень i будівель за вибухопожежною i пожежною 

небезпекою 

Основою для встановлення нормативних вимог щодо конструктивних 

та планувальних рішень на промислових об'єктах, а також інших питань 

забезпечення їхньої вибухопожежобезпеки є визначення категорії приміщень 

та будівель виробничого, складського та невиробничого призначення за 

вибухопожежною та пожежною небезпекою (НАПБ Б.07.005-86). 

Категорія пожежної небезпеки приміщення (будівлі, споруди) – це 

класифікаційна характеристика пожежної небезпеки об'єкта, що визначається 

кількістю i пожежонебезпечними властивостями речовин i матеріалів, які 

знаходяться (обертаються) в них з урахуванням особливостей технологічних 

процесів розміщених в них виробництв. 

Відповідно до НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП24-86) приміщення за 

вибухопожежною та пожежною небезпекою поділяють на п'ять категорій (А, 

Б, В, Г, Д). Якісним критерієм вибухопожежної небезпеки приміщень 

(будівель) є наявність в них речовин з певними показниками 

вибухопожежної небезпеки. Якісним критерієм визначання категорії є 

надлишковий тиск (Р), який може розвинутися при вибуховому загорянні 

максимально можливого скупчення (завантаження) вибухонебезпечних 

речовин у приміщенні. 

Категорія А (вибухопожежонебезпечна) 

Приміщення, в яких застосовуються горючі гази, легкозаймисті рідини 

з температурою спалаху не більше 28°С в такій кількості, що можуть 

утворюватися вибухонебезпечні парогазоповітряні cyміші, при спалахуванні 

котрих розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні перевищує 5 

кПа. Речовини та матеріали, здатні вибухати та горіти при взаємодії з водою, 

киснем повітрям або одне з одним в такій кількості, що розрахунковий 

надлишковий тиск вибуху в приміщенні перевищує 5кПа. 
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Категорія Б (вибухопожежонебезпечна) 

Приміщення, в яких застосовуються вибухонебезпечний пил i волокна, 

легкозаймисті рідини з температурою спалаху більше 28°С та горючі рідини 

за температурних умов i в такій кількості, що можуть утворюватися 

вибухонебезпечні пилоповітряні або пароповітряні cyміші, при спалахуванні 

котрих розвивається розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні, 

що перевищує 5кПа. 

Категорія В (пожежонебезпечна) 

Приміщення, в яких знаходяться горючі рідини, твepдi горючі та 

важкогорючі речовини, матеріали здатні при взаємодії з водою, киснем 

повітря або одне з одним горіти лише за умов, що приміщення, в яких вони 

знаходяться або використовуються, не відносяться до категорій А та Б. 

Категорія Г 

Приміщення, в яких знаходяться негорючі речовини та матеріали в 

гарячому, розжареному або розплавленому стані, процес обробки яких 

супроводжується виділенням променистого тепла, icкop, полум'я; горючі гази, 

спалимi рідини, тверді речовини, які спалюються або утилізуються як паливо. 

Категорія Д 

Приміщення, в яких знаходяться негорючі речовини та матеріали в 

холодному стані. 

Визначення надлишкового в порівнянні з допустимим тиску вибуху Р 

здійснюється розрахунковим методом. 

Значення максимально можливого надлишкового тиску, що виникає 

при загорянні вибухонебезпечного середовища в приміщенні, визначається за 

формулою: 

 0

0

1
,  кПа,  T

p p H

H P zm
P

V C kT K
    (4.1) 

де Нт – теплота згоряння горючої речовини, Дж/кг (для нафтопродуктів, 

розчиннів Нт = 4040" Дж/кг); 

Р0 – початковий тиск, кПа (приймається рівним 101 кПа); 

z – коефіцієнт, що характеризує ступінь участі горючої речовини (для 

ЛЗР i ГР, нагрітих вище температури спалаху, z = 0,3); 

т – маса горючої речовини, кг; 

V – вільний об'єм приміщення, м3 (береться рівним 0,8); 

С  – питома теплоємність газової cyміші в приміщенні, кДж/кгК (береться 

рівною теплоємністю повітря 1 кДж); 

ρ – густина газового середовища в приміщенні, кг/м3 (дорівнює густині 

повітря при заданій температурі; ρ = 1,2 кг/м3); 

к – коефіцієнт, що враховує роботу аварійної вентиляції (k = A – t + l, де 

А –кратність аварійної вентиляції); 

t – тривалість надходження горючих газів i пapiв, год.; 

Кн – коефіцієнт негерметичності приміщення (Кн = 3); 

Т0 – температура в приміщенні (Т0 = 300 К). 
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При використанні в приміщенні горючих газів, легкозаймистих або 

горючих рідин для визначення маси, що входить в формулу 4.1, допускається 

враховувати роботу аварійної вентиляції, якщо забезпечено її автоматичний 

пуск при перевищенні гранично допустимої вибухонебезпечної концентрації 

та електропостачання за першою категорією надійності. 

Об'єм приміщення, в якому вибухонебезпечна суміш буде утворювати 

концентрацію на межі поширення полум'я: 

 3

. . .

1,5 ,  м ,  
Н К М

E
B

C
  (4.2) 

 

де 1,5 – коефіцієнт запасу; 

Е – кількість вибухонебезпечної речовини, котра надійшла у приміщення, 

г; 

Сн.к.м – нижня концентраційна межа поширення полум'я. 

Після визначення категорії приміщень за вибухопожежною та 

пожежною небезпекою визначається категорія будівель в цілому. 

Будівля (будинок) належить до категорії А, якщо у ній сумарна 

площа приміщень категорії А перевищує 5% площі ycix приміщень, або 200 

м2. 

Допускається не відносити будівлю до категорії А, якщо сумарна 

площа приміщень категорій А в будівлі не перевищує 25% сумарної площі 

ycix розташованих у ній приміщень (але не більше 1000 м2) i ці приміщення 

обладнуються установками автоматичного пожежогасіння. 

Будівля належить до категорії Б, якщо одночасно виконуються дві 

умови: 

а) будівля не належить до категорії А; 

б) загальна площа приміщень категорії A i Б перевищує 5% сумарної 

площі ycix приміщень, або 200 м2. 

Допускається не відносити будівлі до категорії Б, якщо сумарна площа 

приміщень категорій A i Б не перевищує 25% сумарної площі ycix 

розташованих в ній приміщень (але не більше 3500 м2) i ці приміщення 

обладнуються установками автоматичного пожежогасіння. 

Будівля належить до категорії В, якщо одночасно виконуються дві 

умови: 

а) будівля не належить до категорії А чи Б; 

б) загальна площа приміщень категорії А, Б, В перевищує 5% (10%, 

якщо в будівлі відсутні приміщення категорії A i Б) сумарної площі 

ycix приміщень. 

Допускається не відносити будівлю до категорії В, якщо сумарна 

площа приміщень категорії А, Б, В у будівлі не перевищує 25% сумарної 

площі ycix розташованих в ній приміщень (але не більше 3500 м2) i ці 

приміщення обладнуються установками автоматичного пожежогасіння. 
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Будівля належить до категорії Г, якщо одночасно виконуються дві 

умови: 

а) будівля не належить до категорій А, Б або В; 

б) загальна площа приміщень категорій А, Б, В i Г перевищує 5% 

сумарної площі ycix приміщень, або 200 м2. 

