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         CPC 1.  
Розділ 1. Безпека життєдіяльності.            
Тема 1.3. Класифікація травм та надання першої долікарської допомоги.  

Класифікація травм в залежності від виду діяльності постраждалого, за ступенем 

важкості, в залежності від факторів, що впливають, за формою прояву. Важливість надання 

першої долікарської допомоги для збереження здоров’я та життя постраждалого. Порядок 

надання першої невідкладної долікарської допомоги у різних ситуаціях. 

Література:  Л1.6; Л2.1-Л2.3; Л2.20. 

 
Класифікація травм в залежності від виду діяльності постраждалого, за 

ступенем важкості, в залежності від факторів, що впливають,  

за формою прояву. 

Травма – це порушення структури, анатомічної цілісності тканин та 

фізіологічних функцій в результаті дії на організм людини одного або декількох 

небезпечних зовнішніх факторів.  

Травми можуть бути ізольованими, це коли має місце пошкодження одного 

органу або одного сегмента опорно-рухового апарату, наприклад, розрив печінки, 

перелом стегна. 

Чисельними – це коли має місце одразу декілька однотипних ушкоджень 

кінцівок, тулуба, голови, або одразу декількох внутрішніх органів, включаючи 

головний мозок.  

Під комбінованими травмами розуміють ушкодження, що виникають від дії, 

наприклад, механічних і одного або більше немеханічних чинників - термічних, 

хімічних, радіаційних і т.ін., наприклад, перелом кісток у поєднанні з опіками.  

Травми також можуть класифікуватися, як закриті, це коли при 

пошкодженнях чи не порушується цілісний шкірний покрив, або відкриті, це коли 

порушується цілісність шкіри, а також відбувається розрив слизових оболонок. 

Необхідно зауважити, що при  відкритих травмах  підвищується можливість 

інфікування пошкоджених тканин, що, в свою чергу, призводить до виникнення 

різного роду ускладнень. Найчастіше такі травми виникають в тому випадку, якщо 

мова йде про відкрити переломи кісток. 

Крім того, травми розрізняють ще і за глибиною проникнення травмуючого 

фактору. Існують поверхневі травми – це коли пошкоджується тільки шкіра або ж 

шкірні судини і в результаті можуть виникати гематоми тощо.. Підшкірні травми. 

У цьому випадку пошкоджуються сухожилля, зв'язки, м'язи, суглоби, кістки. 

Найбільш важкий різновид травми при даній класифікації – це порожнинна 

травма, яка характеризується складними ушкодженнями внутрішніх органів в 

природних порожнинах тіла людини. 

Травматизм – це сукупність травм, що повторюються за певних обставин у 

певних груп населення за певний відрізок часу.  

Розрізняють травматизм виробничий, автодорожній, побутовий, спортивний, 

військовий та ін. 

Виробничий травматизм - це травми, отримані в зв'язку з виробничою 

діяльністю у промисловості, сільському господарстві, на будівництві, а також 
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травми, отримані по дорозі на роботу чи з роботи, або при виконанні громадських 

обов'язків.  

Автодорожній травматизм – це травми, що сталися в результаті дорожньо-

транспортних пригод.  

Вуличний травматизм – це травми, отримані постраждалими на вулицях, у 

відкритих громадських місцях. 

Побутовий травматизм. До нього відносяться нещасні випадки, що сталися  

в будинку, квартирі, у дворі, особистому гаражі і т.д. Провідною причиною цих 

травм є виконання домашньої роботи - приготування їжі, прибирання та ремонт 

приміщень. 

Спортивний травматизм – це нещасні випадки, які виникли при заняттях 

спортом або під час занять фізкультурою.  

Військовий травматизм - травми, отримані в результаті військових або 

бойових дій, а також під час служби в армії.  

Як правило, у виробничий сфері травми класифікуються за ступенем 

тяжкості. 

 

Розподіл травм за ступенем тяжкості. 

Розподіл травм за ступенем тяжкості здійснюється згідно з існуючим 

класифікатором, затвердженому наказом МОЗ України 04.07.2007 р. № 37 та 

зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07.08.2007 р. За № 902/14169. 

Згідно з цим класифікатором, кваліфікуючими   ознаками   тяжкості  травм,  

отриманих  в  результаті нещасного випадку на виробництві  (далі  -  травми),  є 

характер отриманих ушкоджень, ускладнення та наслідки, пов'язані з цими 

ушкодженнями. 

За ступенем тяжкості травми розподіляються на 2 категорії: тяжкі і легкі.  

За характером отриманих ушкоджень до тяжких травм відносяться:  закриті 

та відкриті переломи, опіки, електротермічні ураження, відмороження III-IV    

ступенів, радіаційні  ураження середнього (12-20 Гр) і важкого (20 Гр і більше) 

ступеня тяжкості, ушкодження периферичної нервової системи з  

функціональними порушеннями, травми органів зору, що супроводжуються 

порушенням зору тощо. 

До легких травм відносяться травми, при яких мають місце: 

     - розлади   здоров'я   з  тимчасовою  втратою  працездатності тривалістю 

до 60 днів; 

     - ушкодження, що не вказані в приведеному нижче переліку травм, які 

мають тяжкі наслідки. 

Перелік травм, що мають тяжкі наслідки: 

     - втрата зору, слуху, мови; 

     - втрата  якого-небудь  органа  або повна втрата його функції (при  цьому 

втрата  найважливішої  у  функціональному  відношенні частини  кінцівки (кисті 

або стопи) прирівнюють до втрати руки або ноги); 

     - психічні розлади; 

     - втрата репродуктивної здатності; 

     - невиправне понівечення обличчя.  
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Важливість надання першої долікарської допомоги для збереження 

здоров’я та життя постраждалого. 

Перша допомога – це комплекс заходів, спрямованих на відновлення або 

збереження життя і здоров'я потерпілого на місці де стався нещасний випадок або 

випадок гострого захворювання. 

Першу допомогу слід надавати вміло і швидко, бо від цього залежить життя 

потерпілого і успіх наступного лікування. 

Екстрена медична допомога здійснюється кваліфікованими медичними 

працівниками, що працюють у системі спеціалізованих лікувальних установ, 

оснащених спеціальною медичною апаратурою, приладами та інструментами для 

діагностики та лікування травм та захворювань потерпілих. 

В той же час слід зазначити, що навіть у разі ідеальної організації служби 

швидкої допомоги, у багатьох випадках, вона може виявитися безсилою, якщо 

громадяни, що знаходяться поряд з потерпілим,  не в змозі надати йому першу 

невідкладну медичну допомогу.   

 

Порядок надання першої невідкладної долікарської допомоги у різних 

ситуаціях. 

Послідовність дій під час надання першої допомоги: 

– оцінка стану потерпілого; 

– визначення травми, що створює найбільшу загрозу для життя; 

– надання першої допомоги потерпілому; 

– виклик швидкої допомоги чи транспортування потерпілого у лікувальну 

установу/ 

Способи надання першої допомоги потерпілому залежить від стану 

потерпілого. 

Ознаки, за якими можна швидко визначити стан здоров’я потерпілого, 

наступні: 

– свідомість: ясна, відсутня, порушена (потерпілий загальмований або 

збуджений); 

– кольори шкірних покрив і видимих слизових оболонок (губ, очей): рожеві, 

синюшні, бліді; 

– дихання: нормальне, відсутнє, порушене (неправильне, поверхневе, 

хрипке); 

– пульс на сонних артеріях добре визначається (ритм правильний або 

неправильний), погано визначається, відсутній; 

– зіниці: розширені, звужені. 

За певних навичок, той хто надає допомогу, за хвилину повинен оцінити 

стан потерпілого і вирішити, в якому обсязі і порядку слід надавати йому 

допомогу. 

Кольори шкірних покривів і наявність дихання (за підніманням та 

опусканням грудної клітки) оцінюють візуально. 

Для визначення пульсу на сонній артерії пальці руки накладають на адамове 

яблуко (трахею) потерпілого і, просуваючи їх небагато у бік, обмацують шию 

збоку (рис.3.36). 
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Рис. 3.36 Правильне положення рук у випадку проведення зовнішнього 

масажу серця й визначення пульсу на сонній артерії (пунктир) 

 

Ширину зіниць у випадку закритих очей визначають у такий спосіб: 

подушечки вказівних пальців кладуть на верхні віка обох очей і, злегка 

придавлюючи їх до очного яблука, підіймають вгору. Від цього очна щілина 

відкривається, і на білому тлі видно округлу райдужну оболонку, а у центрі її – 

округлої форми чорні зіниці, стан яких (звужені або розширені) оцінюють за 

площею райдужки, яку вони займають. 

За відсутності видимих важких ушкоджень на тілі потерпілого, після 

проходження через нього електричного струму, потерпілому не можна дозволяти 

рухатися, а тим більше продовжувати роботу, тому що не виключена можливість 

раптового наступного погіршання стану його здоров’я або настання смерті. 

Якщо потерпілий у свідомості (а до цього був непритомний), його слід 

укласти на підстілку, наприклад з одягу; розстібнути одяг, що утрудняє дихання; 

створити приплив свіжого повітря; зігріте тіло, якщо холодно; забезпечити 

прохолоду, якщо спекотно; створити повний спокій, безупинно спостерігати за 

пульсом і диханням. 

Якщо потерпілий перебуває у несвідомому стані, необхідно спостерігати за 

його диханням, і у випадку порушення дихання через западання язика, висунути 

нижню щелепу вперед. Для цього чотирма пальцями обох рук захоплюють нижню 

щелепу позаду за кути й, упираючись великими пальцями в її край, нижче кутів 

рота, відтягають і висовують уперед так, щоб нижні зуби стали поперед верхніх 

(рис. 3.37, а). 

Якщо потерпілий дихає дуже рідко й судомно, але пульс у нього 

визначається, необхідно відразу ж почати робити штучне дихання. Починати 

проводити штучне дихання потрібно відразу ж після звільнення потерпілого від дії 

електричного струму і виносу з небезпечної зони. 

Якщо у потерпілого відсутні свідомість, дихання, пульс, шкірний покрив 

синюшний, а зіниці розширені, слід негайно розпочати відновлення життєвих 

функції організму шляхом проведення штучного дихання й зовнішнього масажу 

серця. Комплекс цих заходів називається реанімацією (тобто оживленням), а 

заходи – реанімаційними.  

Не слід роздягати потерпілого, втрачаючи на це дорогоцінні секунди. 
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Рис.3.37 Підготовчі дії до проведення штучного дихання: 

а – висунення нижньої щелепи;  

б – очищення рота і глотки; 

в – закидання голови назад 

 

Необхідно пам’ятати, що спроби оживлення ефективні лише у тих випадках, 

коли з моменту зупинки серця пройшло не більше 4 хв, тому першу допомогу слід 

робити негайно й по можливості на місці події.  

Потрібно зафіксувати час зупинки дихання й кровообігу у потерпілого, час 

початку проведення штучного дихання й зовнішнього масажу серця, а також 

тривалість реанімаційних заходів і повідомити ці відомості прибулому медичному 

працівникові. 

Проведення штучного дихання та зовнішнього масажу серця. Штучне 

дихання проводиться у тих випадках, коли потерпілий не дихає або дихає дуже 

погано (рідко, судомно, як би із схлипуванням), а також якщо його дихання 

постійно погіршується. Найбільш ефективними способами штучного дихання є 

спосіб “з рота у рот” або  “з рота у ніс”, оскільки це забезпечує надходження 

достатньої кількості повітря у легені потерпілого. 

Для проведення штучного дихання потерпілого слід укласти на спину, 

розстебнути одяг, що стискує грудну клітку, і забезпечити прохідність верхніх 

дихальних шляхів, які в положенні на спині за непритомного стану закриті 

запалим язиком. Крім того, слід прочистити ротову порожнину потерпілого 

вказівним пальцем, обгорнутим хустинкою або бинтом, повернувши голову 

потерпілого набік (рис. 3.37, б). Після цього той, хто надає допомогу, 

розташовується збоку від голови потерпілого, одну руку підсуває під його шию, а 

долонею іншої руки надавлює на чоло, максимально закидаючи голову      (рис 

3.37, в). Корінь язика піднімається і звільняє вхід у гортань, а рот потерпілого 

відкривається. Той, хто надає допомогу, нахиляється до обличчя потерпілого, 

робить глибокий вдих відкритим ротом, потім повністю щільно охоплює губами 

відкритий рот потерпілого і робить енергійний видих, з деякими зусиллями 

вдуваючи повітря в його рот; одночасно він закриває ніс потерпілого щокою або 

пальцями руки, що перебуває на чолі (рис. 3.38 а). Обов’язково слід спостерігати 

за грудною клітиною потерпілого, що повинна підійматися. Як тільки грудна 

клітка піднялася, нагнітання повітря припиняють, той, хто надає допомогу, 

піднімає свою голову, відбувається пасивний видих у потерпілого. Для того, щоб 

видих був більш глибоким, можна не сильним натисканням руки на грудну клітку 

допомогти повітрю вийти з легенів потерпілого. 
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Якщо у потерпілого добре визначається пульс і необхідно проводити тільки 

штучне дихання, то інтервал між штучними вдихами повинен встановити 5 с, що 

відповідає частоті дихання 12 вдихів у хвилину. 

Крім розширення грудної клітки гарним показником ефективності штучного 

дихання може служити набуття шкірними покривами і слизовими оболонками 

рожевого відтінку, а також вихід потерпілого з непритомного стану та появу у 

нього самостійного дихання. 

Якщо щелепи потерпілого щільно стиснуті й відкрити рот не вдається, слід 

проводити штучне дихання по способу “з рота у ніс” (рис. 3.38, б). 

За відсутності самостійного дихання і наявності пульсу штучне дихання 

можна проводити й у положенні сидячи або у вертикальному, якщо нещасний 

випадок виник у кошику вишки, на опорі або на щоглі ( рис 3.38, в і г). 

 

 
 

Рис.3.38 штучне дихання: 

а – способом “з рота у рот”;  

б – способом “з рота у ніс”;  

в – на робочому місці у сидячому положенні потерпілого;  

г – на робочому місці у вертикальному положення потерпілого 

 

З появою перших слабких вдихів у потерпілого слід продовжувати 

проведення штучного дихання до моменту початку самостійного дихання. 

Припиняють штучне дихання після відновлення у потерпілого досить глибокого й 

ритмічного самостійного дихання. 

Закритий масаж серця. Серце людини розташоване у грудній клітці між 

грудиною й хребтом. Грудина – рухлива плоска кістка. У положенні людини на 

спині (на твердій поверхні) хребет є твердою нерухомою основою. Якщо 

надавлювати на грудину, то серце буде стискатися між грудиною і хребтом, і кров 

з його порожнин буде витискатись у судини. Якщо надавлювати на грудину 
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руками, подібно до поштовхів, то кров буде виштовхуватись з порожнин серця 

майже так само, як це відбувається за його природних скорочень. Це називається 

зовнішнім (непрямим, закритим) масажем серця, за якого штучно 

відновляється кровообіг. Таким чином, у поєднанні штучного дихання із 

зовнішнім масажем серця імітуються функції дихання та кровообігу. 

Показанням до проведення реанімаційних заходів є припинення серцевої 

діяльності, для якої характерне поєднання наступних ознак: блідість або 

синюшність шкірних покривів, втрата свідомості, відсутність пульсу на сонних 

артеріях, припинення дихання або судомні неправильні вдихи. У випадку зупинки 

серця, не гублячи ні секунди, потерпілого треба укласти на рівну тверду основу: 

лаву, підлогу, у крайньому випадку підкласти під спину дошку. 

Якщо допомогу надає одна людина, вона розташовується збоку від 

потерпілого і, нахилившись, робить два швидких енергійних вдування (по способу 

“з рота у рот” або “з рота у ніс”), потім розгинається, залишаючись на цьому ж 

боці вид потерпілого, долоню однією руки кладе на нижню половину грудини, 

відступивши на два пальці вище від її нижнього краю (рис.3.39, а і б), а пальці 

підіймає (див. рис. 3.36). Долоню другої руки вона кладе поверх першої, уперед 

або уздовж, і натискає, допомагаючи нахилом свого корпуса. Руки повинні бути 

розпрямлені в ліктьових суглобах. 

Натискати треба сильними поштовхами так, щоб зміщувати грудину на  4-5 

см, тривалість натиснення не більше 0,5 с, інтервал між окремими натисненнями 

не більше 0,5 с. У паузах руки з грудини не знімають (якщо допомогу надають дві 

людини), пальці залишаються піднятими, руки повністю розпрямлені у ліктьових 

суглобах. 