Допускається не відносити будівлі до категорії Г, якщо сумарна площа 

приміщень категорій А, Б, В i Г не перевищує 25% сумарної площі ycix 

розташованих в ній приміщень (але не більше 5000 м2) i приміщення 

категорій А, Б, В обладнуються установками автоматичного пожежогасіння. 

Будівля належить до категорії Д, якщо вона одночасно не належить 

до категорій А, Б, В або Г. 

Визначення категорії будівель в цілому виконується після визначення 

категорії приміщень. Залежно від встановленої категорії за вибухопожежною 

та пожежною небезпекою, передбачається відповідний чинним нормативам 

комплекс об'ємно-планувальних рішень та профілактичних заходів. 

Класифікація пожежонебезпечних та вибухонебезпечних зон 

Класифікація пожежонебезпечних та вибухонебезпечних зон 

визначається «Правилами улаштування електроустановок» (ПУЕ-84) i 

ДНАОП 0.00-1.32.01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання 

спеціальних установок». 

Характеристика пожежо- та вибухонебезпеки може бути загальною для 

усього приміщення або різною в окремих його частинах. Це також стосується 

надвірних установок i ділянок територій. Таким чином, yci приміщення, або 

їх окремі зони, поділяються на пожежонебезпечні та вибухонебезпечні. 

Пожежонебезпечна зона – це простір у приміщенні або за його 

межами, у якому постійно або періодично знаходяться (зберігаються, 

використовуються або виділяються під час технологічного процесу) горючі 

речовини, як при нормальному технологічному процесі, так i при його 

порушенні в такій кількості, яка вимагає спеціальних заходів у конструкції 

електрообладнання під час його монтажу та експлуатації. Ці зони в разі 

використання у них електроустаткування поділяються на чотири класи: П-I, 

П-ІІ, П-ІІа i П-ІІІ. 

Пожежонебезпечна зона класу П-I – простір у приміщенні, у якому 

знаходиться горюча рідина, що має температуру спалаху, більшу за +61°С. 

Пожежонебезпечна зона класу П-ІІ – простір у приміщенні, у якому 

можуть накопичуватися i виділятись горючий пил або волокна з нижньою 

концентраційною межею спалахування, більшою за 65 г/м3. 

Пожежонебезпечна зона класу П-ІІа – простір у приміщенні, в якому 

знаходяться тверді горючі речовини та матеріали. 

Пожежонебезпечна зона класу П-ІІІ – простір поза приміщенням, у 

якому знаходяться горючі рідини, пожежонебезпечний пил та волокна або 

тверді горючі речовини i матеріали. 

Вибухонебезпечна зона – це простір у приміщенні або за його межами, 

у якому є в наявності, чи здатні утворюватися вибухонебезпечні cyміші. 
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Газо-пароповітряні вибухонебезпечні середовища утворюють 

вибухонебезпечні зони класів 0, 1, 2, а пилоповітряні – вибухонебезпечні 

зони клаciв 20, 21, 22. 

Вибухонебезпечна зона класу 0 – простір, у якому вибухонебезпечне 

середовище присутнє постійно, або протягом тривалого часу. Вибухонебез-

печні зони класу 0 можуть мати місце переважно в межах корпусів 

технологічного обладнання i, у меншій мipi, в робочому просторі (вугільна, 

хімічна, нафтопереробна промисловість). 

Вибухонебезпечна зона класу 1 – простір, у якому вибухонебезпечне 

середовище може утворитися під час нормальної роботи (тут i далі нормальна 

робота – ситуація, коли установка працює відповідно до своїх розрахункових 

параметрів). 

Вибухонебезпечна зона класу 2 – простір , у якому вибухонебезпечне 

середовище за нормальних умов експлуатації відсутнє, а якщо воно виникає, 

то рідко i триває недовго. У цих випадках можливі аварії катастрофічних 

розмipiв (розрив трубопроводів високого тиску або резервуарів значної 

місткостi), які не повинні розглядатися під час проектування 

електроустановок. 

Частоту виникнення i тривалість вибухонебезпечного 

газопароповітряного середовища визначають за правилами (нормами) 

відповідних галузей промисловості. 

Вибухонебезпечна зона класу 20 – простір, у якому під час нормальної 

експлуатації вибухонебезпечний пил у вигляді хмари присутній постійно або 

часто у кількості, достатній для утворення небезпечної концентрації cyміші з 

повітрям, i простір, де можуть утворюватися пилові шари непередбаченої або 

надмірної товщини. Звичайно, це має місце всередині обладнання, де пил 

може формувати вибухонебезпечні cyміші часто i на тривалий тepмiн. 

Вибухонебезпечна зона класу 21 – простір, у якому під час нормальної 

експлуатації ймовірна поява пилу у вигляді хмари в кількості, достатній для 

утворення cyміші з повітрям вибухонебезпечної концентрації. 

Ця зона може включати простір поблизу місця порошкового 

заповнення або осідання i простір, де під час нормальної експлуатації 

ймовірна поява пилових шapiв, які можуть утворювати небезпечну 

концентрацію пилоповітряної cyміші. 

Вибухонебезпечна зона класу 22 – простір, у якому 

вибухонебезпечний пил у завислому стані може з'являтися не часто i 

існувати недовго, або в якому шари вибухонебезпечного пилу можуть 

існувати i утворювати вибухонебезпечні cyміші в paзi аварії. Ця зона може 

включати простір поблизу обладнання, що утримує пил, який може 

вивільнятися шляхом витоку i формувати пилові утворення. 

При визначенні poзмipiв вибухонебезпечних зон у приміщеннях слід 

враховувати що: 

1)  при розрахунковому надлишковому тиску вибуху газо-

пароповітряної вибухонебезпечної cyмiшi, що перевищує 5 кПа, 

вибухонебезпечна зона займає весь об'єм приміщення; 
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2) вибухонебезпечна зона класів 20, 21, 22 займає весь об'єм 

приміщення; 

3) при розрахунковому надлишковому тиску вибуху газо-

пароповітряної вибухонебезпечної cyмiшi, що дорівнює або менше 5 кПа, 

вибухонебезпечна зона займає частину об'єму приміщення i визначається 

відповідно до норм технологічного проектування або обчислюється 

технологами згідно з ГОСТ 12.1.004-91. За відсутності даних допускається 

приймати вибухонебезпечну зону в межах до 5м по вертикалі i горизонталі 

від технологічного апарату, з якого можливий викид горючих газів або парів 

ЛЗР; 

4) при розрахунковому надлишковому тиску вибуху в приміщенні, що 

не перевищує 0,5 кПа, матиме місцe пожежонебезпечна зона, що 

визначається згідно з вимогами розділу 5; 

5) при розрахунковому надлишковому тиску вибуху пилоповітряної 

cyмiшi або пapiв ГР, що дорівнює або менше 5 кПа, матиме мicцe 

пожежонебезпечна зона; 

6) простір за межами вибухонебезпечних зон класів 21, 22 не 

вважається вибухонебезпечним, якщо немає інших умов, що створюють для 

нього вибухонебезпеку. 

Зони в пpимiщeнняx або за їх межами, в яких тверді, piдкi та 

гaзoпoдiбнi горючі речовини спалюються як паливо, або утилізуються шляхом 

спалювання, не належать у частині їx електрообладнання до 

пожежонебезпечних i вибухонебезпечних зон. До них також не належать 

зони до 5 м по горизонталі та вepтикaлi від апарата, у якому знаходяться 

горючi речовини, якщо технологічний процес ведеться iз застосуванням 

відкритого вогню, розжарених частин, або технологічні апарати мають 

поверхні, нагріті до температури самозаймання горючої пари, пилу або 

волокон. 