 

 
 

Рис 3.39 зовнішній масаж серця:  
а – місце розташування рук;  

б – положення особи, що надає допомогу 

 

Якщо оживлення проводить одна людина (рис. 3.40, а), то на кожні два 

глибокі вдування вона робить 15 натиснень на грудину, потім знову робить два 

вдування й знову повторює 15 натиснень і т.д. За хвилину необхідно зробити не 

менше 60 натиснень й 12 вдувань, тобто виконати 72 маніпуляції. Досвід показує, 

що найбільше часу витрачається на штучне дихання. Не можна затягувати 

вдування, як тільки грудна клітка потерпілого розширилась, його треба 

припиняти. 
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Рис 3.40. Оживлення (реанімація) потерпілого: 

а – за участі однієї особи;  

б – за участі двох осіб 

 

   За участі у реанімації двох людей (рис. 3.40, б) співвідношення “вдування-

масаж” становить 1:5, тобто після одного глибокого вдування проводиться 5 

натиснень на грудну клітку. Під час штучного дихання постраждалому, той, хто 

робить масаж серця, натиснення не виконує, оскільки зусилля натиснень значно 

більші штучного дихання, а отже, і реанімаційних заходів. У випадку проведення 

реанімації вдвох, тим хто надає допомогу, доцільно мінятися місцями через 5-10 

хв. 

   Якщо зовнішній масаж серця виконується правильно, кожне натиснення на 

грудну клітку викликає появу пульсу в артеріях. Ті, хто надає допомогу, повинні 

періодично контролювати правильність та ефективність зовнішнього масажу 

серця по появі пульсу на сонних або стегнових артеріях. У випадку проведення 

реанімації однією людиною їй треба через кожні 2-3 хв переривати масаж серця на 

2-3 с для визначення пульсу на сонній артерії (див. рис. 3.36). Якщо в реанімації 

беруть участь двоє людей, то пульс на сонній артерії контролює той, хто 

проводить штучне дихання. Поява пульсу під час перерви масажу свідчить про 

відновлення діяльності серця (наявності кровообігу). У цьому випадку необхідно 

негайно припинити масаж серця, але продовжувати проведення штучного дихання 

до появи стійкого самостійного дихання.   

   Штучне дихання й зовнішній масаж серця необхідно проводити до 

відновлення стійкого  самостійного дихання й діяльності серця у потерпілого або 

до його передачі медичним працівникам. 

   Якщо реанімаційні заходи ефективні ( визначається пульс на великих 

артеріях під час натиснення на грудину, звужуються зіниці, зменшується 

синюшність шкіри й слизових оболонок), серцева діяльність і самостійне дихання 

у потерпілого відновлюється. 

   Тривала відсутність пульсу з появою інших ознак оживлення організму 

(самостійне дихання, звуження зіниць, спроби потерпілого рухати руками й 

ногами та ін.) служить ознакою фібриляції серця. У цих випадках необхідно 

продовжувати робити штучне дихання і масаж серця потерпілому до передачі його 

медичним працівникам. 

 

 

Автор: доцент кафедри ОПЦБ ІЕЕ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 
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         CPC 2.  
Розділ 2. Охорона праці. 
Тема 2.8. 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:  Л1.6-Л1.8; Л1.12-Л1.13; Л2.4-Л2.7; Л2.14. 

 

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

та контроль параметрів мікроклімату. 
   Навколишнє повітряне середовище є найважливішим фактором існування 

людини і має визначені фізичні і хімічні властивості. Фізичні властивості можуть 

бути представлені параметрами мікроклімату (температура, вологість, швидкість 

руху повітря, барометричний тиск), іонним складом, електромагнітними та 

акустичними полями тощо. 

Мікроклімат виробничих приміщень – це умови внутрішнього середовища 

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.). 

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 підви-

щеної 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. 

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 
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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 сли-

зових оболонок дихального тракту та очей, внаслідок чого зменшується їх захисна 

здатність протистояти мікробам. 

Фізіологічна дія рухомого потоку повітря пов’язана зі змінами у темпера-

турному 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. 

Нормування та контроль параметрів 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. 

 

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 мікроклімату, 

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. 

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 
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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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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, вказаної в табл.  

2.5. 

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

емоційним напруженням у кабінетах, пультах і постах керування технологічними 

процесами, в кімнатах з обчислювальною технікою та інших приміщеннях повинні 

дотримуватися оптимальні умови мікроклімату. 

Допустимі мікрокліматичні умови – поєднання параметрів мікроклімату, 

які за тривалого та систематичного впливу на людину можуть викликати зміни 

теплового стану організму, що швидко минають і 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. 

Величини показників допустимих мікрокліматичних умов встановлюють 

окремо для постійних і непостійних робочих місць.  

Температура внутрішніх поверхонь приміщень (стіни, підлога, стеля), а також 

температура зовнішніх поверхонь технологічного устаткування або його захисних 

оболонок (екранів і т. ін.) не повинна виходити за межі допустимих величин 

температури повітря для даної категорії робіт.  

Інтенсивність теплового опромінювання працівників від нагрітих поверхонь 

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,  відкрите 

полум’я тошо) 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). 

Нормалізацію несприятливих мікрокліматичних умов здійснюють за 

допомогою комплексу заходів і способів, які включають: будівельно-планувальні, 

організаційно-технологічні і інші заходи колективного захисту. 
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У виробничих приміщеннях, в яких не можна встановити допустимі величини 

мікроклімату через технологічні вимоги до виробничого процесу, технічну 

недосяжність або економічно обґрунтовану недоцільність, передбачають 

додаткові заходи щодо захисту працюючих від можливого перегрівання та 

охолодження. Наприклад,  це може бути застосування природної або штучної 

вентиляції, кондиціонування, повітряного та водно–повітряного душування, 

екранування тощо.  

Крім того, у разі неможливості технічними засобами забезпечити допустимі 

гігієнічні нормативи опромінення на робочих місцях повинні використовуватися 

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

голови, очей, обличчя, рук. 

 

Склад повітря робочої зони. Джерела забруднення повітряного 

середовища шкідливими речовинами 

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. 

Найбільш розповсюджені види забруднень – це тверді суспензії (пил, зола, 

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

та ін. 

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.  

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). 

 

Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин 

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 
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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. 

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. 

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 сірчистий 

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. 
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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 спричинює 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 ідентифіку-

ють 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). 

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 гра-

нично 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. 
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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 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 видаляти 

повітря необхідно з найбільш забруднених зон. Якщо щільність шкідливих газів 

нижча за щільність повітря, то видалення забрудненого повітря виконуєють 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 економічною.  

Природна вентиляція. Систему вентиляції, переміщення повітря за якій 

здійснюється завдяки різниці тисків усередині і зовні приміщення, називають 

природною вентиляцією.  

Неорганізована природна вентиляція або 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, 
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через яку відбувається інфільтрація). Для житлових будинків інфільтрація сягає 

0,5…0,75, а в промислових будинках 1…1,5 обсягу приміщень на годину. 

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).  

Для збільшення тиску в системах природної вентиляції на устя витяжної 

шахти встановлюють насадки-дефлектори, які розташовують у зоні ефективної дії 

вітру. 

Організована природна загально обмінна вентиляція приміщень у результаті 

надходження і видалення повітря через фрамуги вікон, що відкриваються, і 

ліхтарів, називається аерацією. 

Основна перевага аерації – це можливість здійснювати великі повітря-обміни 

без витрат механічної енергії. До вад аерації можна віднести 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 – це вентиляція, за допомогою якої повітря подають у 

приміщення чи видаляють з них з використанням механічних збудників руху 

повітря. 

Якщо систему механічної вентиляції призначено для подачі повітря, то її 

називають припливною, якщо ж для видалення повітря – витяжною. Можлива 

організація повітрообміну з одночасною подачею і видаленням повітря – приплив-

но-витяжна вентиляція. В окремих випадках для скорочення експлуатаційних 

витрат на нагрівання повітря застосовують системи вентиляції з частковою 

рециркуляцією (до свіжого повітря підмішують повітря, вилучене з приміщення). 

За місцем дії вентиляція може бути загальнообмінною та 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 

оздоровлення повітряного середовища тільки в місцях перебування людей.  

Витрати на повітрообмін суттєво скорочуються, якщо поряд із зоною 

утворення шкідливих речовин встановлюють пристрої забору повітря (витяжки, 

панелі, що всмоктують повітря) і таку вентиляцію називають місцевою. 

У виробничих приміщеннях, у яких можливе раптове надходження великої 

кількості шкідливих речовин, передбачають влаштування аварійної вентиляції. 

 

 

Автор: доцент кафедри ОПЦБ ІЕЕ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 
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         CPC 3.  
          Розділ 2. Охорона праці.  

Тема 2.9.  Освітлення виробничих приміщень. 

Діюча нормативно-правова база. Основні світлотехнічні визначення. Природне, штучне, 

суміщене освітлення. Класифікація виробничого освітлення. Основні вимоги до виробничого 

освітлення. Нормування рівня освітлення на робочих місцях. Експлуатація систем виробничого 

освітлення. Джерела штучного освітлення, лампи і світильники. Загальні підходи до 

проектування систем освітлення. 

          Література:  Л1.20; Л2.4-Л2.6; Л2.14; Л4.5- Л4.6; Л4.8. 

 

Основний нормативно-правовий документ, згідно з яким здійснюється 

нормування рівнів освітленості у виробничих та невиробничих приміщеннях і на 

робочих місцях, це ДБН В.2.5.-28–2006. 

 

Основні світлотехнічні визначення. 

Основними поняттями, що використовуються в системі 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 перпендикулярному 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 світиться, 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 вимірю-

ють у процентах або частках одиниці (ρ + τ + β = 1):   ρ = Fρ /F;   τ = Fτ/F;   β = Fβ/F, 
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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 фону визначають різницею між їх 

яскравостями: К = (B0 – Вф) / Вф, де В0 та Вф – відповідно яскравості об'єкта та 

фону. 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 зал-

ежить 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. 

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. 

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. 

 

Існуючі класифікації видів 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.  
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Загальне освітлення передбачає розміщення світильників у верхній зоні 

приміщення (не нижче 2,5 м над підлогою) для здійснення загального рів-

номірного або загального локалізованого освітлення (з урахуванням 

розташування обладнання та робочих місць). Комбіноване освітлення 

складається із загального та місцевого. Місцеве освітлення створюється 

світильниками, що концентрують світловий потік безпосередньо на робочих 

місцях. Його доцільно застосовувати під час робіт високої точності а також, якщо 

необхідно створити певний або змінний, у процесі роботи, напрямок світла. 

Використання лише місцевого 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 трудової 

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; 

• 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. 
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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.  Нормування рівнів освітленості  

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 примі-

щення, яка створюється світлом неба (безпосереднього або після відбиття); Езов 

(лк) – зовнішня горизонтальна освітленість, що створюється світлом в той самий 

час повністю відкритим небосхилом.  

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, 
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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. 

Нормовані0 значення КПО для будівель, розташованих у різних регіонах 

України, потрібно визначати за формулою: 

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. 
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Штучне освітлення. Нормування рівнів освітленості 

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).  

 

Джерела штучного освітлення, лампи і світильники. 
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 

підвищенням частоти (до 1 кГц) струму живлення, що пов'язано з інерційною 

характеристикою формування зорового образу. 

Розрізняють кілька типів люмінесцентних ламп залежно від спектрального 

складу світла: ЛД – лампи денні, ЛБ  –  білі, ЛДЦ – денного світла правильної 

кольорової передачі, ЛТБ – тепло-білі, ЛХБ – холодно-білі. 
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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. 

 

Загальні підходи до проектування систем штучного освітлення. 

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, стробоскопічного 

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; 

вибір приладу освітлення, що регламентується його конструктивним вико-

нанням 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. 
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Після визначення основних параметрів освітлювальної установки (нормованої 

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 світлового потоку. Цей метод використовують для 

розрахунку загального рівномірного освітлення і дає змогу визначити світловий 

потік джерел світла, необхідний для створення нормованого освітлення розра-

хункової горизонтальної площини.  

Різновидом методу коефіцієнта використання потоку світла є метод 

питомої потужності. Питома потужність – це 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. 

 

Експлуатація освітлюваних установок 
Ретельний і регулярний догляд за устаткуванням природного та штучного 

освітлення має важливе значення для створення раціональних умов освітлення, 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. 
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Для вимірювання рівнів освітленості на робочих поверхнях використовують 

люксметри, які складаються з фотоелемента та підключеного до нього 

міліамперметра. Під час надходження світлового потоку на фотоелемент у 

електричному колі приладу виникає фотострум, пропорційний світловому потоку. 

Шкала приладу градуюється в одиницях освітленості – люксах, що дає змогу за 

показаннями приладу оцінити рівень освітленості. 

  

 

Автор: доцент кафедри ОПЦБ ІЕЕ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 
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         CPC 4.  
         Розділ 2. Охорона праці.  

Тема 2.10.  Шум, ультразвук, інфразвук,  вібрації. 

Параметри звукового поля: звуковий тиск, інтенсивність, рівень звуку, частота. Звукова 

потужність джерела звуку.  

Класифікація шумів за походженням, за характером спектра та часовими 

характеристиками. Нормування шумів. Контроль параметрів шуму. 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. 

Джерела, класифікація і характеристики вібрацій. Гігієнічне нормування вібрацій. 

Методи контролю параметрів вібрацій. Типові заходи та засоби колективного та 

індивідуального захисту від вібрацій. 

Література: Л1.7;Л2.4-Л2.6;Л2.14;Л4.5-Л4.6;Л4.8. 

 

Параметри звукового поля, звукова потужність джерела звуку 

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. 
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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. 

 
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. 
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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 

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.  

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/( 2rWJ cp   ,   

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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)/( 2rWJ cp 
. 

 

Якщо джерело шуму є пристроєм, розташованим на поверхні землі, то 2 .  

Фактором напрвленності 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 та паспортах на машини. 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 та механізмів. 

 

Класифікація шумів за походженням, за характером спектра та часовими 

характеристиками. 

За походженням розрізняють шуми:  механічні, аеродинамічні, гідравлічні та  

електромагнітного походження (шум, що виникає внаслідок коливань елементів 

електромеханічних пристроїв під впливом магнітних змінних сил). 

За характером спектра розрізняють шуми: широкосмугові – з безперервним 

спектром шуму шириною більше октави; дискретні (тональні) – це  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, в свою чергу, 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), при цьому довжина часових інтервалів, коли 

рівень залишається постійним, досягає 1 с та більше. До імпульсних належать шуми, 

які представляють собою один або декілька звукових сигналів тривалістю менш 

ніж 1 с кожний. 

 

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 як у побуті, так і на виробництві. 
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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 та систем організму людини можуть викликати 

негативні зміни в емоційному стані людини, що також впливає на якість і 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. 
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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: 

 









T

A
Аекв dt

P

tP

T
L

0

2

0

)(1
lg10 ,                                        

де  
АеквL –  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:  

                                                                



n

i

L

iАекв
it

T
L

1

1,0
101lg10   ,                                              

де : 
АеквL - 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.   
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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. 

Нижче, для прикладу, наведені норми гранично допустимого шуму в деяких 

приміщеннях. Для тонального шуму, 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, робочих місць та технологічного устаткування. Для 

цього  використовують як організаційні, так і технічні та медично-профілактичні 

заходи. 

До організаційних заходів належать раціональне розташування виробничих 

ділянок, устаткування, робочих місць, а також постійний контроль режиму праці 

та відпочинку працівників, обмеження у використанні обладнання та  робочих 

місць, що не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. 
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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 

цього питання, за рахунок використання заходів і засобів колективного та   

індивідуального захисту.  

Для зниження шуму необхідно використовувати конструктивні та 

технологічні методи зниження шуму, і в першу чергу, у самому джерелі 

походження звуку.  

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.  

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 повітря та 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 тощо. 

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 їх частин, які збуджуються змінними магнітними та електричними 

полями. До методів боротьби з цим шумом належать: застосування феромагнітних 

матеріалів з малою магнітострикцією, зменшення щільності магнітних потоків у 

електричних машинах за рахунок належного вибору їх параметрів, надійну затяжку 

пакетів внутрішніх пластин трансформаторів, дроселів, якорів двигунів тощо. 

 Якщо рівень шуму у джерелі все-таки високий, застосовують методи 

зниження шуму на шляху його розповсюдження, передусім метод, як ізоляція 

джерела чи робочого місця. 

Звукову ізоляцію від шуму здійснюють за допомогою кожухів, екранів, 

перегородок. Звукоізолювальні перепони (екрани) відбивають звукову хвилю і тим 

перешкоджають розповсюдженню шуму.  Вони  бувають одно-  та багатошарові. 

Звукоізоляція будь-якої конструкції (перепони, стіни, вікна, тощо) як фізична 

величина дорівнює ослабленню інтенсивності звуку під час проходження його 

через цю конструкцію: 
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)/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. 

 

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 

коливання на шляху передачі звуку, раціональним розташуванням конструкцій з 

малою та великою масою, шарнірною закладкою конструкцій замість жорсткої 

там, де це допустимо, тощо). 

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, функціональні отвори для введення комунікацій. 

Виготовляють їх 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. 

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. 

 
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 
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Для додаткового зниження звукової енергії, 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.  

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. 

 
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 
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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, пла-

стинчасті, 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. 

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». 

 

Інфразвук та ультразвук. Джерела та параметри інфразвукових та 

ультразвукових коливань.  Нормування та методи захисту. 

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 тощо. 

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 
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повітря. У разі дотримання заходів безпеки робота з ультразвуком на стані 

здоров’я не позначається. Допустимі рівні звукового тиску ультразвуку 

нормуються згідно з  ДСН 3.3.6.037–99.  

 

Допустимі рівні  тиску  ультразвуку 

Середньогеометрична частота октавних смуг, 

кГц 

1

6 

3

1,5 

 63 та   

вище 

Допустимі рівні тиску, дБ 8

8 

1

06 

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, екрани; окремі 

приміщення та кабіни, де розміщують ультразвукове обладнання; блокування, що 

відключає генератор ультразвуку у 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. 

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” та ДСН 3.3.6.037-99. 

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 нижче. 

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 
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конструктивних змін у будову джерел, що дає змогу перейти зі сфери інфразвукових 

коливань у сферу звукових, наприклад, за рахунок збільшення частот обертання 

 

Допустимі piвнi тиску інфразвуку в октавних смугах 

Допустимі рівні звукового тиску 

у дБ в октавних смугах 

із середньогеометричними значеннями частот, Гц 

Загаль

ний 

рівень 

звуков

ого 

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.  

 

Джерела  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 виникнення вібрації – 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 широке використання в 

промисловості i будівництві  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 вібрацію збільшуються динамічні навантаження в елементах 

конструкцій, стиках i сполученнях, знижується несуча здатність деталей, 



 14 

ініціюються тріщини, виникає руйнування обладнання. Усе це призводить 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. 

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,   власні резонансні 

частоти яких 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, у разі 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 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 її 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, 
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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. 

 

Класифікація і характеристики вібрацій.  
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: 

                                             0

20



 LgL 

, 

де   – середньоквадратичне значення віброшвидкості, м/с, ( 
n

i
T 1

21
 , 

i – миттєві значення віброшвидкості за період  Т);  

0 – опорне значення віброшвидкості, що дорівнює 5 х 10 8  м/с (для локаль-

ної та загальної вібрацій). 

Логарифмічні рівні віброприскорення ( aL ) в дБ визначають за формулою: 

        0

20
a

a
LgLa 

,  

де а – середньоквадратичне значення віброприскорення, м/с2; 
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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). 

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. 

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, окремі 

стаціонарні електричні установки, ручний електроінструмент, насосні агрегати та 

вентилятори, турбіни тощо. 

В свою чергу, 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. 

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. 

За напрямком дії загальну та локальну вібрації характеризують з урахуванням 

осей ортогональної системи координат X, Y, Z. 
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Рис. Напрями координатних осей 

а)дія загальної вібрації; 

б)дія локальної вібрації. 

 

 

Нормування  та методи гігієнічної  оцінки  та контролю  

виробничої вібрації 

Нормування вібрації здійснюється згідно з ДСН 3.3.6-039–99. 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: 
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fсер г
 = HÂ ff

,                         

де:  fB, fн – верхня та нижня межі частотної смуги. 

Параметрами, що нормуються, за інтегральної оцінки за спектром частот є 

коректоване значення віброшвидкості (V) або віброприскорення (а), або їx 

логарифмічні piвні (L), які вимірюються за допомогою корегувальниих фільтрів або 

розраховуються. 

Кореговане 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 його значення наведені у ДСН 3.3.6-039–99). 

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: 

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; 

tзм   – 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 
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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). 

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 конструктивних 

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).  

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.); 
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•   відстроювання від резонансних режимів за рахунок раціонального вибору 

приведеної маси m (за  >  0) або жорсткості q (за  <  0) системи або зміна 

частоти збуджувальної сили ( ); 

•   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.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. 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. 

Автор: доцент кафедри ОПЦБ ІЕЕ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 



 1 

CPC 5.  
Розділ 2. Охорона праці.  
Тема 2.11.  Електромагнітні поля та випромінювання.  

Джерела, особливості і класифікація електромагнітних полів та випромінювань. 

Характеристики електромагнітних полів і випромінювань. Нормування електромагнітних 

полів. Особливості нормування електромагнітних випромінювань радіочастотного 

діапазону. Методи  розрахунку рівнів електромагнітних полів на робочих місцях. Прилади та 

методи контролю. Захист від електромагнітних полів та випромінювань. 

       Література: Л1.7;Л2.4-Л2.6;Л2.14;Л4.5-Л4.6. 

 

 

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 радіовипромінювань штучних джерел значною мірою впливають  і 

так звані паразитні випромінювання апаратури, які визначаються  якістю їх 

екранування. Характерною рисою штучних джерел радіовипромінювання, на 

відміну від природного, є висока когерентність – частотна і фазова стабільність, 

що означає також високу концентрацію енергії на дуже вузьких ділянках спектра 

(наприклад, це десятки герц для телеграфної, одиниці та десятки кілогерц для 

радіотелефонної та 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 ): 
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П = ½∙ Е ∙Н  
Вектор Умова-Пойтінга характеризує величину та напрямок енергії, яку 

переносить електромагнітна хвиля. Вектори Е , Н і П  утворюють праву трійку 

векторів (рис. 7.1). 

  

   

      

 

 

 

 

 

 

 

   а)       б) 

Рис.7.1. Просторове зображення векторів ЕМП: а – взаємна орієнтація 

векторів  Е , Н і П ; б – електромагнітна хвиля з правою електричною 

поляризацією 

 

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 декількох джерел та взаємодіюче з 

іншими несприятливими факторами виробничого середовища і т.  ін.  

Механізми взаємодії ЕМП із живими організмами теж дуже різноманітні і 

протікають вони на всіх рівнях: молекулярному, клітинному,  на рівні організму 

людини та популяційному рівні. При цьому розрізняють термічну (теплову) дію 

ЕМП на організм людини  та морфологічні й функціональні зміни людського 

організму під дією ЕМП. 

Існування в організмі людини областей із різною діелектричною проникністю 

(радіоконтрастних областей) призводить до можливості виникнення резонансів 

(стоячих хвиль великої амплітуди)  і, у кінцевому рахунку, до локальних нагрівань 

(мікронагрівів). При опроміненнях ЕМП може мати місце як негативний, так і 

позитивний градіент зміни температури від поверхні у середину тіла людини. 

Якщо механізм терморегуляції тіла не спроможний шляхом розсіювання 

надлишкового тепла попереджати перегрівання тіла, то виникає так званий 
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тепловий ефект впливу ЕМП. Підвищення температури тіла людини на 1°С і вище 

неприпустимо, так як це негативно впливає на загальний функціональний стан 

організму людини в цілому.  

Крім найпростіших фізико-хімічних механізмів впливу ЕМП, не менший 

вплив на організм людини у цілому мають ефекти, що засновані на біофізичних і 

фізіологічних механізмах дії ЕМП, що сумарно виявляються в так званих 

специфічних або інформаційних ефектах. Це - кумуляційний, стимуляційний, 

сенсибілізаційний і дезадаптаціонний ефекти. 

Кумуляція - накопичення сумарного ефекту при впливі тривалого або 

переривчастого опромінення ЕМП.  

Сенсибілізація полягає у підвищенні чутливості організму щодо опромінення 

його ЕМП після попереднього слабкого опромінення. 

Стимуляція - поліпшення під впливом ЕМП загального стану організму або 

чутливості окремих його органів. Наприклад, при нетеплових інтенсивностях 

може спостерігатися стимулююча дія мікрохвиль на окремих частотах.  

Дезадаптуюча дія ЕМП – це зниження пристосовуваності організму при 

його опроміненні ЕМП до інших видів впливу негативних та шкідливих 

виробничих факторів, зокрема  шуму, рентгенівського випромінювання, теплового 

впливу, тощо. Таким чином,  ЕМП при відповідних умовах  може мати навіть 

стресову дію. 

На біологічні реакції людини мають вплив наступні  параметри ЕМП : 

 інтенсивність; 

 частота випромінювання; 

 тривалість опромінення; 

 модуляція сигналу; 

 сукупність частот випромінювання; 

 періодичність дії. 

Сполучення перерахованих вище параметрів в різних комбінаціях може 

давати істотно розрізнені наслідки щодо реакції  біологічного об'єкта,  який 

піддається опроміненню ЕМП. 

При тривалій 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 і т. ін. 

Слід 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 може оцінюватися 

величиною поглинутої її тілом електромагнітної енергії в одиницю часу (W, Вт), 

або питомої енергії, що поглинається  в одиницю часу на одиницю маси тіла, W , 

Вт/кг. Так, наприклад, для оцінки ризику дії електромагнітного поля від 

радіотелефонів та телефонів стільникового та супутникового зв’язку визначають 
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потужність ЕМП, що поглинається на один кілограм мозку - параметр SAR 

(Specific Absorbing Rate).  
 

Нормування, контроль та вимірювання електромагнітних полів 

  Нормування ЕМП здійснюється згідно: 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 (ДСН 3.3.6.096-2002) „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 по інтенсивності 

(напруженості 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 по  інтенсивності (напруженості електричної Е 

та магнітної Н  складової) й по 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 по інтенсивності (густині потоку енергії - ГПЕ) 

та енергетичному навантаженні 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 протягом робочої зміни в годинах (год) і виражається в Вт • год/м2 

(мВт • год/см2, мкВт • год/см2); у випадку 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 протягом робочого дня: 

                                     Егд=60/√t                                                        
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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 відео дисплейними 

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) протягом робочого дня не повинен перевищувати 8 

кА/м.  

Для магнітних полів, що створюються випрямленим трифазним струмом, 

гранично допустимий рівень визначається за формулою: 

 

Нгд= (ЕННгд/Т)1/2                                           

 

де: Нгд (кА/м) -  гранично допустиме значення напруженості магнітного поля; 

ЕННгд (кА2
•год/м2) - гранично допустиме значення енергетичного 

навантаження протягом  робочого дня, яке  дорівнює 144 кА2
• год/м2;   

Т (год) - час дії  магнітного поля, що створюється випрямленим трифазним 

струмом. 

ЕМП промислової частоти. Згідно існуючих норм гранично допустимий 

рівень (ГДР) ЕМП промислової частоти (50 Гц) визначається  гранично 

допустимими значеннями напруженості його електричної та магнітної складових, 

тобто електричного та магнітного полів, і це значення залежить від часу дії цього 

фактора на організм людини протягом робочого дня.  

Перебування в електричному полі промислової частоти напруженістю до 5 

кВ/м включно допускається протягом 8-часового робочого дня. 

При рівнях напруженості електричного поля промислової частоти від 5 до 20 

кВ/м включно припустимий час перебування в ньому  визначається за формулою: 

    Тпр= 

E

50
 - 2,                                                        

де: Тпр (год) - припустимий час перебування в електричному полі промислової 

частоти при заданому рівні напруженості електричного поля (Е) в контрольованій 

зоні; 

Е (кВ/м) - напруженість електричного поля промислової частоти в 

контрольованій зоні. 

При 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 забороняється. 
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Гігієнічні норми щодо гранично допустимих значень напруженості 

електричного поля на робочих місцях  персоналу, що за умовами роботи 

систематично (протягом кожного робочого дня) знаходиться в зоні дії 

електричного поля промислової частоти,  наведені  у таблиці 7.1. 

 

Табл. 7.1. Гранично допустима напруженість електричного поля промислової 

частоти і припустимий час опромінення (ГОСТ 12.1.002-84) 

Напруженість електричного поля 

промислової частоти, кВ/м 

 Припустимий час перебування 

людини в електричному полі 

промислової частоти протягом однієї 

доби, хв. 

 Менше 5 

 Від 5 до 10 

 Понад 10 до 15 

 Понад 15 до 20 

 Понад 20 до 25 

 Без обмеження 

Не більше 180 

 Не більше 90 

 Не більше 30 

 Не більше 10 

 

Зазначені норми повинні виконуватися при додатковій умові: інший час доби 

людина повинна знаходитися в місцях, де напруженість електричного поля не 

перевищує 5 кВ/м, а також виключена можливість впливу на організм людини 

електричних розрядів. 

При необхідності визначення гранично допустимої напруженості 

електричного поля промислової частоти при заданому часі перебування в 

контрольованій зоні може бути використана формула: 

                                                     Егд= 
2T

50


,                                                      

де: Егд (кВ/м) - припустиме значення напруженості електричного поля 

промислової частоти протягом робочого дня; 

Т (год) - регламентований час роботи в ЕМП промислової частоти. 

Розрахунок по цій формулі допускається робити при часі роботи від 0,5 

до 8 год. 

При перебуванні персоналу протягом робочого дня в зонах із різною 

напруженістю електричного поля промислової частоти загальний приведений  час 

роботи  обчислюють за формулою: 

   Текв= 8 ,...















nE

nE

2E

2E

1E

1E

T

t

T

t

T

t
                                

де: Текв(год) – приведений час, еквівалентний по біологічному ефекту  

перебуванню в електричному полі промислової частоти  нижньої границі 

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. 
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 Кількість контрольованих зон визначається перепадом рівнів напруженості 

електричного поля промислової частоти на робочому місці. Розходження в рівнях 

напруженості електричного поля у контрольованих зонах повинно бути не менше 

1 кВ/м. 

Для магнітного поля промислової частоти гранично допустимі рівні його  

напруженості при постійному впливі не  повинні перевищувати 1,4 кА/м  

протягом робочого дня (8 год). 

Час перебування людини в магнітному полі промислової частоти 

напруженістю понад 1,4 кА/м регламентується відповідно до табл.7.4. 

При локальному впливі магнітного поля промислової частоти на кисті рук 

його гранично допустимий рівень  визначається за формулою: 

 

                                    Нгд лок = Нгд общ ·5 ,                                            

 

де: Нгд лок (A/м) – гранично допустимий рівень змінного магнітного поля 

частотою 50 Гц при локальному впливі (кисті рук); 

Нгд общ (A/м) - гранично допустимий рівень змінного магнітного поля частотою 

50 Гц при загальному впливі (табл. 7.2). 
 

Таблиця 7.2. Припустимий час перебування людини в магнітному полі 

промислової частоти напруженістю понад 1,4 кА/м  
Час перебування персоналу,  

год. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 

 

ЕМП радіочастотного діапазону. Згідно існуючих норм гранично 

допустимий рівень (ГДР) ЕМП у діапазоні частот 1 кГц - 300 МГц  визначається  

гранично допустимими значеннями напруженостей його електричної та магнітної 

складових, тобто електричного та магнітного полів, і це значення залежить від 

часу дії цього фактора на організм людини протягом робочого дня та гранично 

допустимого енергетичного навантаження і визначається за формулами:  

 

                            Егд  =( ЕНЕгд /Т)1/2,  Нгд =( ЕННгд /Т)1/2                                        

 

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 протягом  робочого дня відповідно для електричної та магнітної 

складових ЕМП . 

Згідно існуючих норм гранично допустимий рівень  ЕМП радіочастотного 

діапазону на частотах 300 МГц - 300 ГГц визначається гранично допустимим 

значенням густини потоку енергії ЕМП і це значення залежить від часу дії цього 
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фактора на організм людини протягом робочого дня та гранично допустимого 

енергетичного навантаження і визначається за формулою:  
 

                             ГПЕгд=К∙ЕНГПЕгд/Т, ,                                         

 

де: ГПЕгд (Вт/м2, мВт/см2, мкВт/см2) - гранично допустима величина густини 

потоку енергії; 

ЕНГПЕгд- гранично допустима   величина  енергетичного  навантаження, яка 

згідно норм  складає 2 Вт • год/м2 (200 мкВт • год/см2); 

К - коефіцієнт послаблення біологічної ефективності, який  дорівнює 1 - 

для усіх випадків впливу, крім опромінень від обертових і скануючих антен. 

Т - час перебування в зоні опромінення за робочу зміну, год. 

 В усіх  випадках  максимальне  значення  ГПЕгд  не повинне  перевищувати 10 

Вт/м2 (1 мВт/см2). 

Порядок контролю та вимірювання ЕМП регламентується ГОСТ 12.1.006-

84, згідно з яким контроль та вимірювання інтенсивності ЕМП потрібно 

проводити періодично, не рідше ніж один раз на рік в порядку поточного 

санітарно-гігієнічного нагляду. 

Санітарно-гігієнічний контроль та вимірювання рівнів ЕМП на робочих 

місцях працюючих проводяться атестованими атестаційною комісією 

Міністерства охорони здоров'я України санітарними лабораторіями підприємств, 

організацій, а також установами і закладами системи державної санітарно-

епідеміологічної  служби України. 

Якщо на робочому місці працюючого можливе опромінення ЕМП одразу від 

декількох одночасно працюючих установок, сумарна інтенсивність опромінення 

визначається в такий спосіб: 

- при робочих частотах < 300 МГц проводяться виміри напруженості ЕМП на 

робочому місці від кожного джерела окремо при відключених інших джерелах.  