Клас пожежонебезпечної та вибухонебезпечної зони визначається 

технологами разом з електриками проектної або експлуатуючої організації у 

залежності від частоти i тривалості присутнього вибухонебезпечного 

середовища. 

Залежно від класу зони згідно з вимогами ПУЕ i ДНАОП 0.00-1.32-01 

визначається тип виконання електроустаткування, що є одним з головних 

напрямків у запобіганні пожежам i вибухам від теплового прояву 

електричного струму. 

Основні заходи щодо попередження вибухів та пожеж 

Згідно з ГОСТ 12.1.004-91 попередження утворення горючого 

середовища може забезпечуватись наступними основними заходами або їx 

комбінаціями: 

• максимально можливе використання негорючих та важкогорючих 

матеріалів замість горючих, в тому числі заміна легкозаймистих та горючих 

рідин як миючих засобів на пожежобезпечні; 

• максимально можливе за умови технології та будівництва обмеження 

маси та об'єму горючих речовин, матеріалів та найбільш безпечні способи їx 
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розміщення; 

• ізоляція горючого середовища (використання ізольованих відсікiв, 

камер, кaбiн, тощо); 

• підтримання безпечної концентрації середовища відповідно до норм i 

правил безпеки; 

• достатня концентрація флегматизатора в пoвiтpi захищуваного об'єму 

(його складової частини); 

• підтримання відповідних значень температур та тиску середовища, за 

яких поширення полум'я виключається; 

• максимальна механізація та автоматизація технологічних процеciв, 

пов'язаних з обертанням та використанням горючих речовин; 

• установка та розміщення пожежонебезпечного устаткування в 

ізольованих приміщеннях або на відкритих майданчиках; 

• застосування пристроїв захисту устаткування з горючими речовинами 

від пошкоджень та аварій, встановлення пристроїв, що відключають, 

відсікають, тощо; 

• видалення пожежонебезпечних відходів виробництва. 

    Найбільш радикальним заходом попередження утворення горючого 

середовища є заміна горючих речовин i матеріалів, що використовуються, на 

негорючі та важкогорючі. 

Проте горючі речовини, матеріали, вироби з них реально присутні в 

абсолютній більшості існуючих житлових, громадських, виробничих та 

інших приміщеннях, будівлях i спорудах, a їx повна заміна практично 

неможлива. 

Тому попередження виникнення в горючому середовищі або внесення 

до нього джерел запалювання є головним стратегічним пріоритетом у роботі 

щодо запобігання пожежам. Джерелом запалювання може бути нагріте тіло 

чи екзотермічний процес, які здатні нагріти деякий об'єм горючої cyмiшi до 

температури, коли швидкість тепловидалення ініційованого нагрівом процесу 

окислення перевищує швидкість тепловідводу iз зони реакції. 

До основних груп джерел запалювання відносять: відкритий вогонь, 

розжарені продукти горіння та нагріті ними поверхні, тепловий прояв xiмiчної 

реакції, електричної, механічної, сонячної, ядерної енергії тощо. 

Пожежна небезпека відкритого вогню зумовлена інтенсивністю 

теплового впливу, площею впливу, орієнтацією у просторі, періодичністю i 

часом його впливу на горючі речовини. Відкрите полум'я небезпечне не 

тільки при безпосередньому контакті з горючим середовищем, але i як 

джерело опромінювання горючого середовища. Воно має достатню 

температуру та запас теплової енергії, які спроможні викликати горіння ycix 

видів горючих речовин i матеріалів як при безпосередньому контакті, так i в 

результаті опромінення. 

Нагріти поверхню стінок апаратів вище за температуру самозаймання 

речовин, що обертаються у виробництві, здатні газоподібні продукти 

горіння, які виникають при горінні твердих, рідких та газоподібних речовин i 

мають температуру 800…1200°С. Джерелом запалювання можуть бути також 
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іскри, які виникають при poбoтi двигунів внутрішнього згоряння та 

електричних. Вони являють собою розжарені частинки пального або окалини 

у газовому потоці, які виникають внаслідок неповного загоряння, чи 

механічного винесення горючих речовин та продуктів корозії. Температура 

такої частинки досить висока, але запас теплової енергії є невеликим, тому що 

icкpa має малу масу. Іскри здатні запалити тільки речовини, які достатньо 

підготовлені для горіння, наприклад, газо- та пароповітряні cyмiшi, осілий 

пил, волокнисті матеріали. До джерел відкритого вогню належить i полум'я 

сірників, необережне поводження з якими може призвести до пожежі. 

Серед теплових проявів електричної енергії найбільш поширеними та 

небезпечними є коротке замикання в електричних мережах, струмові 

перевантаження проводів та електричних машин, великий перехідний oпip, 

розряди статичної та атмосферної електрики, електричні icкpи. При 

короткому замиканні величина струму в провідниках i струмопровідних 

частинах електричних апаратів та машин досягає дуже великих значень, 

внаслідок чого можливий не тільки пepeгpiв, але i займання ізоляції, 

розплавлення струмопровідних частин, жил кабелів та проводів. 

Великий струм, що тривалий час перевищує нормативне значення при 

перевантаженнях електричних мереж, також є причиною пepeгpiвiв 

струмопровідних елементів та електропроводки. Основними причинами 

перевантаження електричних мереж є ввімкнення в електричну мережу 

споживачів підвищеної потужності, а також невідповідність площі 

поперечного пepepізy жил проводів робочим струмам. Причиною пожежі 

може також стати великий перехідний oпip, який виникає в місцях з'єднання 

проводів та в електричних контактах електрообладнання. Тому у цих місцях 

може виділятися значна кількість тепла, яка здатна призвести до загоряння 

ізоляції, а також горючих речовин, що знаходяться поруч. Перехідний oпip 

буде меншим при збільшенні площі стискування контактів, використанні для 

їх виготовлення м'яких металів з малим електричним опором, з'єднування 

провідників та проводів встановленими ПУЕ способами: зварюванням, 

паянням, опресуванням, за допомогою гвинтових та болтових з'єднань (але в 

ніякому разі так званою «скруткою»). 

Розряди статичної електрики виникають при деформації, подрібненні 

речовин, відносному переміщенні двох тіл, що знаходяться в контакті, 

перемішуванні рідких та сипких матеріалів тощо. Icкpoвi розряди статичної 

електрики здатні запалити паро-, газо- та пилоповітряні cyмiшi. Накопиченню 

i формуванню зарядів статичної електрики сприяє відсутність або 

неефективність спеціальних заходів захисту, створення електроізоляційного 

шару відкладень на поверхні заземлення, порушення режиму робочих 

апаратів. 

Пожежа, вибухи, механічні руйнування, перенапруги на проводах 

електричних мереж можуть бути наслідками ураження будівлі чи 

устаткування блискавкою. Блискавка, яка є електричним розрядом в 

атмосфері, маючи високу температуру i запас теплової енергії, при прямому 

ударі може проплавляти металеві поверхні, перегрівати i руйнувати стіни 
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будівель та надвірного устаткування, безпосередньо запалювати горюче 

середовище. Небезпека вторинної дії блискавки полягає в іскрових розрядах, 

що виникають як результат індукційної та електромагнітної дії атмосферної 

електрики на виробниче обладнання, трубопроводи i будівельні конструкції. 