Сумарна інтенсивність опромінення в кожній вимірювальній точці при 

застосуванні n-джерел, що працюють у однакових частотних діапазонах для яких 

встановлені однакові ГДР, розраховують за формулами: 

 

 Е = E E En1
2

2
2 2  ... ,                                 

   Н = H H Hn1
2

2
2 2  ... ,                               

- в діапазоні частот 300 МГц - 300 ГГц  вимірюється ГПЕ, яка створюється в 

даній точці кожним із n-джерел окремо, а отримані результати додаються один до 

одного згідно з формулою: 

                              ГПЕ =  ГПЕ1 + ГПЕ2 +...+ГПЕn.                            

   

Апаратура, що використовується для контролю та вимірювання ГДР ЕМП, 

повинна мати посвідчення про державну атестацію, нормативно-методичне 

забезпечення і дозвіл Міністерства охорони здоров'я для використання і 

проведення відповідних досліджень. 
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Заходи та засоби захисту від дії електромагнітних полів 

Захист персоналу від впливу ЕМП досягається шляхом проведення організаційних, 

інженерно-технічних заходів, а також використанням засобів індивідуального захисту. 

До організаційних заходів відносяться: вибір раціональних режимів роботи  

установок, обмеження місця і часу перебування персоналу в зоні опромінення і т. ін. 

Інженерно-технічні заходи включають раціональне розміщення устаткування, 

використання засобів, що обмежують проникнення електромагнітної енергії на 

робочі місця персоналу (поглинаючі матеріали, екранування і т. ін). 

До основних заходів щодо захисту від ЕМП відносяться: 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. Припустимий час перебування в робочій 

зоні при наявності ЕМП визначається за допомогою вище наведених формул.  

Захист відстанню застосовується лише у тому випадку, коли нема іншої 

можливості послабити дію ЕМП іншими заходами, в тому числі і захистом часом. 

У цьому випадку збільшують відстані між випромінювачем ЕМП і персоналом. 

Припустима відстань до джерела ЕМП, що забезпечує гранично допустимі 

значення інтенсивності випромінювання, визначається за допомогою вище 

наведених формул  і обов’язково перевіряється експериментальними 

вимірюваннями рівнів ЕМП на робочих місцях. 

Зменшення потужності випромінювання у самому джерелі випро-

мінювання  
Виділення небезпечних зон випромінювання. Для кожної установки, що 

випромінює ЕМП вище гранично допустимих значень, повинні виділятися зони, у 

яких інтенсивність випромінювання є небезпечною для людини. Границі  таких 

зон, де інтенсивність ЕМП може перевищувати гранично допустимі рівні,  

визначають експериментально для кожного конкретного випадку розміщення 

установки чи апаратури під час їх роботи на максимальну потужність 

випромінювання. Крім того, у відповідності з ГОСТ 12.4.026-76 небезпечні зони 

випромінювання із інтенсивністю ЕМП більше гранично допустимих рівнів 

огороджуються і встановлюються попереджуючі знаки з написом: „Не заходити, 

небезпечно!”. Також, в разі необхідності, ці зони можна додатково позначати по 

границях широкими червоними лініями на підлозі приміщення чи територій, а 

також застосовувати попереджувальну сигналізацію відповідно до ГОСТ 12.1.006-

84.  

Екранування джерел випромінювання застосовують для зниження 

інтенсивності ЕМП на робочих місцях. Необхідно підкреслити, що захист 

екрануванням важається основним та найбільш ефективним методом  захисту. 
 

Автор: доцент кафедри ОПЦБ ІЕЕ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 
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         CPC 6.  
          Розділ 2. Охорона праці.  

Тема 2.12.  Іонізуючі випромінювання. 

Джерела іонізуючого випромінювання, класифікація і особливості їх використання. 

Принципи нормування іонізуючого випромінювання. Типові методи та засоби захисту 

персоналу від негативної дії іонізуючого випромінювання у виробничих умовах. 

Література:  Л1.7-Л1.11;Л2.4-Л2.8;Л2.14;Л3.68;Л4.5. 

 

Джерела іонізуючого випромінювання, класифікація і особливості їх 

використання. 

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, тобто 

швидкість розпаду (А), пропорційна повному числу ядер N: 

                              А =  – dN/dt = N ,                                         

де   – постійна радіоактивного розпаду, яка характеризує вірогідність розпаду на 

одне ядро за одиницю часу (сек-1).  

Цей процес також можна  описати формулою: 

                                    

де N0 i Nt– 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 перетворення 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 1 граму Ra. 

Частки, що випускаються радіоактивним джерелом, утворюють потік, який 

вимірюється числом часток за одиницю часу. Потік, що припадає на одиницю 
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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: 

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/МеВ. Іонізуюча здатність  -часток на два порядки нижче α-часток.     

n-(нейтронне) – потік нейтронів (максимальна проникаюча здатність). 

-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.        

 
                    Основні характеристики деяких іонізуючих випромінювань (ІВ) 

 

Вид 

 

Фізична 

природа 

Швидкість 

розповсюд

ження, 

км/сек 

Енергія 

випромінюв

ання, МеВ 

Глибина 

проникнення 

Іонізуюча 

здатність,    

пар іонів на 

1 мм 

пробігу в 

повітрі 

Повітр

я 

Біологіча 

тканина 

Альфа (α) Ядра гелію 

Не+ 

20000 1,83−11,65 2,5−11 

см 

30-130 

Мкм 

1000–3000 

 

Бета (β) Електрони, 290000 0,0005−8 0,002−3 0,003- 30−50 
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позитрони 4 м 41,3 мм 

Гамма (γ) 

 

Фотонне, 

ЕМВ 

(довжина 

хвилі 

0,01−0,0005 

нм) 

300000 

 

0,01−10 4,8-0,02* 

 

4,99−0,02

* 

2−4 

Рентгенівське 

(R) 

Фотонне, 

ЕМВ 

(довжина 

хвилі 

6-0,01 нм) 

300000 0,001−1 50− 

0,028* 

52 – 

0,03* 

1−2 

              * - коефіцієнт ослаблення енергії  фотонів (масовий коефіцієнт  передачі енергії ). 

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 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 
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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 – 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 

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∙Dпогл .                         

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. 
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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. 

WR – це ваговий коефіцієнт, який залежить від виду випромінювання. Наприклад, для 

-випромінювання та нейтронного випромінювання WR = 1; для нейтронного 

випромінювання WR = 20). 

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: 

                                                            Е= TTWH ,                               

де Нт – еквівалентна доза в тканині чи органі; 

    WT – тканинний ваговий коефіцієнт, 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 принципи 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, радіоактивна 

речовина може проникнути в організм людини без усяких первинних її 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. 
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 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. 

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 α - та  - випромінювання. Зовнішнє 

опромінення α-, 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 
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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 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 зал-

ежить 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 --
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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 поділяють 

на наступні 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 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. 
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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.  

 

Типові методи та засоби захисту персоналу від негативної дії іонізуючого 

випромінювання у виробничих умовах. 

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; 

 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. 

α—частки можуть ефективно  екрануватися шаром повітря завтовшки кілька 

сантиметрів або шаром скла завтовшки кілька міліметрів. 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.). 
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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, а саме використання продуктів, які 

мають радіозахисні властивості. До них, наприклад, належать  продукти, які 

містять велику кількість пектинів.  

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; 

  радіометричні прилади, які дають вимірювати поверхневі забруднення та 

питому активність радіонуклідів;  

 спектрометричні прилади, які дають змогу визначити спектр (склад) 

радіонуклідів на забрудненому об’єкті. 
 

Автор: доцент кафедри ОПЦБ ІЕЕ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 
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         CPC 7.  
          Розділ 2. Охорона праці.  

Тема 2.13.  Випромінювання оптичного діапазону. Лазерне випромінювання. 

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. Методи 

захисту від лазерного випромінювання. 

Література:  Л1.7; Л2.4-Л2.7; Л2.14; Л4.5- Л4.6. 

 

Класифікація та джерела випромінювань 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 

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. 

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 має  

довжину хвилі у межах 0,76...540 мкм.  

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 
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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 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.  
 

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,  
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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. 

Теплоізоляція та екранування − найефективніші та найбільш економічні захо-

ди щодо зменшення рівнів ІЧ випромінювання, запобігання опікам, 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. 

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. 
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 повстянним 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 
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спеціальне для працівників в гарячих цехах; 

 для захисту рук від опіків – вачеги, рукавиці суконні, брезентові та 

комбіновані з надолонниками зі шкіри; 

 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.  

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. В той 

же час, 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 
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випромінювання. Пил, газ, дим інтенсивно поглинають УФ випромінювання і 

змінюють його спектральний склад. Так, повітря 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. 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.  

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.  

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 
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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.  

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   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 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 наступними 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. 



 7 

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, поплінові); 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 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 
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(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






  ,                                           

де Р – вихідна потужність випромінювання лазера; 

      D – діаметр об’єкта оптичної системи; 

       – довжина хвилі; 

      f – фокусна відстань оптичної системи. 

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 потрібно враховувати геометричні 

розміри  поверхні, що відбиває лазерний промінь (крапкова чи протяжна). 

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, 



 9 

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 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 випромінювання 

здійснюють згідно із санітарними нормами  і правилами СНиП 5804−91, ГОСТ 

12.01.040−83 „ССБТ. Лазерная безопасность. Общие положения”, ДСТУ ІЕС 60825-

1:2004 «Безпечність лазерних виробів. Частина1. Класифікація обладнання, вимоги та 

настанови користувачам». За нормативами для проектування лазерної техніки має бути 
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діючим принцип відсутності впливу на людину прямого, дзеркально та дифузно 

відбитого  випромінювань. 

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); 

4   – найпотужніші лазери, небезпечні при 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.  

           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; 

 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 комплексу 

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 
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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 (ДСТУ ЕN 12254:2010 «Екрани для 

робочих місць з лазерами. Вимоги щодо безпеки та методи випробувань»). 

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 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. 

 

Автор: доцент кафедри ОПЦБ ІЕЕ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 
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          CPC 8.  

          Розділ 2. Охорона праці.  

Тема 2.22.   Пожежна безпека та профілактика на об’єктах 

теплоенергетики. 

Існуюча нормативно-правова база з пожежної безпеки та профілактики. 

Показники вибухо- та пожежонебезпеки матеріалів і речовин. Класи 

пожеж. Класифікація виробничих приміщень та робочих зон за вибухо- та 

пожежонебезпекою.  

Забезпечення та контроль стану пожежної безпеки на виробничих 

об’єктах. 

Основні засоби і заходи забезпечення пожежної безпеки виробничого 

об’єкту. Засоби пожежогасіння.  

Автоматичні системи пожежної сигналізації,  пожежогасіння, та 

димовидалення.   

Обов’язки та дії персоналу у разі виникнення  пожежі.  

Навчання працівників з питань пожежної безпеки та профілактики. 

Основні заходи і засоби щодо підвищення рівня пожежної безпеки на 

об’єктах теплоенергетики (АЕС, ТЕС, ТЕЦ). 

Література:  Л1.19; Л2.4-Л2.9; Л3.57-Л3.61;Л3.69-Л3.70. 

 

Основні терміни та визначення 

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. 
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Пожежна безпека об'єкта – стан об'єкта, за яким з регламентованою 

імовірністю виключається можливість виникнення i розвитку пожежі та 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 
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кожному конкретному випадку є чинна законодавча i нормативно-технічна база 

з питань пожежної безпеки, вибухопожежонебезпечні 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. 

 

Існуюча нормативно-правова база з пожежної безпеки та 

профілактики 

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, Кодекс цивільного захисту України, 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", НАПБ А.01.001–2015 "Правила пожежної безпеки в 

Україні" та  «Кодекс цивільного захисту України». 

2. Міжгалузеві. До документів цього типу віднесено більше 40 

нормативних актів 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” та 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, що використовується для визначення рівня пожежної 

небезпеки об'єкта, це НАПБ Б.03.002–2007 "Визначення категорій приміщень та 

будинків за вибухопожежною та пожежною небезпекою". 
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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.01–034–99/111 "Правила пожежної безпеки в компаніях, на 

підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України"; 

- НАПБ В.01.046-2004/111 «Правила пожежної безпеки при експлуатації 

атомних станцій”. 

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”, ДСТУ Б В.1.1-36:2016 "Визначення категорій 

приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою", 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:  ДБН В.1.1-7-2002 

“Пожежна безпека об’єктів будівництва”, ДБН В.2.5-56:2014 «Системи 

протипожежного захисту» СНиП 2.04.05–86 “Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха” тощо;  

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 
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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.  

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. 

Для процесу 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 
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прискорення поширення полум'я і виникнення в суміші ударної хвилі, завдяки 

якій i здійснюється передача теплоти в cуміші. 

Таким чином, 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)”.     

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. 

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 пожежо та вибухонебезпеки речовин та матеріалів 

Пожежовибухонебезпека речовин та матеріалів – це сукупність 

властивостей, які характеризують їx схильність до виникнення й поширення 

горіння, особливості горіння i здатність піддаватись гасінню. 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, 
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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 

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 
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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 накопичення тепла у горючій cyміші. 

При зменшенні об'єму горючої cyміші температура самозаймання 

підвищується. 

Для кожної горючої cyміші icнyє критичний об'єм, у якому самозаймання 

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 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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 

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 
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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. 

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 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. 

 

Класифікація виробничих приміщень та робочих зон за вибухо- та 

пожежонебезпекою. 

 

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.03.002–2007 "Визначення 

категорій приміщень та будинків за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою"; ДСТУ Б В.1.1-36:2016 "Визначення категорій приміщень, 
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будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою"). 

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.03.002–2007 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. 

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 холод-

ному стані. 

Визначення надлишкового в порівнянні з допустимим тиску вибуху Р 

здійснюється розрахунковим методом. 
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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. 

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. 
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Класифікація пожежонебезпечних та вибухонебезпечних зон 

Класифікація пожежонебезпечних та вибухонебезпечних зон визначається 

«Правилами улаштування електроустановок» (ПУЕ) 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. 

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. 
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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 вибухо-

небезпечні cyміші в paзi аварії. Ця зона може включати простір поблизу 

обладнання, що утримує пил, який може вивільнятися шляхом витоку i фор-

мувати пилові утворення. 

 

Забезпечення та контроль стану пожежної безпеки на виробничих 

об’єктах. 

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 

розміщення; 

• ізоляція горючого середовища (використання ізольованих відсікiв, камер, 

кaбiн, тощо); 

• підтримання безпечної концентрації середовища відповідно до норм i 

правил безпеки; 

• 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 
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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 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 
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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 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, 
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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. 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. 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: 

♦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; 

♦ виконанням вимог чинних стандартів, норм та правил пожежної безпеки; 

♦ використанням електроустаткування, що відповідає за своїм виконанням 

пожежонебезпечним та вибухонебезпечним зонам, групам та категоріям 

вибухонебезпечних сумішей. 
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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). 

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 



 21 

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. 

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.  

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). 
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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. 

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 
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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 

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 (.ДСТУ 3675-98, ISO 3941-77 та ДСТУ 4297:2004).   

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).  



 24 

 
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 

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 
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окремому малолітражному балоні, причому він може бути розміщений як 

усередині, так і зовні корпуса вогнегасника; газом-витискувачем, що 

знаходиться в корпусі вогнегасника (закачні); газом, що утворюється в 

результаті хімічної реакції. 

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 проводиться в 

залежності від їx вогнегасної здатності, граничної площі, класу пожежі у 

приміщенні чи об'єкта, що потребує захисту відповідно до чинних нормативів 

(ДСТУ 3675-98, 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 

пож

ежі 

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 

Кла

с 

пож

ежі 

Повітряно-

пінні 

вогнегасни

ки 

місткістю 

100 л. 

Комбіновані 

вогнегасник

и 

місткістю(пі

на, 

порошок) 

100 л 

Порошков

і 

вогнегасн

ики 

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. 
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Приміщення, обладнані стаціонарними установками автоматичного 

пожежогасіння, комплектуються вогнегасниками на 50%  їx розрахункової 

кількості. 

 

Автоматичні системи пожежної сигналізації,  пожежогасіння та 

димовидалення. 

Швидке виявлення  пожежі, своєчасний виклик пожежних підрозділів та 

оповіщення про пожежу людей, що перебувають у зоні можливої 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, пожежогасіння та 

димовидалення (ДБН В.2.5-56: 2014, ДСТУ 4490:2005). 

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 
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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 по-

винно передбачатися від акумуляторних батарей); телефонний зв'язок з 

пожежною охороною об'єкта або пожежною частиною населеного пункту. 

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 контро-

люється даною системою пожежної сигналізації. 

Керування технологічним (газовим, електротехнічним) та іншим 

обладнанням, яке блокується системою автоматичної пожежної сигналізації, 

допускається здійснювати при спрацьовуванні лише одного автоматичного 

пожежного сповіщувача. 

В той же час, якщо установка пожежної сигналізації призначена для 

керування автоматичними установками пожежогасіння, димовидалення і 

оповіщення про пожежу, то кожну точку поверхні, що підлягає захисту, 

необхідно контролювати не менше ніж двома автоматичними пожежними 

сповіщувачами. 

Для підвищення безпеки при пожежі передбачається встановлення системи 

оповіщення (СО) виробничого персоналу. 

Оповіщення виробничого персоналу у разі виникнення пожежі 

здійснюється відповідно до вимог   НАПБ А.01.003-2009. 

Необхідність обладнання виробничих приміщень певним типом СО 

визначається згідно з додатком Е до ДБН В.1.1-7-2002 "Захист від пожежі. 

Пожежна безпека об'єктів будівництва".  

При обладнані виробничих будівель системою оповіщення, їх необхідно 

поділяти на зони сповіщення з урахуванням об'ємно-планувальних рішень 

будинків, шляхів евакуації, поділення на протипожежні відсіки тощо, а також з 

урахуванням вимог, що наведені в примітці 1 таблиці Е.1 додатка Е до ДБН 

В.1.1-7-2002.  

Розміри зон оповіщення, черговість оповіщення та час початку оповіщення 

людей в окремих зонах визначаються, виходячи з умов забезпечення безпечної 

та своєчасної евакуації людей у разі виникнення НС.  

Також дуже важливо для безпеки людей забезпечити протидимний захист 

приміщень i особливо шляхів евакуації. Протидимний захист забезпечується 

обмеженням розповсюдження продуктів горіння по будівлях та приміщеннях, 

як ізоляцією можливих місць виникнення пожежі, так і примусовим видаленням 

диму. Ці задачі вирішуються за допомогою об'ємно-планувальних та 

конструктивних pішень при проектуванні об'єктів, деякими технологічними 

прийомами в процесі будівництва, завдяки використанню спеціальних 

пристроїв i вентиляційних систем, які призначені для видалення диму зниження 

температури i конденсації продуктів горіння. 
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Навчання працівників з питань пожежної безпеки та профілактики. 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

Пожежна безпека при експлуатації приміщень та обладнання 
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теплових установок і теплових мереж 

Власники (керівники) підприємств відповідають за пожежну безпеку 

приміщень та обладнання теплових установок і теплових мереж, а також за 

наявність і справний стан первинних засобів пожежогасіння. 

Облаштування та експлуатація тепловикористовуючих установок і 

теплових мереж має відповідати вимогам НАПБ А.01.001-2015. Усі споруди та 

устаткування обладнуються мережею протипожежного водопостачання, 

засобами виявлення та гасіння пожежі відповідно до вимог НД. 

Персонал має виконувати вимоги інструкцій з пожежної безпеки та 

встановлений на підприємстві протипожежний режим експлуатації теплових 

установок і теплових мереж, не допускати особисто та зупиняти дії інших осіб, 

які можуть призвести до займання та пожежі. 

Персонал, який обслуговує теплові установки і теплові мережі, проходить 

протипожежний інструктаж, заняття з пожежно-технічного мінімуму, буру 

участь у протипожежних тренуваннях. 

Враховуючи особливості експлуатації теплових установок і теплових 

мереж, на підприємстві встановлюється протипожежний режим та  

впроваджуються протипожежні заходи, які забезпечують безпечну 

експлуатацію,   а також опрацьовується оперативний план пожежогасіння.  

У котельні та в інші приміщення джерел теплопостачання підприємств і 

населених пунктів забороняється допускати до роботи осіб, які не пройшли 

спеціального навчання та протипожежного інструктажу, не отримали 

відповідних кваліфікаційних посвідчень. 

Зварювальні та інші вогненебезпечні роботи, у тому числі ремонтні, 

монтажні та інші, які здійснюються підрядними організаціями, виконуються   

згідно з вимогами правил пожежної безпеки та з урахуванням особливостей 

пожежної безпеки теплових установок і теплових мереж. 

Наказом по підприємству призначаються особи, відповідальні за пожежну 

безпеку окремих територій, будівель, споруд, приміщень, ділянок тощо. 

Розробляється та затверджується інструкція щодо заходів з пожежної безпеки 

та план (схема) евакуації людей у разі виникнення пожежі на теплових 

установках і теплових мережах та схема сповіщення людей про виникнення 

пожежі; створюється пожежотехнічна комісія та пожежні формування на 

добровільних засадах. 

Кожний випадок пожежі або займання на теплових установках і теплових 

мережах розслідується комісією, яка створюється керівником підприємства. 

Результати розслідування оформлюються актом. Під час розслідування 

встановлюються причина та винуватці виникнення пожежі (займання). За 

результатами розслідування розробляються і впроваджуються протипожежні 

заходи.  

 

Вимоги пожежної безпеки при проектуванні та експлуатації АЕС 
 Пожежна безпека на АЕС регламентується «Правилами пожежної 

безпеки при експлуатації АЕС (ППБ-АС-95) та "Протипожежними нормами 

проектування атомних електростанцій з водо-водяними енергетичними 
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реакторами" (ВБН В.1.1-034-2003) – ці норми призначені для керівництва при 

проектуванні протипожежного захисту (ППЗ) діючих і споруджуваних АЕС, що 

містять енергоблоки з водо-водяними енергетичними реакторами (ВВЕР).  

Вимоги цих нормативних документів  поширюються на:  

  приміщення, будівлі і споруди, в яких розміщені важливі для 

безпеки АЕС системи, а також на розташоване в цих будинках і спорудах 

обладнання систем, які є важливими для безпеки АЕС ( далі СВБ);  

  приміщення, будівлі і споруди, в яких встановлені системи 

зберігання та/або обертання  ядерних матеріалів, радіоактивниих відходів 

та джерел іонізуючого випромінювання, і на обладнання зазначених 

систем;  

  приміщення, будівлі і споруди, в яких розміщені системи 

нормальної експлуатації, що не впливають на безпеку функціонування 

АЕС, а також на обладнання цих систем, до яких вимоги протипожежного 

захисту обумовлені специфікою їх функціонування, досвідом їх 

проектування та експлуатації.  

В цих нормативних  документах викладені вимоги до протипожежного 

проектування будинків, споруд, приміщень, а також щодо  експлуатації 

встановлених у них систем протипожежного захисту та систем, важливих для 

безпеки, а також систем, що містять радіоактивні речовини, вихід яких у 

навколишнє середовище може привести до перевищення допустимих 

санітарних норм.  

 Ці вимоги розроблені відповідно до принципів забезпечення безпеки 

АЕС, встановленими НП 306.1.02/1.034-00 і рекомендаціями МАГАТЕ № 50-

SG-D2.  

 Поширення ВБН В.1.1-034-2003 на проектування систем нормальної 

експлуатації, які не впливають на безпеку, рекомендується здійснювати у 

випадках відсутності відповідних вимог у загальнопромислових НД.  

 Дотримання вимог ВБН необхідно для збереження функцій систем 

безпеки, які повинні забезпечити:  

  умови для безпечної зупинки реактора і підтримання його в 

підкритичному стані;  

  тривалий відвід залишкових тепловиділень аж до ліквідації 

наслідків пожежі;  

  не перевищення допустимих доз опромінення персоналу та 

рівнів викиду радіоактивних речовин за встановлені проектом границі, з 

метою забезпечення безпеки персоналу, населення і навколишнього 

середовища.  

При проектуванні АЕС повинна бути реалізована система глибоко 

ешелонованої-протипожежного захисту, що сприяє збереженню функцій СВБ, 

необхідних для забезпечення ядерної і радіаційної безпеки АЕС під час і після 

пожежі, і передбачає наступне.  

Попередження пожеж шляхом:  

  доведення кількості горючих речовин та матеріалів до 

мінімуму, необхідного за умовами виробництва;  
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  запобігання умов для виникнення газоповітряних 

вибухопожежонебезпечних сумішей;  

  здійснення організаційних і технічних заходів для 

запобігання виникнення джерел запалювання;  

  застосування електротехнічного обладнання, виконаного 

відповідно до класу вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зон згідно 

з ПУЕ, ДНАОП 0.00-1.32-01;  

  застосування матеріалів для будівельних конструкцій та 

оздоблювальних матеріалів, які відповідають категорії приміщення з 

вибухопожежної та пожежної небезпеки і ДБНВ 1.1-7-2002.  

При проектуванні АЕС також необхідно забезпечити  відповідний захист 

будівель і споруд від впливу блискавки з урахуванням вимог РД 34-21-122-87.  

 Вибір і облаштування шляхів евакуації слід здійснювати відповідно до 

вимог ДБН В.1.1-7-2002.  

 При цьому габарити шляхів евакуації (включаючи розміри дверних 

отворів) приймаються з урахуванням режиму перебування людей в 

приміщеннях, що не обслуговуються або періодично обслуговуються, а також з 

урахуванням розрахункової щільності людського потоку в період евакуації.  

 Для забезпечення безпечної евакуації повинні передбачатися заходи 

спрямовані на:  

  Створення умов для безперешкодної евакуації людей у разі 

виникнення пожежі:  

  Захист людей на шляхах евакуації від дії на них небезпечних 

факторів пожежі.  

Зазначені вище заходи забезпечуються комплексом об’ємопланувальних, 

конструктивних, інженерно-технічних рішень, які слід приймати з урахуванням 

призначення приміщення, його категорії вибухопожежної та пожежної 

небезпеки, ступеня вогнестійкості, поверховості будівлі, кількості людей, які 

підлягають евакуації і т.ін.  

 Евакуація людей на випадок пожежі повинна передбачатися по шляхах 

евакуації, через евакуаційні виходи.  

Евакуаційні виходи, шляхи евакуації повинні позначатися знаками 

пожежної безпеки згідно з ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ, а проектування та 

влаштування евакуаційного освітлення здійснюється відповідно ДБН В.2.5-28-

2006, ПУЕ, ДНАОП 0.001-1.32-01 (3 *), ВСН 59 і ін. НД.  

Проектування електротехнічних систем АЕС, у тому числі і в частині 

забезпечення протипожежного захисту, повинно здійснюватися згідно з ПУЕ.  

При цьому при проектуванні систем електропостачання споживачів систем 

безпеки АЕС слід додатково керуватися ПНАЕ Г-9-027-91, що стосуються 

систем аварійного електропостачання (САЕ).  

Додатково понад вимоги, викладені в ПУЕ, ДНАОП 0.00-1.32-01 і ПНАЕ 

Г-9-027-91 для електротехнічних систем і споруд, необхідно:  

 1. У електротехнічних приміщеннях передбачати системи автоматичної 

пожежної сигналізації (АПС) та пожежогасіння (АСПГ).  
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 2. Обладнання систем димовидалення та підпору повітря, установок 

пожежогасіння, аварійного та евакуаційного освітлення приміщень каналів 

системи безпеки, яке віднесено до забезпечуючих систем безпеки, слід 

відносити до споживачів другої групи по ПНАЕ Г-9-027-91 або РД 210.006.90.  

 Електропостачання цих струмоприймачів має забезпечуватися від 

розподільних пристроїв у відповідних каналах.  

 3. Установки автоматичної пожежної сигналізації, що діють на запуск 

пристроїв пожежогасіння в приміщеннях каналів системи безпеки блоку, слід 

відносити до першої групи споживачів за надійністю електропостачання 

відповідно до РД 210.006.90 або ПНАЕ Г-9-027-91.  

 4. Установки автоматичної пожежної сигналізації для приміщень АЕС, в 

яких розташовані системи нормальної експлуатації, важливі для безпеки, а 

також для спецкорпусу, складу свіжого палива, сховища відпрацьованого 

палива та радіоактивних відходів, корпусу спалювання радіоактивних відходів, 

господарства органічного палива, кабельних споруд, турбінного та 

трансформаторного відділень, відносяться до особливої групи 

електроприймачів першої категорії за ПУЕ.  

Системи та засоби автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про 

пожежу будівель і споруд АЕС мають відповідати вимогам ДБН В.2.5-56-2014, 

крім випадків, викладених у ВБН В.1.1-034-2003.  

Перелік будівель, приміщень і споруд підлягають обладнанню 

автоматичними установками пожежної сигналізації (АУПС), наведено в 

додатку Е (ВБН В.1.1-034-2003).  

Як вже було сказано раніше, автоматичні установки пожежної 

сигналізації будинків, приміщень і споруд, що містять системи та елементи 

безпеки АЕС, відносяться, згідно НП 306.1.02/1.034-2000, до забезпечуючих 

елементів системи безпеки (СБ), якщо ці АУПС входять до складу 

автоматичних установок пожежогасіння, дії яких запобігають ушкодженню 

більш ніж одного каналу СБ.  АУПС інших будівель, споруд і приміщень АЕС 

відносяться до елементів нормальної експлуатації.  

Установки автоматичної пожежної сигналізації, Які відносяться до 

забезпечуючих елементів СБ, повинні зберігати працездатність при природних 

екстремальних зовнішніх впливах (максимальний розрахунковий землетрус, 

ураган, повінь тощо) і при можливих внутрішніх впливах, обумовлених 

проектними аваріями.  

В контрольованих зонах  виробничих приміщеннях, важливих для 

безпеки АЕС, слід встановлювати не менше двох автоматичних пожежних 

сповіщувачів, незалежно від типу цих сповіщувачів (адресні та ін.)  Технічні 

характеристики АУПС повинні забезпечувати підключення до однієї 

сигнальної лінії автоматичних пожежних сповіщувачів з різними принципами 

дії та з різними критеріями визначення пожежної обстановки (ситуації).  

Вимоги щодо необхідності установки в одній контрольованій зоні 

автоматичних пожежних сповіщувачів різних принципів дії повинні 

встановлюватися в технічному завданні на проектування по кожному 

захищаємому приміщенню (споруді) залежно від характеру первинних ознак 
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пожежі та з урахуванням характеристик навколишнього середовища.  

Основним типом пожежних сповіщувачів повинні бути адресні сповіщувачі.  

Безадресні пожежні сповіщувачі одного шлейфу АУПС слід розміщувати:  

  в межах пожежних відсіків (секцій), які стосуються одного 

резервуємого каналу системи безпеки, з урахуванням вимог ДБН В.2.5-

56-2014;  

  в межах однієї зони будівлі (споруди), що відноситься до 

однієї категорії з радіаційної безпеки;  

  в межах однієї зони пожежного відсіку, обладнаної 

системами вентиляції, протипожежними заслінками з автоматичним 

керуванням від командного імпульсу безадресної пожежної сигналізації 

цієї зони.  

 Адресні пожежні сповіщувачі однієї сигнальної лінії АУПС слід 

розміщувати в межах пожежних відсіків (секцій), які стосуються одного 

резервуємого каналу системи безпеки, з урахуванням вимог ДБН В.2.5-13-98.  

 Автоматичні установки пожежної сигналізації повинні забезпечувати 

розподіл сигналів "Увага", "Пожежа" та "Несправність".  

 Сигнали "Пожежа", "Увага" та "Несправність" в БЩУ (РЩУ), ЦЩУ, 

МЩУ повинні бути виражені світловими і звуковими індикаторами, що 

відрізняються за характером подачі сигналу від інших технологічних та 

аварійних сигналів АЕС.  

Всі прилади приймально-контрольні пожежні, прилади контролю 

локальні пожежні, управління і сигналізації ІУС АПС і ППА енергоблоків через 

єдину інформаційну шину повинні бути підключені до робочих станцій, 

розміщених на БЩУ, РЩУ та ЦЩУ з можливістю управління всіма системами 

АПС і ППА за пріоритетом.  

 Загальний сигнал про пожежу АЕС повинен передаватися в об'єктове 

пожежне депо.  

 Установки пожежогасіння в залежності від їх функціонального 

призначення відносяться або до забезпечуючих систем безпеки або до систем 

нормальної експлуатації.  

 Установки пожежогасіння відносяться до забезпечуючих систем безпеки 

в тому випадку, якщо їхня дія запобігає виходу з ладу більш ніж одного каналу 

системи безпеки через вплив на них пожежі.  В інших випадках установки 

пожежогасіння відносяться до систем нормальної експлуатації.  

Вимоги до проектування установок пожежогасіння, у яких робочою 

речовиною для гасіння є вода, газ, повітряно-механічна піна і вогнегасні 

порошки наведені в ДБН В.2.5-56-2014.   

 У приміщеннях, в яких знаходяться персональні комп'ютери (де 

обладнання АСПГ не обов'язково) слід встановлювати переносні вуглекислотні 

вогнегасники, з розрахунку 2 шт.  на кожні 20 м 2.  площі з урахуванням 

гранично допустимої концентрації вогнегасної речовини.  

 Допускається встановлення інформаційних і керуючих пристроїв ЕОМ 

(робочі станції, монітори, клавіатура, принтери тощо) безпосередньо в 

приміщеннях щитів управління АЕС.  
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Щитові пристрій АСУ ТП повинні мати таке виконання, яке забезпечує 

нерозповсюдження горіння.  

 Системи і засоби вентиляції, кондиціонування повітря та протидимного 

захисту повинні проектуватися відповідно до вимог СНиП 2.04.05-91, а також 

РД 210.006-90 з врахуванням специфіки АЕС.   