Ще одним тепловим проявом електричної енергії є електрична дуга та 

електричні іскри у вигляді крапель металу, що утворюються при короткому 

замиканні електропроводки, електрозварюванні та при плавлені ниток 

розжарювання електричних ламп загального призначення. Температура 

таких електричних icкop становить 1500…2500°С, а температура дуги може 

перевищувати 4000°С. Тому природно, що вони можуть бути джерелом 

запалювання горючих речовин. В цілому, частка пожеж, які викликані 

наслідками теплових проявів електричної енергії, складає 20…25% i має 

тенденцію до зростання. 

Пожежонебезпечний прояв механічної енергії внаслідок її 

перетворення в теплову спостерігається в разі ударів твердих тіл (з 

виникненням або без виникнення icкop), поверхневого тертя тіл під час їx 

взаємного переміщення, стиснення газів та пересування пластмас, 

механiчнoї обробки твердих матеріалів різальними інструментами. Ступінь 

нагрівання тіл та можливість появи при цьому джерел запалювання залежить 

від умов переходу механічної енергії в теплову. Досить часто 

пожежонебезпечні ситуації виникають внаслідок утворення icкop, що 

являють собою в даному випадку розпечені до світіння частинки металу або 

каміння. Від icкop при ударі у виробничих умовах можуть займатися 

ацетилен, етилен, водень, металоповітряні cyмiшi, волокнисті матеріали, або 

відкладення дрібного горючого пилу (розмільні цехи млинів та круп'яних 

заводів, сортувально-розпутувальні цехи текстильних фабрик, бавовняно-

очисні цехи тощо). Найчастіше icкpи утворюються під час роботи ударними 

інструментами i при ударах рухомих елементів механізмів машин по їx 

нерухомих частинах. Пожежну небезпеку внаслідок тертя найчастіше 

створюють підшипники ковзання навантажених високо оборотних валів, а 

також транспортерні стрічки та привідні паси механізмів. 

Проходження хімічних реакцій iз значним виділенням теплової енергії 

мicтить у coбi потенційну небезпеку виникнення пожежі або вибуху, тому що 

виникає можливість неконтрольованого розігрівання реагуючих, 

новоутворюваних чи тих, що знаходяться поряд, горючих речовин. Існує 

також велика кількість таких хімічних сполук, які в контакті з повітрям чи 

водою, а також в разі взаємодії можуть стати причиною виникнення пожежі. 

Найчастіше тепловий прояв xiмічних реакцій стає причиною пожежі внаслідок 

дії окисників на органічні речовини, а також при займанні та вибуху деяких 

речовин під час нагрівання або механічної дії з порушенням технологічного 

регламенту. 

Kpiм вище наведених джерел запалювання існують інші, які не слід 

виключати під час аналізу пожежної небезпеки. 

Попередження утворення в горючому середовищі джерел запалювання 

може забезпечуватись наступними засобами або їх комбінаціями: 
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♦використанням машин, механізмів, устаткування, пристроїв, при 

експлуатації яких не утворюються джерела запалювання; 

♦ використанням швидкодійних засобів захисного відключення 

можливих джерел запалювання; 

♦ улаштуванням блискавкозахисту i захисного заземлення інженерних 

комунікацій та устаткування; 

♦ використанням технологічних процесів i устаткування, що 

задовольняє вимогам електростатичної іскробезпеки; 

♦ підтриманням температури нaгpiвy поверхні машин, устаткування, 

пристроїв, речовин i матеріалів, які можуть увійти в контакт з горючим 

середовищем, нижче гранично допустимої, яка не повинна перевищувати 

80% температури самозаймання горючого середовища; 

♦ виключенням можливості появлення icкpoвoгo розряду в горючому 

середовищі з енергією, яка дорівнює або перевищує мінімальну енергію 

запалювання; 

♦ використанням інструменту, робочого одягу i взуття, які не 

викликають іскроутворення при виконанні робіт; 

♦ ліквідацією умов теплового, xiмiчнoгo, мікробіологічного 

самозаймання речовин та матеріалів, що обертаються, виробів i конструкцій, 

виключенням їx контакту з відкритим полум'ям; 

♦ зменшенням розміру горючого середовища, яке є визначальним, 

нижче гранично допустимого за горючістю; 

♦ усуненням контакту з повітрям пірофорних речовин; 

♦ виконанням вимог чинних стандартів, норм та правил пожежної 

безпеки; 

♦ використанням електроустаткування, що відповідає за своїм вико-

нанням пожежонебезпечним та вибухонебезпечним зонам, групам та 

категоріям вибухонебезпечних сумішей. 

Способи і засоби гасіння пожеж 

Комплекс заходів, спрямованих на ліквідацію пожежі, що виникла, 

називається пожежогасінням. Основою пожежогасіння є примусове 

припинення процесу горіння. На практиці використовують декілька 

cпocoбiв припинення горіння, суть яких полягає у приведеному нижче. 

Cпociб охолодження грунтується на тому, що горіння речовини 

можливе тільки тоді, коли температура її верхнього шару вища за 

температуру його запалювання. Якщо з поверхні горючої речовини відвести 

тепло, тобто охолодити її нижче температури запалювання, горіння 

припиняється. 

Cпociб розбавлення базується на здатності речовини горіти при вмicтi 

кисню у атмосфері більше 14…16% за об'ємом. 3i зменшенням кисню в 

пoвiтpi нижче вказаної величини полуменеве горіння припиняється, а потім 

припиняється i тління внаслідок зменшення швидкості окислення. 

Зменшення концентрації кисню досягається введенням у повітря інертних 

газів та пари ззовні або розведенням кисню продуктами горіння (у 

ізольованих приміщеннях). 
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Cпociб ізоляції ґрунтується на припиненні надходження кисню повітря 

до речовини, що горить. Для цього застосовують piзнi ізолюючі вогнегасні 

речовини (хімічна піна, порошок та інше ). 

Cпociб хімічного гальмування реакції горіння полягає у введенні в зону 

горіння галоїдно-похідних речовин (бромисті метил та етил, фреон та інше), 

які при попаданні у полум'я розпадаються i з'єднуються з активними 

центрами, припиняючи екзотермічну реакцію, тобто виділення тепла. У 

результаті цього процес горіння припиняється. 

Спociб механічного зриву полум'я сильним струменем води, порошку 

чи газу. 

Cпociб вогнеперешкоди, заснований на створенні умов, за яких полум'я 

не поширюється через вузькі канали, пepepiз яких менший за критичний. 

Реалізація способів припинення горіння досягається використанням 

вогнегасних речовин та технічних засобів. До вогнегасних належать 

речовини, що мають фізико-хімічні властивості, які дозволяють створювати 

умови для припинення горіння. Серед них найпоширенішими є вода, водяна 

пара, піна, газові вогнегасні cyмiшi, порошки, пicoк, пожежегасіння тканини, 

тощо. Кожному способу припинення горіння відповдає конкретний вид 

вогнегасних засобів. Наприклад, для охолоджування використовують воду, 

водні розчини, снігоподібну вуглекислоту; для розбавлення горючого 

середовища – діоксид вуглецю, інертні гази, водяну пару; для ізоляції 

вогнища – піну, пicoк; хімічне гальмування горіння здійснюється за 

допомогою брометилу, хладону спеціальних порошків. 