 Системи вентиляції та кондиціонування повітря приміщень АСУ ТП 

повинні обладнуватися пристроями, що забезпечують їх відключення при 

пожежі, як автоматично від пожежної сигналізації, так і вручну дистанційно зі 

щита управління та за місцем їх установки.  Дистанційне керування системами 

вентиляції слід передбачати з місць, безпечних при пожежі.  

Повітрозабірні пристрої припливних систем вентиляції щитів управління 

(БЩУ, ЦЩУ, ГЩУ, РЩУ) повинні бути обладнані димовими пожежними 

сповіщувачами, від сигналу яких відключається вентиляційна система.  

 Для зовнішнього і внутрішнього пожежогасіння будівель і споруд, для 

роботи установок охолодження при пожежі будівельних конструкцій і баків з 

нафтопродуктами, а також стаціонарних установок пожежогасіння, що не 

відносяться до систем безпеки, слід передбачати окремий протипожежний 

водопровід високого тиску відповідно до СНИП 2.04.02-84 .  

 При цьому мережі протипожежного водопроводу на майданчику АЕС і 

всередині головного корпусу слід виконувати кільцевими і розділяти їх 

засувками на ремонтні ділянки, від кожного з яких повинні живитися не більше 

п'яти пожежних гідрантів для зовнішнього протипожежного водопроводу і 12 

пожежних гідрантів для систем внутрішнього протипожежного водопроводу.  

При визначенні напорів, розрахункових витрат та обсягу запасів води на 

пожежогасіння слід керуватися вимогами СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01-85, 

ВБН В2.2-58.1-94 і ГКД 34.03.305-2000.  

  Повині бути передбачені два джерела водопостачання:  

  резервуари;  

  водоймища системи технічного водопостачання енергоблоку.  

Внутрішній протипожежний водогін повинен бути передбачений:  

  в машиному відділенні головного корпусу з розрахунку два 

струменя з витратою по 5 л/с кожна;  

  в будівлі обстройки реакторного відділення, в спецкорпусі, в 

резервних дизельних електростанціях і в компресорній станції 

пневмоприводів - з розрахунку два струменя з витратою по 2,5 л/с  в 

кожній будівлі.  

 Установка пожежних кранів в герметичній зоні реакторного відділення 

не передбачається.  

 В інших будівлях і спорудах АЕС внутрішній протипожежний водогін 

необхідно передбачати відповідно до вимог СНиП 2.04.01-85.  

 Якщо межа вогнестійкості існуючих ферм покриття машзалу становить 

менше 45 хвилин необхідно передбачати додаткові витрати води не менше 10 

л/сек для охолодження цих конструкцій.  

 Необхідно забезпечити можливість забору води пересувною пожежною 

технікою з відкритих або закритих каналів систем охолодження турбінного 
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обладнання, з басейнів градирень і резервуарів з водою.  Кількість таких 

водозаборів повинно бути не менше одного на кожний енергоблок і не менше 

двох на АЕС.  

Відповідно до принципу одиничної відмови, для забезпечення 

протипожежного захисту систем безпеки АЕС, з метою збереження ними 

своїх функцій, слід забезпечити: 

• поділ, тобто фізичне відділення друг від друга приміщень і обладнання 

(включаючи і обладнання систем протипожежного захисту) різних 

каналів систем безпеки за допомогою протипожежних перешкод, які 

мають нормованими межами вогнестійкості; 

• резервування систем і устаткування активної протипожежного захисту в 

різних каналах систем безпеки, тобто забезпечення необхідних засобів 

протипожежного захисту. При цьому резервне обладнання повинно 

розміщуватися в різних пожежних відсіках. 

Системи безпеки (СБ) необхідно захищати в тій мірі, щоб у разі пожежі, в 

результаті якого може бути пошкоджений або виведений з ладу один канал СБ, 

інші канали могли продовжувати виконувати функції безпеки з розрахунку 

принципу одиничної відмови. 

Номінальне значення межі вогнестійкості огороджувальних будівельних 

конструкцій та інших протипожежних перешкод, що обмежують пожежні 

сектора, в яких міститься обладнання різних каналів систем безпеки, повинно 

відповідати протипожежним стінам 1 типу (REI 150). 

При проектуванні не розглядаються: 

• можливість одночасного виникнення двох і більше незалежних пожеж у 

межах одного енергоблоку; 

• виникнення одночасно з пожежею інших, постуліруемих проектом, 

вихідних подій, якщо ці події не є наслідком пожежі; 

• пожежі, в поєднанні з одночасними зовнішніми впливами (смерч, ураган, 

затоплення, землетрус, ударна хвиля), якщо пожежі не є наслідком цих 

впливів. При цьому пожежі, що є наслідком зазначених впливів, 

допускається не розглядати, якщо до виникнення розвиненого пожежі 

можуть бути прийняті запобіжні дії. 

Проектні рішення щодо протипожежного захисту АЕС повинні 

прийматися на підставі результатів аналізу пожежної небезпеки будівель, 

приміщень, споруд, і устаткування АЕС, які виконуються в обсязі вимог 

вітчизняних НД і рекомендацій МАГАТЕ для діючих і споруджуваних АЕС. 

Проектом АЕС мають бути показані умови виведення на технічне 

обслуговування, ремонт та випробування каналів системи безпеки, при яких 

безпека забезпечується. 

 

Загальні вимоги пожежної безпеки при експлуатації енергетичного та 

технологічного устаткування АЕС 

Для введення в експлуатацію енергетичного та технологічного 

обладнання повинні бути виконані всі передбачені проектом заходи, необхідні 

для забезпечення пожежної безпеки виробничого процесу.  
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 Планово-попереджувальний ремонт і профілактичний огляд 

устаткування повинні проводитися у встановлені терміни і при виконанні 

заходів пожежної безпеки, передбачених проектом і технологічним 

регламентом.  

Обладнання, призначене для використання пожежонебезпечних та 

вибухопожежонебезпечних речовин і матеріалів, має відповідати 

конструкторській документації.  

Забороняється виконувати виробничі операції на обладнанні та 

установках з несправностями, які можуть призвести до пожеж.  

Температура поверхні теплової ізоляції обладнання під час роботи при 

температурі навколишнього повітря + 25 ° С не повинна перевищувати 60 ° С за 

винятком випадків, спеціально обумовлених у технічних умовах на це 

устаткування.  

Всі гарячі ділянки поверхонь обладнання, що знаходяться в зоні 

можливого попадання на них масла, ЛЗР та ГР, повинні мати неспалиму 

теплову ізоляцію з металевою обшивкою.  Стики обшивки обмотуються 

склотканиною і покриваються рідким склом.  

 У разі попадання масла на теплоізоляцію гарячих поверхонь необхідно 

негайно очистити її (гарячою водою або парою), а якщо ці заходи не допомогли 

(глибока просочення ізоляції) - слід замінити ділянку теплоізоляції.  

Стан теплоізоляції турбогенераторів і трубопроводів слід оглядати в 

доступних місцях не рідше 1 разу на півріччя.  Виявлені порушення 

теплоізоляції, відшарування і спучування повинні заноситися в журнал 

дефектів устаткування для подальшого ремонту.  

Конструкції витяжних пристроїв (шаф, фарбувальних, сушильних, камер і 

т.ін.), апаратів і трубопроводів повинні запобігати накопиченню 

пожежонебезпечних відкладень та забезпечувати можливість їх очищення 

пожежобезпечними способами.  Роботи з очищення мають проводитися згідно з 

технологічними регламентами та фіксуватися в журналі.  

 Іскрогасники, іскроуловлювачі, вогнезатримуючі, вогнезагороджуючі, 

пило-та металоулавлюваючі і противибухові пристрої, системи захисту від 

статичної електрики, що встановлюються на технологічному обладнанні, 

трубопроводах і в інших місцях, повинні утримуватися в робочому стані.  

 Для миття і знежирювання устаткування, виробів і деталей повинні, як 

правило, застосовуватися негорючі технічні миючі засоби, а також безпечні в 

пожежному відношенні установки.  

Розігрів льодових, кристалогідратних та інших пробок в трубопроводах 

слід проводити гарячою водою, парою та іншими безпечними способами.  

Застосування для цих цілей відкритого вогню не допускається.  

 При проведенні технологічних операцій і ремонтів на обладнанні та 

трубопроводах, заповнених натрієм, слід керуватися "Правилами проектування 

і безпечної експлуатації установок, що працюють з лужними металами".  

 Технологічні процеси повинні проводитися відповідно до регламентів, 

правил технічної експлуатації та іншої затвердженої в установленому порядку 

нормативно-технічної та експлуатаційної документації.  
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На усі речовини й матеріали, які застосовуються в технологічних 

процесах, повинні бути надані показники пожежної небезпеки за ГОСТ 

12.1.044-89.  При роботі з пожежонебезпечними і вибухопожежонебезпечними 

речовинами і матеріалами необхідно забезпечити нанесення відповідного 

маркування і попереджувальних написів, наприклад, на упаковках та 

супровідних документах.  

 Негайний аварійний останов турбогенератора повинен проводитися у 

випадках:  

 - виникнення пожежі на агрегаті;  

 - появи раптової вібрації агрегату, маслопроводів або гідроударів, що можуть 

призвести до руйнування агрегату або мастильної системи, а також викликати 

руйнування системи ущільнення;  

 - появи диму або іскор з підшипників і кінцевих ущільнень;  

 - течі мастил на обладнанні або трубопроводі мастильної системи із загрозою 

розтікання і займання мастил;  

 - горіння мастил або просоченої мастилами теплоізоляції, якщо вжиті заходи з 

гасіння джерела займання  виявилися неефективними;  

 - виникнення пожежі на допоміжному обладнанні в зоні установки, якщо 

вогонь або підвищена температура можуть викликати пошкодження 

обладнання агрегату, а вжиті заходи щодо негайної ліквідації пожежі виявилися 

малоефективними;  

 - виникнення пожежі в машинному залі,  якщо фактори пожежі (дим, 

температура, продукти горіння і т.ін.) погрожують обслуговуючому персоналу і 

роблять неможливим нормальну експлуатацію агрегату.  

 Електродвигуни, апарати управління, пускорегулююча, контрольно-

вимірювальна і захисна апаратура, допоміжне обладнання та електропроводка 

повинні мати виконання і ступінь захисту, що відповідають класу робочої зони 

з вибухопожежної небезпеки згідно з  ПУЕ, а також мати пристрої захисту від 

струмів короткого замикання та перевантажень.  

Електроустановки повинні монтуватися і експлуатуватися відповідно до 

Правил улаштування електроустановок (ПУЕ), Правил технічної експлуатації 

електроустановок споживачами (ПТЕ), Правил техніки безпеки при 

експлуатації електроустановок споживачами (ПТБ) та інших, в тому числі і 

відомчих, нормативних документів.  

 При експлуатації електроустановок забороняється:  

 - використовувати електрообладнання та прилади в умовах, що не 

відповідають рекомендаціям (інструкціям) підприємств-виробників, або мають 

несправності, які можуть призвести до пожежі, а також експлуатувати проводи 

і кабелі з пошкодженою ізоляцією або з ізоляцією, що втратила свої захисні 

властивості;  

 - користуватися пошкодженими розетками, рубильниками, вимикачами та 

іншими несправними електротехнічними  виробами;  

 - обгортати електролампи і світильники папером, тканиною та іншими 

горючими матеріалами, а також експлуатувати їх зі знятими ковпаками 

(розсіювачами);  
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 - користуватися електроплитками, електрочайниками та іншими 

електронагрівальними приладами без підставок з негорючих матеріалів;  

 - залишати без нагляду ввімкнені в мережу електронагрівальні та інші 

електроприлади;  

 - застосовувати нестандартні (саморобні) електронагрівальні прилади, 

використовувати некалібровані плавкі вставки або інші саморобні апарати 

захисту від перевантаження і короткого замикання;  

 - прокладати транзитні електропроводки і кабельні лінії через складські 

приміщення, а також через пожежонебезпечні і вибухопожежонебезпечні зони.  

 

 Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на АС 
 У всіх виробничих, адміністративних, складських і допоміжних 

приміщеннях АС на видних місцях повинні бути вказані номери телефонів 

виклику пожежної охорони.  

 На кожній  АС наказом (інструкцією) повинен бути встановлений 

відповідний протипожежний режим згідно з їх пожежною небезпекою, у тому 

числі:  

 - визначені та обладнані місця для куріння;  

 - визначені місця і допустиму кількість сировини, напівфабрикатів і 

готової продукції, що одноразово перебувають у приміщеннях;  

 - встановлено порядок збирання горючих відходів і пилу, зберігання 

промасленого спецодягу;  

 - визначений порядок знеструмлення електрообладнання у разі пожежі і 

після закінчення робочого дня;  

 - регламентовані порядок проведення тимчасових вогневих та інших 

пожежонебезпечних робіт, огляду і закриття приміщень після закінчення 

роботи, дії працівників при виявленні пожежі;  

 - визначені порядок і терміни проходження протипожежного інструктажу 

та занять з пожежно-технічного мінімуму, а також призначені відповідальні за 

їх проведення.  

 Керівник АС зобов'язаний:  

 1. Призначити наказом осіб, відповідальних за пожежну безпеку 

структурних підрозділів.  

 2. Оформити наказом:  

 - перелік об'єктів (цехів, дільниць), професій, працівники яких повинні 

проходити навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму;  

 - перелік посадових осіб, на яких покладається обов'язок розробки 

програми і зміст інструктажу та занять з пожежно-технічного мінімуму;  

 - перелік посадових осіб, на яких покладається обов'язок проведення 

протипожежного інструктажу та занять з пожежно-технічного мінімуму;  

 - порядок і терміни проходження протипожежного інструктажу та занять 

з пожежно-технічного мінімуму;  

 - строки прийому заліків з пожежно-технічного мінімуму з оформленням 

відповідних документів.  
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 3. Визначити і обладнати місце проведення вступного протипожежного 

інструктажу та занять з пожежно-технічного мінімуму.  

 4.  Організувати вивчення та виконання персоналом АС існуючої 

нормативної документації з питань пожежної безпеки, що діє на АС.  

5. Встановити на території, у виробничих, адміністративних, складських і 

допоміжних приміщеннях протипожежний режим (обладнати місця для 

куріння, визначити місця і допустиму кількість одночасного зберігання 

легкозаймистих і горючих речовин і матеріалів, встановити порядок 

проведення вогневих робіт, порядок огляду і закриття приміщень після 

закінчення роботи) та забезпечити  дотримання цього режиму персоналом.  

 6. Забезпечити розробку планів евакуації людей.  

 7. Організувати контроль за виконанням заходів, що забезпечують 

пожежну безпеку виробництва.  

 8. Забезпечити періодичну перевірку стану пожежної безпеки на 

підприємстві (ступінь виконання та ефективність організаційних заходів 

адміністрації, наявність і справність систем виявлення і гасіння пожежі, 

боєготовність пожежної охорони) і приймати необхідні заходи для її посилення.  

 9.  Притягати до відповідальності осіб, які допускають порушення вимог 

щодо пожежної безпеки, відповідно до чинного законодавства.  

 10.  Забезпечити приймання в експлуатацію закінчених об'єктів 

будівництва (енергоблоків, будівель, споруд, обладнання, будівель пожежних 

депо з необхідним набором приміщень, обладнання та пожежної техніки), а 

також об'єктів після реконструкції в повній відповідності з проектом і 

протипожежними вимогами діючих нормативних документів.  

 11.  Забезпечити спільно з пожежною охороною АС розробку та введення 

в дію відповідних планів гасіння пожеж.  

 12.  Встановити порядок періодичної перевірки готовності до спільних 

дій членів об'єктового штабу пожежогасіння, оперативного персоналу АС і 

особового складу пожежної охорони при виникненні пожежі.  

 13.  Встановити порядок повідомлення про пожежу на АС у вищестоящі 

організації відповідно до чинної нормативної документації.  Призначити 

комісію для встановлення обставин, причин і умов, що сприяють виникненню і 

розвитку пожежі.  

 Керівники структурних підрозділів, відповідальні за забезпечення 

пожежної безпеки, зобов'язані:  

 1.  Забезпечити дотримання встановленого протипожежного режиму і 

виконання заходів щодо підвищення пожежної безпеки у встановлені терміни.  

2.  Знати пожежну небезпеку технологічного процесу.  

3.  Вивчити наявні засоби пожежогасіння, зв'язку та сигналізації, 

забезпечувати їх справне утримання та постійну готовність до дії, перевіряти їх 

справність не рідше 1 разу на квартал, організовувати навчання персоналу 

правилам застосування цих засобів.  

4.  Забезпечити справність приладів опалення, вентиляції, 

електроустановок і т.п.  і вживати негайних заходів до усунення виявлених 

несправностей, які можуть призвести до пожежі.  
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5.  Призначити відповідальних осіб за утримання в справному стані та 

постійній готовності до застосування засобів і систем виявлення і гасіння 

пожежі, встановити порядок їх періодичної перевірки та усунення виявлених 

несправностей.  