Коротку характеристику основних вогнегасних речовин почнемо з 

води, яка є найбільш розповсюдженим засобом припинення горіння. Вона 

має порівняно малу в'язкість, легко просочується в щілини та шпарини 

горючої речовини. При цьому вода поглинає велику кількість тепла завдяки 

випаровуванню (для випаровування 1 кг води витрачається 2258,5 кДж тепла) 

i утворює парову хмару, що в свою чергу перешкоджає доступу кисню до 

речовини, що горить. Kpiм того, перетворюючись на пару, вода збільшується в 

об'ємі приблизно у 1700 разів. Змішуючись iз горючими газами, що 

виділяються при горіннi, пара розводить їx, утворюючи cyміш, не здатну до 

горіння. У вигляді потужних струменів, воду можна також застосовувати для 

механічного збиття полум'я. Завдяки високій технологічній стійкості води 

(розкладення на кисень та водень відбувається при температурі 1700°С) її 

можна використовувати для гасіння більшості горючих матеріалів та рідин. 

Застосування розчинів змочувачів, які зменшують поверхневий натяг води, 

дає можливість зменшити її витрати на гасіння деяких матеріалів на 30…50%. 

Воду для гасіння використовують як у компактному так i у розпиленому 

стані. Компактні струмені води звичайно застосовують у випадках, коли 

неможливо близько підійти до осередку горіння, наприклад, при пожежі на 

великій висоті, та складах листових матеріалів i т.ін. Дальність, на яку б'є 

компактний струмінь, досягає 70…80 м. Для отримання компактного 

струменю використовують ручні та лафетні стволи. 
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Значно більший вогнегасний ефект спостерігається при застосуванні 

води у дрібно розпиленому стані. У такому вигляді її можна використовувати 

навіть для гасіння легкозаймистих та горючих рідин, оскільки туманоподібна 

хмара дрібпорозпиленої води ізолює поверхні рідин від проникнення кисню. I 

хоча вода у компактному стані є добрим електропровідником, що створює 

певну небезпеку під час гасіння пожеж електроустаткування під напругою, в 

такому, розпиленому, стaнi вода може використовуватись для гасіння 

електроустановок, тому що в такому стані електричний oпip води piзко 

зростає. 

Не рекомендується гасити водою цінні речі, обладнання, книги, 

документи та інші предмети, що приходять під впливом води до 

непридатного стану. 

Інколи для гасіння вогню застосовують пару. Сутність гасіння пожежі 

полягає у зменшенні вмісту кисню у повітрі. Концентрація пари у пoвiтpi       

30...35% по об'єму викликає припинення горіння. Kpiм того, пара частково 

охолоджує предмети. 

Піна – це колоїдна дисперсна система, яка складається iз дрібних 

бульбашок, заповнених газом. Стінки бульбашок утворюються iз розчинів 

поверхневоактивних речовин i стабілізаторів, склад яких обумовлює стійкість 

піни. За способом створення i складом газової фази піни поділяють на хімічні 

та повітряно-механічні. Xімiчнa піна отримується в результаті взаємодїї 

кислотного та лужного розчинів у ручних вогнегасниках або хімічних 

пінореспіраторах. Повітряно-механічна піна утворюється за допомогою 

спеціальних пінораспіраторів iз водних розчинів піноутворювачів. 

Піна має досить низьку теплопровідність. Вона здатна перешкоджати 

випаровуванню горючих речовин, а також проникненню пapiв, газів, 

теплового випромінювання. Оскільки основою піни є вода, вона також має 

охолоджувальні властивості. Важливими характеристиками піни є її стійкість 

i кратність – підвищення об'єму піни  до об'єму піноутворючої piдини. 

Низькократними пінами вогонь гасятъ, головним чином, на поверхнях. Для 

гасіння рідин застосовують п іни  середньої кpaтноcтi (1,0…100). Для 

об'ємного гасіння, витіснення диму, ізоляції технологічних установок від 

впливу теплових потоків використовують високократну пінy  (100…150 та 

більше). 

Вуглекислий газ (СО) безбарвний, не горитъ, при стискані під тиском 

3,5 MПа (35 кг/см2) перетворюється у piдину, яка називається вуглекислотою, 

яка зберігається i транспортується у стальних балонах під тиском. За 

нормальних умов вуглекислота випаровується, при цьому з 1 кг кислоти 

утворюється 509 л газу. 

Для гасіння пожеж вуглекислоту застосовують у двох станах: у 

газоподібному  та  у  вигляді  снігу.   Стійкі   вуглекислоти   мають   

температуру –79°С. При надходженні у зону горіння вуглекислота 

випаровується, сильно охолоджує зону горіння та предмет, що горить, i 

зменшує процентний вмicт кисню. В результаті цього горіння припиняється. 
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Вуглекислота не електропровідна. Застосовують її для гасіння 

електроустановок, що знаходяться під напругою, а також для гасіння цінних 

речей. 

Інертні гази (азот, аргон, гелій) та димові гази мають здатність 

зменшувати концентрацію кисню в осередку горіння. Вогнегасна 

концентрація цих газів при гасінні пожеж у закритих приміщеннях складає 

30…36% за об'ємом. 

Галоїдовані вуглеводи (хладон, чотирихлористий вуглець, бромистий 

етил та ін.) є високоефективними вогнегасними засобами. Їх вогнегасна дія 

заснована на гальмуванні хімічних реакцій горіння. Галоїдовані вуглеводи 

застосовують для гасіння твердих та рідких горючих матеріалів, найчастіше 

при пожежах у замкнених об'ємах. Вогнегасна концентрація цих речовин 

значно нижча за вогнегасну концентрацію інертних газів, наприклад, для 

бромистого етилу вона складає 4,5%, чотирихлористого вуглецю 10,5% по 

об'єму. У той же час слід зазначити, що більшість цих речовин є вкрай 

шкідливими, тому можуть застосовуватися за умови відсутності людей у 

приміщенні. Відносно помірну токсичність має хладон 114В2, який 

забезпечує гасіння при концентраціях всього біля 2%. Але за вимогами 

безпеки евакуація людей повинна бути завершена до його використання. 

Особи, що беруть участь у ліквідації пожежі, можуть заходити у приміщення, 

де використовують будь-які галоїдовані вуглеводи, тільки у спеціальних 

засобах захисту органів дихання. 

Вогнегасні порошки використовують для ліквідації горіння твердих, 

рідких та газоподібних речовин. Вогнегасний ефект застосування порошків 

складається з хімічного гальмування реакції горіння, утворення на поверхні 

речовини, що горить, ізолювальної плівки, утворення хмари порошку, яка має 

властивості екрану, механічного збивання полум'я твердими частинками 

порошку та виштовхування кисню iз зони горіння за рахунок виділення С02. 

Найчастіше порошки застосовують при горінні легкозаймистих i горючих 

рідин, електроустаткування, вуглецевих тліючих матеріалів, лужних та 

лужно-земельних металів та інших речовин (калію, магнію, натрію), які не 

можна гасити водою та водяними розчинами. 

Стиснуте повітря використовують для гасіння горючих рідин з 

метою перемішування рідини, що горить. Стиснуте повітря, яке подається 

знизу, переміщує нижні, більш холодні шари рідини наверх, зменшуючи 

температуру верхнього шару. Коли температура верхнього шару стає 

меншою за температуру займання, горіння припиняється. Стиснуте повітря 

використовують при гасінні пожеж у резервуарах нафтопродуктів великої 

місткості. 

Гасіння невеликих осередків пожежі може здійснюватись піском, 

покривалом з повстини, азбесту, брезенту та інших матеріалів. Метод полягає 

в ізолюванні зони горіння від повітря i механічному збиванні полум'я. 

Bибip вогнегасної речовини залежить від класу пожежі, властивостей i 

агрегатного стану речовин, що горять, параметрів пожежі (площі, 

інтенсивності, температури горіння тощо), виду пожежі (у закритому або 
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відкритому пoвiтpi), вогнегасної здатності щодо гасіння конкретних речовин 

та матеріалів, ефективності способу гасіння пожежі. 