6.  Організувати пожежно-технічну підготовку підлеглого персоналу та 

забезпечити контроль за дотриманням ним протипожежного режиму.  Не 

допускати до роботи осіб, які не пройшли вступний інструктаж з пожежної 

безпеки, а також отримали незадовільну оцінку при перевірці знань з пожежної 

безпеки.  

 Також необхідно забезпечити укомплектування робочих місць персоналу 

відповідно до їх специфіки необхідною документацією з пожежної безпеки:  

 - інструкцією з пожежної безпеки;  

 - оперативними картками дій персоналу при виникненні пожежі та 

інструкцій із застосування засобів пожежогасіння.  

 Оперативний персонал змін повинен бути забезпечений засобами захисту 

органів дихання, зору, шкіри з урахуванням небезпечних факторів пожежі 

відповідно до списку, затвердженого головним інженером АС.  

 7.  Забезпечити контроль за дотриманням вимог пожежної безпеки при 

проведенні ремонту обладнання персоналом цеху і підрядними організаціями.  

8.  Не допускати проведення робіт із застосуванням відкритого вогню, 

електрогазозварювальних та інших робіт у непередбачених для цього місцях 

без письмового дозволу керівника підприємства та без погодження з пожежною 

охороною.  

 9.  Не допускати захаращення пожежних під'їздів до будівель і споруд, 

вододжерел, підступів до пожежного обладнання, проходів у будівлях, а також 

коридорів та сходових клітин.  

 Вступний протипожежний інструктаж про дотримання заходів 

пожежної безпеки повинні проходити всі знову прийняті на роботу ІТП, 

службовці і робітники (у тому числі і тимчасові).  

 Первинний інструктаж з пожежної безпеки проводиться на робочому 

місці відповідальним за пожежну безпеку підрозділу АС.  

 Повторні інструктажі проводять індивідуально за програмою 

інструктажу на робочому місці з метою перевірки рівня знань з правил і 

інструкцій з пожежної безпеки.  

 Вступний, первинний, повторний, а також поточний і позаплановий 

інструктажі повинні проводитися відповідно до чинної на АС нормативною 

документацією та оформлятися записами в журналі реєстрації інструктажів 

структурного підрозділу.  

Заняття з пожежно-технічного мінімуму проводяться щорічно за 

спеціально затвердженою керівництвом АС програмою.  

 Навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму повинно 

проводитися безпосередньо в цехах, на дільницях, установках і т.ін.  Заняття, як 

правило, здійснюються по групах з урахуванням категорії фахівців.  

 Після закінчення проходження пожежно-технічного мінімуму у 

робітників і службовців повинні бути прийняті заліки.  Результати проведення 
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заліків з пожежно-технічного мінімуму оформляються протоколом, в якому 

зазначаються оцінки по вивчених тем.  

Поряд з ППБ-АС-95 для забезпечення пожежної безпеки АС повинні 

дотримуватися протипожежні вимоги, закладені в ППБ-01-93, в 

експлуатаційній документації АС, ПТЕ, ПТБ, проекті будівництва станцій, а 

також в керівних документах і вказівки вищестоящих по відношенню до АС 

організацій.  

 

Документація з пожежної безпеки на АС 

На кожній АС повинна бути така документація з пожежної безпеки, яка 

повинна бути узгоджена з пожежною охороною АС:  

 1. Загальностанційні Інструкції з пожежної безпеки на АС.  

 2.  Інструкція про заходи пожежної безпеки в кожному структурному 

підрозділі АС, які здійснюють роботи з ремонту, реконструкції та експлуатації 

обладнання.  

 3.  Інструкції з експлуатації стаціонарних установок пожежогасіння і 

сигналізації.  

 4.  Плани пожежогасіння.  

 5.  Оперативні картки основних дій персоналу при виникненні пожежі.        

 6.  Інструкція про порядок організації та проведення на АС зварювальних 

та інших вогневих робіт, розроблена відповідно до розділу 16 ППБ-01-93.  Крім 

перерахованих документів у річних і місячних "Планах-графіках роботи з 

персоналом" має бути передбачено проведення протипожежних тренувань, 

навчання і перевірка знань персоналу заходів пожежної безпеки на АС.  

У загальностанційних інструкціях, а також в інструкціях структурних 

підрозділів про заходи пожежної безпеки повинні бути враховані вимоги ППБ-

01-93.  

 План пожежогасіння розробляється підрозділом пожежної охорони 

спільно з адміністрацією АС, затверджується керівництвом територіального 

органу управління МЧС і керівником АС.  

 План пожежогасіння визначає:  

 - дії персоналу при виникненні пожежі до прибуття пожежних 

підрозділів;  

 - порядок взаємодії персоналу з  пожежними підрозділами;  

 - умови введення сил і засобів щодо гасіння пожежі з урахуванням вимог 

безпеки праці;  

 - раціональну розстановку пожежної техніки і розміщення штабу 

управління гасіння пожежі;  

 - схему оповіщення, сигналізації і зв'язку при виникненні та гасінні 

пожежі;  

 - порядок допуску до гасіння пожежі електроустановок під напругою і в 

умовах іонізуючих випромінювань.  

 В основу плану пожежогасіння повинні закладатися наступні принципи:  

 - при виникненні пожежі на технологічному обладнанні основні зусилля 

підрозділів пожежної охорони АС і персоналу станції повинні бути спрямовані 
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на збереження функцій систем, важливих для безпеки, і на забезпечення 

можливості здійснення безпечного зупинення і розхолоджування реакторної 

установки;  

 - для сховищ свіжого і відпрацьованого ядерного палива повинні бути 

враховані особливості гасіння пожежі на таких об’єктах.  

 План пожежогасіння повинен переглядатися або коректуватися не рідше 

ніж через 3 роки, а також у випадках:  

 - введення в експлуатацію нових або реконструкції діючих енергоблоків;  

 - виявлення недоліків при гасінні пожежі або проведення 

протипожежних тренувань, що вимагають перегляду плану;  

 - введення нових нормативних документів з пожежної безпеки.  

 Перезатвердження плану пожежогасіння повинно проводитися при зміні 

посадових осіб, які затвердили цей план, у строк не більше 3 місяців.  

 Оперативні картки затверджуються головним інженером і передаються 

начальнику зміни АС, блоку, цеху, для керівництва.  

 Оперативні картки переглядаються у випадках:  

 - зміни технологічних схем;  

 - виявлення недоліків в діях персоналу при гасінні пожеж або проведенні 

протиаварійних тренувань.  

 Оперативні картки повинні перезатверджуватися при зміні головного 

інженера в термін не більше 3 місяців.  

 

 Дії персоналу при виникненні пожежі на АЕС 
 У разі виявлення пожежі, кожен працюючий на АЕС зобов'язаний:  

 - негайно повідомити в пожежну охорону та начальнику зміни АС 

(блоку, цеху) про місце виникнення пожежі, характер пожежі (де і що горить), 

своє прізвище;  

 - вжити відповідні заходи до гасіння пожежі із залученням наявних сил і 

протипожежних засобів.  

 При виникненні пожежі всі дії персоналу АС повинні бути спрямовані на 

забезпечення безпеки людей та їх евакуацію, гасіння пожежі та створення умов 

для безпечного функціонування АС.  

 До прибуття підрозділів пожежної охорони керівником гасіння пожежі 

(КГП) згідно з планом пожежогасіння об'єкта на АС є начальник зміни АС 

(блоку), який зобов'язаний:  

 - перевірити надходження виклику в пожежну охорону та задіяти 

систему оповіщення персоналу АС про пожежу;  

 - припинити ремонтні роботи і евакуювати персонал, не пов'язаний з 

гасінням пожежі, у безпечне місце;  

 - визначити джерело пожежі, можливі шляхи його поширення, небезпеку 

для діючого обладнання, що опинився в зоні пожежі, а також можливість 

утворення нових загорянь на іншому обладнанні;  

 - перевірити включення та роботу автоматичних установок 

пожежогасіння при їх наявності у місцях пожежі;  
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 - вжити відповідні заходи щодо створення безпечних умов для персоналу 

і підрозділів пожежної охорони при ліквідації пожежі (видати засоби 

індивідуального захисту);  

 - організувати гасіння пожежі наявними силами і засобами та проведення 

заходів щодо запобігання розповсюдження пожежі (відключення систем 

повітряного опалення, вентиляції, закриття протипожежних дверей, включення 

систем димовидалення  відповідно до плану пожежогасіння;  

 - виконати необхідні технологічні операції на установках і устаткуванні 

(відключення або перемикання обладнання, витіснення водню з генератора, 

зняття напруги з електроустановок, злив масла тощо);  

 - організувати зустріч підрозділів пожежної охорони і повідомити 

начальника підрозділу пожежної охорони про джерело загоряння і характер 

пожежі, вжиті заходи з гасіння, наявность в приміщеннях людей, зайнятих 

ліквідацією пожежі, а також про наявність небезпечних і шкідливих факторів 

для учасників гасіння.  

 При виникненні пожежі в кабельних спорудах, електроустановках 

(трансформаторах, генераторах, розподільчих пристроях) та іншому обладнанні 

АС персонал повинен діяти відповідно до оперативних карток щодо дій 

персоналу.  

 Для керівництва гасінням пожежі створюється  штаб гасіння пожежі на 

об’єкті АС.  Склад штабу гасіння пожежі на об’єкті АС та обов'язки його членів 

визначаються наказом по АС і планом пожежогасіння.  

 Керівником гасіння пожежі на об’єкті АС після прибуття підрозділу 

пожежної охорони стає начальник підрозділу пожежної охорони, який 

зобов'язаний отримати допуск в письмовому вигляді на гасіння пожежі в 

електроустановках (у необхідних випадках дозиметричний допуск) і 

погоджувати свої дії з начальником зміни станції (блоку, цеху).  

 

 

 

Автор: доцент кафедри ОПЦБ ІЕЕ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 
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  Розділ 3. Цивільний захист. 
Тема 3.3. Заходи та засоби захисту персоналу АЕС і населення при радіаційних 

аваріях. 

  Норми радіаційної безпеки на АЕС. Вимоги до виробничих приміщень та споруд 

АЕС. Вимоги до санітарно-захисних зон і зон спостереження АЕС. Види, масштаби і фази 

радіаційних аварій на АЕС (НРБУ). Радіаційний захист персоналу АС і населення при 

аваріях. Плани локалізації та ліквідації аварій на АЕС. Укриття населення у захисних 

спорудах цивільного захисту. 

Література: Л1.2; Л1.9-Л1.11; Л2.4-Л2.8; Л2.14; Л3.32; Л3.62-Л3.68. 

 

Норми радіаційної безпеки на АЕС (НРБУ-97) 

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 як в умовах нормальної 

експлуатації індустріальних джерел IB, так і в умовах радіаційних аварій. 

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 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.  

 

Вимоги до виробничих приміщень та споруд АС 

 В основу проектування і експлуатації виробничих приміщень, будівель і 

споруд АС повинен бути покладений гігієнічний принцип поділу їх на зони 

залежно від характеру технологічних процесів, використовуємого обладнання, 

характеру та можливого ступеня забруднення радіоактивними речовинами.  

 Основним організаційно-технічним принципом забезпечення радіаційної 

безпеки є суворе дотримання персоналом режиму зон.  

 Будинки і споруди АС повинні бути розділені на дві зони:  

 - зону контрольованого доступу (далі  ЗКД) – це виробничі приміщення, 

де здійснюється обертання та робота  із джерелами радіаційного 

випромінювання та можливий вплив радіаційних факторів на персонал групи А 

(доступ в приміщення ЗКД повинен здійснюватися через санпропускник);  
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 - зону вільного доступу (далі - ЗВД) – це допоміжні та адміністративні 

приміщення, де при нормальній експлуатації АС не здійснюється обертання та 

робота із джерелами радіаційного випромінювання і, як правило, практично 

виключається вплив на персонал радіаційних чинників.  

 Залежно від ступеня можливого радіаційного впливу на персонал всі 

приміщення ЗКД повинні розділятися на три категорії:  

 I категорія - необслуговуємі  приміщення, де розміщуються технологічне 

устаткування і комунікації, умови експлуатації яких і радіаційна обстановка 

при роботі АС на потужності не допускають перебування в них персоналу;  

 II категорія - періодично обслуговуємі приміщення, в яких умови 

експлуатації та радіаційна обстановка при роботі АС на потужності допускають 

обмежене в часі перебування в них персоналу;  

 III категорія - приміщення постійного перебування персоналу, де 

радіаційна обстановка допускає можливість постійного перебування персоналу 

протягом усього робочого часу.  

 В проектах АС повинно бути чітко визначено, до якої категорії 

приміщень зони контрольованого доступу відноситься кожне конкретне 

приміщення.  

 На діючих АС всі приміщення ЗКД повинні мати на дверях позначення 

категорії.  

 Приміщення ЗКД з обладнанням, що обслуговується  оперативним 

персоналом, повинні бути забезпечені надійним двостороннім зв'язком із 

щитами контролю та управління.  

 Взаємна ізоляція приміщень всередині ЗКД повинна забезпечуватися 

проектними рішеннями, будівельними та санітарно-технічними пристроями, 

стаціонарними та тимчасовими саншлюзами.  

Не допускається розгерметизація гермооб'єму при роботі енергоблока на 

потужності. Відвідування гермооб'єму  для огляду обладнання або для 

ліквідації пошкоджень дозволяється лише при наявності системи саншлюзів та 

дотримання спеціальних санітарних вимог до порядку доступу персоналу в 

гермооб'єм реакторної установки.  

 Вхід в комплекс приміщень зони контрольованого доступу 

організовується через санітарні пропускники з обов'язковим переодяганням 

персоналу.  Вхідні двері в ЗКД повинні мати відповідне маркування - знак 

радіаційної небезпеки.  

 Прохід персоналу в необслуговувані приміщення при непрацюючому 

технологічному обладнанні організовується через стаціонарні або тимчасові 

саншлюзи.  Стаціонарні саншлюзи повинні бути обладнані трапами 

спецканалізації, підведенням гарячої та холодної води, дезактивуючих 

розчинів.  

 На АС з реакторами типу ВВЕР, центральний, блоковий і резервний 

щити управління, приміщення комплексу засобів автоматизованої системи 

управління технологічним процесом, електроживлення розподільних пристроїв 

повинні розміщуватися в ЗВД.  
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 Щити радіаційного контролю на всіх АС повинні розміщуватися в ЗКД 

на основних шляхах проходу персоналу до робочих місць.  

 Допускається на АС з реакторами типу РБМК розміщення щитів 

управління в ЗКД.  

  Щити управління і контролю роботи окремих груп технологічного 

обладнання з радіоактивними середовищами (місцеві щити управління), також 

допускається  розміщувати в приміщеннях постійного перебування персоналу 

ЗКД.  

  Для транспортування обладнання та матеріалів у приміщення і з 

приміщень ЗКД необхідно передбачати спеціальні входи і транспортні в'їзди.  

Транспортні в'їзди повинні обладнуватися повітряними завісами, спеціальною 

каналізацією та засобами обмивки транспорту.  Повинен бути передбачений 

радіаційний контроль потужності дози гамма-випромінювання та поверхневого 

забруднення транспортних засобів, обладнання та матеріалів, що вивозяться.  

 У приміщеннях ЗКД (крім приміщень, де знаходяться обладнання і 

комунікації з рідино-металевим натрієм) повинні бути передбачені відповідні 

комунікації для подачі води і миючих розчинів, а також засоби для 

механізованого прибирання та дезактивації.  Підлоги в цих приміщеннях 

повинні мати ухили і трапи для стоку води в спецканалізації.  

 Транспортування забрудненого обладнання, інструментів та 

радіоактивних відходів (РАВ) не повинно здійснюватися через приміщення 

постійного перебування персоналу (III категорія).  

 Основний і аварійний проходи (шлюзи) гермооб'єму реакторної 

установки повинні бути обладнані герметичними дверима.  

 Меблі, інструменти, прилади та обладнання приміщень ЗКД повинні 

бути закріплені за конкретними приміщеннями і мати відповідне маркування.  

Меблі, які використовуються в зоні контрольованого доступу, повинні бути з 

гладкою поверхнею, виготовлені з матеріалів, які легко піддаються дезактивації 

і володіють малою сорбційною здатністю.  

 Поверхні приміщень і обладнання ЗКД повинні бути захищені 

матеріалами, які слабо абсорбують  радіоактивні речовини і легко піддаються 

дезактивації.  

 Для проектуємих АС необхідно передбачати влаштування вікон без 

підвіконь. У приміщеннях ЗКД всі поверхні та їх зчленування повинні бути 

максимально гладкими, без вибоїн, тріщин та нерівностей.   

 На АС приміщення реакторного залу з басейном витримки повинно бути 

виконано з гладкими стінами і без віконних прорізів.  Підлога реакторного залу 

повинна бути облицьована  нержавіючої сталлю, бути рівною по всій площині і 

мати ухил для стоку води в спецканалізації.  