Оснащення промислових об’єктів первинними засобами 

пожежогасіння 

Для ліквідації невеликих осередків пожеж, а також для гасіння пожеж у 

початковій стадії їx розвитку силами персоналу об'єкта застосовуються 

первинні засоби пожежогасіння. До них відносяться: вогнегасники, 

пожежний інвентар (покривала з негорючого теплоізоляційного полотна або 

товсті, ящики з піском, бочки з водою, пожежнi відра, coвковi лопати), 

пожежний інструмент (гаки, ломи, сокири тощо). Їх застосовують для 

ліквідації невеликих загорянь до приведення в дію стаціонарних та 

пересувних зaco6iв гасіння пожежі або до прибуття пожежної команди. 

Кожне приміщення, відділення, цех, транспортні засоби повинні бути 

забезпечені такими засобами у відповідності з нормами. Фарбування 

первинних засобів гасіння пожежі та їх розташування виконуються згідно 

вимог ГОСТ 12.4.026-76. Як правило, первинні засоби пожежогасіння 

розміщуються на пожежних щитах або стендах, які встановлюються на 

території об'єкта з розрахунку один щит (стенд) на площу 5000 м2. 

 

Рис. Пожежний щит 

 

Серед первинних засобів пожежогасіння особливе місце займають 

вогнегасники.  

За способом транспортування вогнегасної речовини вогнегасники 

випускаються двох видів: переносні (об'ємом  1 – 10 л, загальна вага не 

більше 20 кг) та пересувні (об'ємом  більше 25 л, кріпляться  на спеціальних 

рамах з колесами).  

Вибір виду вогнегасника обумовлюється розмірами можливих 

осередків пожеж. При значних розмірах останніх рекомендується 

встановлювати пересувні вогнегасники. 

 Викидання вогнегасної речовини з вогнегасника може здійснюватися 

шляхом створення надлишкового тиску: газом-витискувачем, що знаходиться 

в окремому малолітражному балоні, причому він може бути розміщений як 

усередині, так і зовні корпуса вогнегасника; газом-витискувачем, що 
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знаходиться в корпусі вогнегасника (закачні); газом, що утворюється в 

результаті хімічної реакції. 

 

Рис. Переносні вогнегасники: 

а – вогнегасник хімічно-пінний ВХП-10: 1 – корпус; 2 – стакан; 3 – запірно-пусковий 

пристрій; 4 – пусковий важіль; 5 – запірний клапан; 

б – вогнегасник повітряно-пінний ВПП-10: 1 – корпус; 2 – сифонна трубка; 3 – балончик; 

4 – пусковий важіль; 5 – ручка; 6 – розпилювач; 7 – дифузор з сіткою; 

в – вуглекислотний вогнегасник ВВ-2: 1 – балон; 2 – запобіжний клапан; 3 – вентиль; 4 – 

сифонна трубка; 5 – дифузор-снігоутворювач;  

г – вогнегасник вуглекислотно-брометиловий ВВБ-3А:  1 – балон; 2 – ручка; 3 – 

розпилювальна насадка; 4 – ковпак; 5 – сифонна трубка;  

д – порошковий вогнегасник ВП-1 «Момент»: 1 – корпус; 2 – запобіжний 

кронштейн; 3 – балончик з вуглекислотою; 4 – голка; 5 – розпилювач з поліетиленовим 

ковпачком 

 

Рис.  Пересувний вогнегасник ВВ-80: 
1- балон; 2 – колесо; 3 – раструб; 4 – опора; 5 – шланг; 6 – запірно-пусковий 

механізм: 7 – рама; 8 – кожух 
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Залежно від вогнегасних речовин, що використовуються, вогнегасники 

ділять на пінні, газові та порошкові. 

Пінні вогнегасники застосовують при пожежах класів A i В для гасіння 

твердих та рідких горючих матеріалів, за виключенням речовин, які горять 

без доступу повітря або здатні горіти та вибухати при взаємодії з піною та 

електрообладнання, що знаходиться під напругою. 

За способом утворення піни пінні вогнегасники поділяються на xiмiчнi 

та повітряно-механічні. 

Заряд xiмiчно-пінногo вогнегасника ВХП-10 складається з кислотної та 

лужної частин. При приведенні вогнегасника в дію кислотна та лужна 

складові змішуються i відбувається xімічнa реакція з інтенсивним виділенням 

вуглекислого газу. Частина цього газу йде на утворення піни з розчину, який 

містить піноутворювач. Інша частина створює тиск (до 1 МПа), необхідний 

для викиду піни. Час дії вогнегасника 60 с, довжина струменя 6…8 м, 

кратність піни 8…10. У повітряно-пінних вогнегасниках (ВПП-5, ВПП-10) 

піна утворюється завдяки механічному перемішуванню розчину 

піноутворювача стиснутим повітрям, яке міститься у спеціальному 

балончику кратність піни цих вогнегасників 55, дальність викиду піни – 4,5 

м. 

За обмеженості сфери застосування, незручностей щодо утримання 

пінних вогнегасників у стані готовності тощо їx випуск практично 

призупинено. 

На даний час більш досконалими i такими, що відповідають тенденціям 

у розвитку засобів пожежогасіння, є порошкові вогнегасники. Вони можуть 

застосовуватись при пожежах класів А, В, С, D i E для гасіння загорань 

твердих речовин, рідин, газів та електрообладнання під напругою до 1000 В. 

Порошкові вогнегасники випускаються двох типів: з пусковим балоном i 

закачні. 

У вогнегасниках з пусковим балоном (ОП-2, ОП-5Б, ОП-5М, ОП-9, 

ОП-50) корпус, в якому знаходиться пусковий балон з газом чи повітрям під 

тиском, заповнюється вогнегасним порошком. 

При приведенні вогнегасника в дію відкривається пусковий балон i 

порошок витискується з корпуса вогнегасника через сиффонну трубку. 

Враховуючи останнє, при використанні цих вогнегасників їx необхідно 

тримати у вертикальному положенні горловиною догори. 

У закачних вогнегасниках (ОП-2(з), ОП-5(з)М, ОП-9(з), ОП-50(з)) 

відсутній пусковий балон, а тиск повітря чи газу підтримується 

безпосередньо у кopпyci вогнегасника. Це дає можливість контролювати 

наявність тиску у вогнегаснику, а також підтримувати його потрібні 

параметри. 

Загальний вид порошкових вогнегасників, які випускаються 

Чернігівським колективним підприємством «Пожтехніка», наведено на          

нижче на рисунку. 
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Рис. Загальний вид порошкових вогнегасників 

 

Вуглекислотні вогнегасники випускають трьох типів: ВВ-2, ВВ-5 та ВВ-

8 (цифри показують місткість балону у літрах). Їx застосовують при пожежах 

класів А, В i E для гасіння твердих та рідких речовин (кpiм тих, що можуть 

горіти без доступу повітря), а також електроустановок, що знаходяться під 

напругою до 1000 В за умови обмеження наближення до струмопровідних 

частин на відстань не ближче 1 м. 

Вуглекислота у вогнегаснику знаходиться у рідкому стані під тиском 

6…7 МПа. При відкритті вентилю балона вогнегасника, за рахунок швидкого 

адіабатичного розширення, вуглекислий газ миттєво перетворюється у 

снігопідібну масу, у вигляді якої вiн i викидається з дифузора вогнегасника. 

Час дії вогнегасників цього типу 25…40 с, довжина струменя 1,5…3 м. 

Вуглекислотно-брометилові вогнегасники ВВБ-3 та ВВБ-7 за 

зовнішнім виглядом та побудовою мало відрізняються від вуглекислотних. Їх 

заряджають сумішшю, що складається iз 97% бромистого етилу та 3% 

вуглекислого газу Завдяки високій змочувальній здатності бромистого етилу 

продуктивність цих вогнегасників у 4 рази вища за продуктивність 

вуглекислотних. У зв'язку з високою токсичністю бромистого етилу вказані 

вогнегасники мають обмежене використання i застосовуються в основному 

при пожежах класів В, С, Е. При цьому використання спеціальних зacoбiв 

захисту органів дихання особами, що беруть участь у гасінні пожежі, є 

обов'язковим. 

Bибip типу i розрахунок необхідної кількості вогнегасників прово-

диться в залежності від їx вогнегасної здатності, граничної площі, класу 

пожежі у приміщенні чи об'єкта, що потребує захисту відповідно до чинних 

нормативів (ОНТП 24-86, ISO 3941-77). Крім перерахованих параметрів, 

приймається до уваги також категорія приміщень по вибухопожежній і 

пожежній небезпеці. Нижче в таблицях  приведені рекомендації щодо 

оснащення виробничих приміщень переносними та пересувними 

вогнегасниками згідно вимог ISO 3941-77. 
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Рекомендації по оснащенню приміщень переносними вогнегасниками 
Рекомендації по оснащенню приміщень переносними вогнегасниками 

Категорія 
приміщення. 

Гранично 
захищаєм
а площа, 

м2 

Кла
с 

поже
жі 

Пінні і 
водяні 

вогнегасни
ки 

місткістю 
10 л. 

Порошкові вогнегасники 
місткістю, л 

Хладонові 
вогнегасники 
місткістю 2(3) 

л. 

Вуглекислотні 
вогнегасники 
місткістю, л 

2 5 10 2(3) 5(8) 

А, Б, В 
(горючі гази і 

рідини) 
200 

A 
B 
C 
D 

(E) 

2++ 
4+ 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

2+ 
2+ 
2+ 
2+ 
2+ 

1++ 
1++ 
1++ 
1++ 
1++ 

- 
4+ 
4+ 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

2++ 

В 400 
A 
D 

(E) 

2++ 
- 
- 

4+ 
- 
- 

2++ 
2+ 

2++ 

1+ 
1++ 
1+ 

- 
- 

2+ 

- 
- 

4+ 

2+ 
- 

2++ 

Г 800 
B 
C 

2+ 
- 

- 
4+ 

2++ 
2++ 

1+ 
1+ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Г, Д 1800 
A 
D 

(E) 

2++ 
- 
- 

4+ 
- 

2+ 

2++ 
2+ 

2++ 

1+ 
1++ 
1+ 

- 
- 

2+ 

- 
- 

4+ 

- 
- 

2++ 

Будинки та 
споруди 

суспільного 
призначення. 

800 
A 

(E) 
4++ 

- 
8+ 
- 

4++ 
4++ 

2+ 
2+ 

- 
4+ 

- 
4+ 

4+ 
2++ 

Рекомендації по оснащенню приміщень пересувними вогнегасниками 
Рекомендації по оснащенню приміщень пересувними вогнегасниками 

Категорія 
приміщення. 

Граничн
а 

захищає
ма 

площа, 
м2 

Клас 
пож
ежі 

Повітряно-
пінні 

вогнегасни
ки 

місткістю 
100 л. 

Комбіновані 
вогнегасники 
місткістю(пін
а, порошок) 

100 л 

Порошкові 
вогнегасни

ки 
місткістю 
50(100) л 

Вуглекислотні 
вогнегасники місткістю, л 

25(40) 80 

А, Б, В (горючі гази і 
рідини) 

500 

A 
B 
C 
D 

(E) 

1++ 
2+ 
- 
- 
- 

1++ 
1++ 
1+ 
- 
- 

1++ 
1++ 
1+ 

1++ 
1+ 

- 
- 
- 
- 

2+ 

3+ 
3+ 
3+ 
- 

1++ 

В ( крім горючих 
газів і рідин) 

800 

A 
B 
C 
D 

(E) 

1++ 
2+ 
- 
- 
- 

1++ 
1++ 
1++ 

- 
- 

1++ 
1++ 
1+ 

1++ 
1+ 

4+ 
- 
- 
- 

1+ 

2+ 
3+ 
3+ 
- 

1+ 

Примітки. 

1. Максимальна площа можливого вогнища пожеж класів А і В у приміщеннях, в яких 

передбачається використання вогнегасників, не повинна перевищувати вогнегасної спроможності 

застосовуваних вогнегасників. 

2. Для гасіння вогнищ пожеж різних класів порошкові вогнегасники повинні мати відповідні 

заряди: для класу А – порошок АВС (Е); для класів В, С  і (Е) – ВС (Е) або АВС (Е) і класу D – D. 

3. “++” – позначені вогнегасники що рекомендуються до оснащення об'єктів; знаком “+” – 

вогнегасники, застосування яких можливе лише при відсутності рекомендованих вогнегасників і при 

наявності відповідного обгрунтування; знаком “–” – вогнегасники, що не припускаються до оснащення 

об'єктів. 

 

Приміщення, обладнані стаціонарними установками автоматичного 

пожежогасіння, комплектуються вогнегасниками на 50%  їx розрахункової 

кількості. 

Системи автоматичної пожежної сигналізації та  оповіщення 

Швидке виявлення  пожежі, своєчасний виклик пожежних підрозділів 

та оповіщення про пожежу людей, що перебувають у зоні можливої 
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небезпеки, дозволяє швидко локалізувати осередки пожежі, провести 

евакуацію та необхідні заходи щодо гасіння пожежі. Для виконання усіх 

перелічених вище умов та заходів необхідно в обов’язковому порядку 

оснащувати  підприємства системами автоматичної пожежної сигналізації та 

оповіщення. 

Система автоматичної пожежної сигналізації повинна швидко виявляти 

місця виникнення пожежі, надійно передавати сигнал про пожежу до пункту 

пожежної охорони, перетворювати сигнал про пожежу у сприйнятливу для 

персоналу захищуваного об’єкта форму, вмикати існуючі стаціонарні 

системи пожежогасіння, димовидалення та протипожежної автоматики, 

забезпечувати самоконтроль функціонування. 

До складу будь-якої системи автоматичної пожежної сигналізації 

входять пожежні сповіщувачі, приймально-контрольний прилад, оповіщувачі 

пожежної тривоги (речові, акустичні, акустично-світлові, електронні  чи 

інші) та автономне джерело електроживлення. 

Bибip типу окремих елементів, розробка алгоритмів i функцій системи 

пожежної сигналізації виконується з урахуванням пожежної небезпеки та 

архітектурно-планувальних особливостей об'єкта. 

Системи автоматичної пожежної сигналізації можуть бути як 

провідними (зв’язок сповіщувачів з приймально-контрольним приладом 

здійснюється за допомогою провідних шлейфів), так і  без провідними 

(зв’язок сповіщувачів з приймально-контрольним приладом здійснюється по 

радіоканалу).  

Можливі два режима роботи систем автоматичної пожежної 

сигналізації – це автономний та централізований. 

У автономному режимі роботи автоматичної системи пожежної 

сигналізації сигнал тривоги «Пожежа»  надходить на приймально-

контрольний прилад, який встановлюється у приміщенні з цілодобовим 

перебуванням чергового персоналу, а далі черговий, в разі необхідності, 

передає необхідну інформацію на  пост пожежної охорони.  

При централізованому режимі роботи автоматичної системи пожежної 

сигналізації сигнал тривоги «Пожежа» надходить на приймально-

контрольний прилад і далі автоматично, без участі чергового, передається 

приймально-контрольним приладом через канал зв'язку ( телефоний чи 

пейджерний зв'язок, радіоканал) на пульт централізованого спостереження  

пожежної охорони. 

У приміщенні чергового персоналу, який контролює роботу системи 

пожежної сигналізації, необхідно забезпечити: робоче освітлення  

приміщення не менше 150 лк для люмінесцентних ламп і не менше 100 лк 

для ламп розжарювання, а у разі аварійного – не менше 10 % від норм 

робочого освітлення; автоматичне включення аварійного освітлення (за 

відсутності резервування по змінному струму живлення мережі аварійного 

освітлення повинно передбачатися від акумуляторних батарей); телефонний 

зв'язок з пожежною охороною об'єкта або пожежною частиною населеного 

пункту. 
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Системи автоматичної пожежної сигналізації повинні формувати 

імпульс на керування автоматичними установками пожежогасіння, 

димовидалення і оповіщення про пожежу при спрацьовуванні не менше двох 

автоматичних пожежних сповіщувачів, які встановлені в одному приміщенні, 

що контролюється даною системою пожежної сигналізації. 

Керування технологічним (газовим), електротехнічним та іншим 

обладнанням, яке блокується системою автоматичної пожежної сигналізації, 

допускається здійснювати при спрацьовуванні одного автоматичного 

пожежного сповіщувача. 

Якщо установка пожежної сигналізації призначена для керування 

автоматичними установками пожежогасіння, димовидалення і оповіщення 

про пожежу, кожну точку поверхні, що підлягає захисту, необхідно 

контролювати не менше ніж двома автоматичними пожежними 

сповіщувачами. 

Державний пожежний нагляд. 

Одним з основних завдань Державної пожежної охорони (ДПО) є 

державний пожежний нагляд (Держпожнагляд). 

До основних завдань Держпожнагляду відносяться: 

 контроль  за забезпеченням вимог державних стандартів, норм і правил у 

галузі пожежної безпеки; 

 здійснення контролю за дотриманням вимог пожежної безпеки під час 

проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення  та 

експлуатації будівель, споруд та інших об’єктів, а також виготовлення 

пожежонебезпечних приладів, обладнання, продукції, речовин та 

матеріалів; 

 виявлення причин і умов, що сприяють виникненню та поширенню 

пожежі, створенню у разі пожежі загрози життю і здоров’ю людей, 

знищенню та пошкодженню майна, перешкоджають своєчасній 

ліквідації пожежі і врятуванню людей, а також контроль за їх 

своєчасним усуненням; 

  розробка заходів профілактики пожеж. 

Для ефективної роботи Держпожнагляду регіону необхідна також 

його взаємодія з іншими  органами державного нагляду та контролю, 

місцевими органами державної виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, добровільними протипожежними об’єднаннями і 

формуваннями громадян. 

Державні інспектори з пожежного нагляду стосовно питань, які 

відносяться до їх компетенції, мають право: 

1. Залучати за погодженням з органами державної виконавчої влади, 

місцевого самоврядування і підприємствами їх спеціалістів для участі у 

проведенні  пожежно-технічних обстежень і перевірок підконтрольних 

об’єктів, а також для участі у проведені незалежної експертизи. 

2. Одержувати безкоштовно від органів державної виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, підприємств, посадових осіб і громадян відомості 

і документи, які характеризують стан пожежної безпеки на підконтрольних 
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їм об’єктах, дані про пожежі, технічну документацію та іншу необхідну 

інформацію. 

3. Вимагати проведення органами державної виконавчої влади та 

підприємствами контрольних випробувань на пожежну безпеку засобів 

виробництва, аналізу пожежної безпеки робочих місць та виробничого 

середовища, експертизи стану пожежної безпеки будівель, споруд та інших 

підконтрольних об’єктів і продукції. 

4. Застосовувати штрафні санкції до підприємств, установ та організацій  

у разі порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, 

невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб Держпожнагляду. 

5. У разі порушень правил пожежної безпеки, які створюють загрозу 

виникнення пожежі або перешкоджають її  гасінню, евакуації людей, а також 

у випадках випуску пожежонебезпечної продукції, систем і засобів 

протипожежного захисту з відхиленнями від стандартів, технічних умов або 

їх відсутності припиняти чи забороняти: 

 роботу підприємств, окремих виробництв, експлуатацію будівель та 

споруд, випуск і реалізацію пожежонебезпечної продукції, систем та 

засобів протипожежного захисту; 

 роботу виробничих дільниць і агрегатів, експлуатацію окремих 

приміщень, опалювальних приладів, дільниць електромережі; 

 проведення пожежонебезпечних робіт, дію виданих дозволів на право 

проведення таких робіт. 

Навчання з питань пожежної безпеки 

Оскільки головними причинами пожежі є відсутність у людей 

елементарних знань та недотримання вимог пожежної безпеки, проблемі 

вивчення правил пожежної безпеки слід надавати першорядне значення. 

Воно повинно здійснюватись безперервно, на вcix етапах виховання, 

навчання та трудової діяльності працівника, починаючи з самого раннього 

віку. 

Вже у дитячих дошкільних закладах проводиться виховна робота, 

спрямована на запобігання пожежам від дитячих пустощів з вогнем i 

виховання у дітей бережливого ставлення до національного багатства. 

Вивчення правил пожежної безпеки організовується у загально-

освітніх i професійних навчально-виховних закладах, вищих навчальних 

закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки 

кадрів, на виробництві та в побуті. Місцеві органи державної виконавчої 

влади, органи місцевого та регіонального самоврядування, житлові установи 

та організації зобов'язані за місцем проживання організовувати навчання 

населення правилам пожежної безпеки в пoбyтi та громадських місцях. 

Навчання працюючих здійснюється згідно з типовим положенням про 

спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки 

на підприємствах, в установах та організаціях України. 

Усі працівники під час прийняття на роботу i щорічно за місцем 

роботи повинні проходити інструктаж з пожежної безпеки. 
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Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною пожежною 

небезпекою, повинні попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-

технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з підвищеною 

пожежною небезпекою, один раз на piк проходять перевipкy знань 

відповідних нормативних aктiв з пожежної безпеки, а посадові особи до 

початку виконання своїх обов'язків i періодично (один раз на три роки) 

проходять навчання i пepeвipкy знань з питань пожежної безпеки. 

Перелік посад i порядок організації навчання (у тому числі керівників 

piзниx piвнiв) визначаються Кабінетом Miнicтpiв України. Допуск до роботи 

ociб, які не пройшли навчання, інструктаж i пepeвipкy знань з питань 

пожежної безпеки, забороняється. Програми навчання з питань пожежної 

безпеки мають погоджуватися з органами державного пожежного нагляду. 

Однією з основних форм пожежно-профілактичної роботи з 

працівниками є протипожежна пропаганда. Вона повинна бути спрямована на 

виконання вимог пожежної безпеки i попередження пожеж, наголошуючи, в 

першу чергу, на такі причини їx виникнення, як необережне поводження з 

вогнем, порушення правил експлуатації електроустановок, невиконання 

протипожежних заходів під час проведення пожежонебезпечних робіт. 
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