Приміщення, де проходять комунікації з рідкими радіоактивними 

середовищами, повинні мати надійну гідроізоляцію, яка виключає можливість 

потрапляння радіоактивних середовищ в розташовані нижче приміщення та 

грунт.  
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Внутрішнє оздоблення приміщень повинно відповідати рекомендаціям 

промислової естетики.  Приміщення зон вільного та контрольованого доступу 

повинні бути пофарбовані в різні кольори.  

 Застосування полімерних матеріалів і лакофарбових покриттів для 

обробки виробничих приміщень повинно грунтуватися на попередній оцінці їх 

гігієнічних, токсикологічних, фізико-хімічних властивостей і відсутності 

можливого шкідливого впливу на персонал АС.  Матеріали, що 

використовуються для внутрішньої обробки повинні мати санітарно-

епідеміологічні висновки.  

 

Засоби індивідуального захисту і правила особистої гігієни  

персоналу АС 

 Персонал АС та відряджені особи, які працюють в ЗКД, повинні 

забезпечуватися засобами індивідуального захисту.  

 Всі ЗІЗ, що використовуються в ЗКД, повинні бути сертифіковані в 

установленому порядку для застосування в умовах радіоактивного забруднення 

повітря, поверхонь приміщень та обладнання.  Перелік рекомендованих ЗІЗ 

встановлюється відповідними документами (керівництва, норми видачі та ін.)  

 До засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), що застосовуються на АС, 

відносяться:  

 - cпецодяг основний (комбінезони, костюми, халати, берети, шоломи або 

каски) і додаткова (плівкові фартухи, нарукавники, напівхалати, 

напівкомбінезони і т.п.);  

 - ЗІЗ органів дихання (респіратори, протигази, пневмомаски, 

пневмошлеми, пневмокуртки тощо);  

 - ізолюючі костюми (пневмокостюми, костюми з гумованої тканини і 

т.п.);  

 - спецвзуття основне (взуття спеціального призначення з верхом із 

лавсанової або пропіленової тканини чи взуття шкіряне) і додаткове (гумові 

чоботи, пластикові панчохи, бахіли та ін);  

 - засоби захисту рук (гумові, плівкові і бавовняні рукавички та рукавиці);  

 - засоби захисту очей і обличчя (захисні окуляри, щитки та ін);  

 - засоби захисту органів слуху (протишумові вкладиші, навушники та ін);  

 - спеціальні засоби захисту, наприклад, засоби захисту зварника, який 

працює в умовах радіоактивного забруднення тощо.  

 Крім перерахованих ЗІЗ всім працюючим в ЗКД повинні видаватися 

натільну білизну, шкарпетки, носові хустки разового користування з марлі або 

вибіленої бязі.  У санпропускнику всім працюючим також повинні видаватися 

сандалі, рушники, мило туалетне (банне), мочалки з синтетичних матеріалів.  

 Персонал ЗВД забезпечується робочим спецодягом згідно з галузевими 

нормами безплатної видачі спецодягу.  

 Необхідність застосування ЗІЗ на АС обумовлена наявністю шкідливих 

виробничих факторів, основними з яких є: забруднення поверхонь і повітря 

ряду виробничих приміщень радіоактивними речовинами, а також наявність 
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підвищеної температури навколишнього середовища на деяких виробничих 

дільницях.  

 Вибір ЗІЗ повинен грунтуватися на результатах обстежень умов праці 

персоналу АС. Таке обстеження включає визначення рівнів радіоактивного 

забруднення, параметрів мікроклімату в робочих зонах, а також вивчення 

характеру і тяжкості виконуваної роботи на всіх основних виробничих 

ділянках, особливо при виконанні ремонтних операцій.  При цьому слід 

звертати особливу увагу на визначення об'ємної активності радіоактивних 

речовин в зоні дихання (радіусом до 50 см від обличчя працюючого).  

 У тих випадках, коли із-за підвищених рівнів забруднення повітря 

робочої зони застосування фільтруючих респіраторів не забезпечує радіаційну 

безпеку персоналу, а також є можливість контакту з сильно забрудненими 

поверхнями обладнання чи облива радіоактивними рідинами, необхідне 

застосування шлангових ЗІЗ органів дихання (далі - ЗІЗОД) або 

пневмокостюми.  Для цих цілей у проекті АС повинна передбачатися 

стаціонарна система повітропостачання, що забезпечує подачу чистого повітря 

для шлангових ЗІЗОД. Така система повітропостачання  повинна мати 

повітророзподільні гребінки для одночасного підключення не менше двох 

шлангових ЗІЗ у всіх потенційно небезпечних приміщеннях.  Відстань між 

сусідніми повітророзподільними гребінками має бути не більше 40 м. 

Надмірний тиск у гребінці, в розрахунку на одну ЗІЗ, повинен бути не менше 

500 Па (50 кг/м2) і забезпечувати подачу чистого повітря в кожне шлангове ЗІЗ 

від 250 до 400 л / хв.  

 Вибір комплектів спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ для персоналу всіх 

підрозділів АС, а при необхідності  і для конкретних виробничих ділянок,  

повинен здійснюватися на підставі діючих нормативних документів.  

Як приклад, нижче наведений зовнішній вигляд комплекту одягу для 

захисту від радіоактивного забруднення – ДСТУ ISO 8194-2001, та комплекту 

спецодягу для застосування на об’єктах атомної енергетики – ТУ У 

35661375.015-99 та   ТУ У 35661375.014-99 (обоє комплекти вітчизняного 

виробництва). 
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 Комплект одягу для захисту            Комплект спецодягу для застосування  

від радіоактивного забруднення            на об’єктах  атомної енергетики 

 Вибір і створення аварійних комплектів ЗІЗ повинен грунтуватися на 

прогнозуванні радіаційної обстановки та мікроклімату в умовах ймовірних 

аварійних ситуацій та необхідності проведення робіт з ліквідації аварії.  У 

аварійний комплект ЗІЗ в обов'язковому порядку повинні входити ЗІЗОД, що 

забезпечують надійний захист від різноманітних сполук радіоактивного йоду.  

 Радіоактивне забруднення спецодягу, натільної білизни, засобів 

індивідуального захисту і шкіряних покривів персоналу не повинно 

перевищувати рівнів, встановлених нормами радіаційної безпеки (НРБУ-97).  

 З метою зниження опромінювання персоналу, адміністрація АС 

встановлює контрольні рівні забруднення радіоактивними речовинами ЗІЗ і 

шкіряних покривів, які повинні бути узгоджені в установленому порядку.  

 Вхід в приміщення ЗКД, де ведуться ремонтні або аварійні роботи, 

допускається тільки через саншлюзи із забезпеченням працюючих необхідним 

набором додаткових ЗІЗ і приладом ІДК.  

 При виході з робочої дільниці  всі працюючі повинні зняти додаткові ЗІЗ 

і пройти попередню обробку шкіряних покривів рук.  Після закінчення роботи в 

пневмокостюмі, в саншлюзи слід провести попередній обмив пневмокостюма 

під душем безпосередньо на людині. Для дезактивації пневмокостюмів типу ЛГ 

на людині в стаціонарному або тимчасовому саншлюзи слід використовувати 

відповідні миючі розчини. 

 Санітарна обробка шкіряних покривів тіла людини, у випадку 

забруднення радіоактивними речовинами, повинна проводитися відповідно до 

спеціальної інструкції, погодженої в установленому порядку.  Після обробки 

шкіряні покриви не повинні мати радіоактивного забруднення.  У випадку, коли 

на локальних ділянках шкіри залишається радіоактивне забруднення, 

працівника необхідно спрямувати у медпункт (медсанчастину) для медичного 

обстеження або, у разі необхідності, для лікування.  

 Забруднений спецодяг та додаткові ЗІЗ, а також спецвзуття повинні 

систематично піддаватися дезактивації, а натільну білизну, шкарпетки і 

рушники - пранню із забезпеченням необхідної дезінфекції.  

 Спецодяг, забруднений радіоактивними речовинами в межах 

встановлених допустимих рівнів, з гігієнічних міркувань направляється на 

дезактивацію 1 раз на тиждень.  Спецодяг, рівні забруднення якого 

перевищують допустимі (контрольні) рівні, повинний відразу після 

використання направлятися на дезактивацію.  

 Натільна білизна направляється в прання одночасно зі спецодягом, 

шкарпетки і рушники - після кожного використання.  

 Основне спецвзуття повинно спрямовуватися на дезактивацію при 

забрудненні до встановлених допустимих чи контрольних рівнів.  

 Додаткові ЗІЗ з полівінілхлоридної плівки, гуми і гумованих тканин, 

включаючи додаткове спецвзуття, повинні після кожного використання відразу 

піддаватися дезактивації в спецпральні або на спеціальних ділянках 
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дезактивації, розташованих на виході із забрудненої зони в районі санітарного 

шлюзу.  

  Всі операції по дезактивації повинні проводитися відповідно до діючих 

санітарних правил з дезактивації ЗІЗ.  

 У разі забруднення радіоактивними речовинами, особистий одяг і взуття 

підлягає дезактивації під контролем СРБ, а в разі неможливості дезактивації, 

вони підлягають обов’язковому захороненню разом з іншими  радіоактивними 

відходами.  

 У приміщеннях ЗКД забороняється:  

 - перебування персоналу в особистому одязі і без відповідних засобів 

індивідуального захисту та індивідуального дозиметричного контролю;  

 - зберігання та прийом їжі;  

 - користування косметичними засобами;  

 - вживання жувальної гумки;  

 - зберігання особистого одягу та інших предметів, що не мають 

відношення до роботи.  

 Куріння допускається лише в спеціальних приміщеннях, обладнаних 

умивальником для миття рук з підведенням гарячої і холодної води, 

радіометричним приладом для самоконтролю, фонтанчиком питної води для 

полоскання рота.  

 Забороняється зберігання будь-яких матеріалів та виробів, які маюnь  

невідомі радіаційні характеристики,  перевищення допустимих потужностей 

доз або наявність радіоактивних забруднень, в непередбачених для зберігання 

місцях (у приміщеннях будівель і споруд промплощадки АС і на закріплених 

територіях).  

 Винос документації, приладів та інструментів із зони контрольованого 

доступу в зону вільного доступу дозволяється тільки після радіометричного 

контролю.  

 

 Вимоги до санітарно-захисних зон і зон спостереження АЕС 
Навколо АС встановлюються санітарно-захисна зона (далі - СЗЗ) і зона 

спостереження (далі - ЗС).  

 Розрахунок та обгрунтування розмірів і умови експлуатації зон повинні 

виконуватися відповідно до гігієнічних вимог і нормативів, викладеними у 

відповідних нормативних актах. 

 У санітарно-захисній зоні АС забороняється постійне або тимчасове 

проживання, розміщення дитячих установ, лікарень, санаторіїв та інших 

оздоровчих закладів, а також промислових та допоміжних споруд, не 

призначених для будівництва та експлуатації АС.  

 Використання земель СЗЗ для сільськогосподарських та інших цілей, 

ставків, у тому числі ставків-охолоджувачів АС для риборозведення, можливе 

лише за погодженням з органами Держсанепіднагляду.  

 Житлове селище (місто енергетиків) повинно розташовуватися 

переважно з навітряної від АС сторони.  При проектуванні систем технічного 
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водопостачання повинні бути вжиті відповідні заходи, що виключають 

погіршення мікрокліматичних умов у населених пунктах, житлових селищах 

району розташування АС і на автомобільних дорогах.  

 У СЗЗ і ЗС силами служби радіаційної безпеки АС постійно повинен 

проводитися радіаційний контроль.  

 У проекті, а також на діючих АС повинні бути визначені і обгрунтовані 

зона планування захисних заходів та зона планування заходів щодо обов'язкової 

евакуації населення у разі виникнення запроектних аварій.  

 

Види, масштаби і фази радіаційних аварій на АС (НРБУ-97) 

Види радіаційних аварій 

Незапланована   подія   на  будь-якому  об'єкті  з радіаційною чи 

радіаційно-ядерною  технологією  кваліфікується  як радіаційна  аварія, якщо 

при виникненні цієї події виконуються дві необхідні і достатні умови: 

а) втрата регулюючого контролю над джерелом; 

б) реальне (або потенційне) опромінення людей,  пов'язане  з втратою 

регулюючого контролю над джерелом. 

Під  визначення  радіаційної  аварії  підпадає   широкий спектр  таких  

подій,  як  крадіжки  чи втрати поодиноких закритих джерел   гамма-

випромінювання,   неконтрольовані   розгерметизації джерел,  що містять 

гамма-, бета- і альфа-випромінювачі, включаючи радіонуклідні нейтронні 

джерела. 

Будь-яка  незапланована  подія,  яка  відповідає вищезгаданим умовам  і 

виникла  на  енергетичному,  транспортно-енергетичному, дослідницькому  чи  

промисловому атомному реакторі, кваліфікується як  радіаційна  аварія  

незалежно  від  причин  і  масштабів  цієї аварії. У випадку,  якщо  подібна 

аварія виникла з одночасною втратою контролю над ланцюговою ядерною 

реакцією і виникненням реальної чи потенційної  загрози  поширення 

ланцюгової реакції,  то така подія кваліфікується вже як аварія радіаційно-

ядерна* (*частіше  всього  ядерна  аварія  є  і  радіаційно-ядерною,   але 

радіаційна   аварія  на  ядерному реакторі не завжди пов'язана з втратою 

контролю над ланцюговою ядерною реакцією). 

Усі радіаційні аварії поділяються на дві групи: 

1 група - аварії, які не супроводжуються радіоактивним забрудненням 

виробничих  приміщень,  проммайданчику  об'єкту  та  навколишнього 

середовища; 

2 група -  аварії,   внаслідок   яких   відбувається    радіоактивне 

забруднення середовища виробничої діяльності і проживання людей. 

У результаті аварії першої групи  втрата  регулюючого контролю  над  

джерелом може супроводжуватися додатковим зовнішнім рентгенівським, 

гамма-, бета- і нейтронним опроміненням людини. В принципі,  можна  собі  

уявити  аварію  подібного  типу,  коли джерелом   зовнішнього  опромінення  є  

потоки  протонів,  інших заряджених частинок і ядер (наприклад,  при  втраті  

регулюючогоконтролю над пучком прискорювача). 



 
- 9 - 

До аварій другої групи  належать: 

а) аварії   на   об'єктах,   де   проводяться    роботи    з радіоактивними  

речовинами у відкритому стані,  які супроводжуються локальним   

радіоактивним   забрудненням   об'єктів    виробничого середовища; 

б)    аварії,   пов'язані   з   радіоактивним   забрудненням виробничого  та 

навколишнього середовища, викликаним проникненням у них   радіоактивних  

речовин  внаслідок  розгерметизації  закритих джерел гамма-, бета- і альфа-

випромінювання; 

в) радіаційні аварії на об'єктах ядерно-енергетичного циклу, 

експериментальних  ядерних реакторах і критичних збірках,  а також на  

складах  радіоактивних  речовин   і   на   пунктах   поховання радіоактивних 

відходів,  де можуть мати місце  аварійні газоаерозольні викиди та/або рідинні 

скиди радіонуклідів в навколишнє середовище. 

Класифікація радіаційних аварій за масштабами. 

Масштаб   радіаційної   аварії  визначається  розміром територій,   а   також  

чисельністю  персоналу  і  населення,  які втягнені  до неї. За своїми 

масштабами радіаційні аварії поділяються на два великих класи: промислові і 

комунальні. 

До класу промислових відносяться такі радіаційні аварії, наслідки   яких   

не  поширюються  за  межі  територій  виробничих приміщень і 

проммайданчика об'єкту,  а аварійне опромінювання може отримувати лише 

персонал. 

До  класу  комунальних  відносяться  радіаційні  аварії, наслідки  яких  не  

обмежуються  приміщеннями   об'єкту   і   його проммайданчиком,  а 

поширюються на оточуючі території, де проживає населення.  Останнє  

призводить,  таким  чином,  до реального  чи потенційного  аварійного  

опромінювання як персоналу, так і населення* (*у  загальному випадку 

можливий такий развиток "чисто комунальної аварії",  в  яку  не  втягується  ні  

персонал,   ні   виробниче середовище, проте,  реально подібні сценарії є вкрай 

рідкими, і нема сенсу вводити їх як окрему класифікаційну категорію). 

В свою чергу, за своїм масштабом  комунальні   радіаційні  аварії   

поділяються на: 

а) локальні, якщо в зоні аварії проживає населення загальною чисельністю 

до десяти тисяч чоловік; 

б) регіональні,  при яких в зоні аварії опиняються території декількох  

населених  пунктів,  один  чи декілька адміністративних районів і навіть 

областей,  а загальна  чисельність  втягненого  в аварію населення перевищує 

десять тисяч чоловік; 

в) глобальні  -  це комунальні радіаційні аварії,  внаслідок яких втягується 

значна частина  або вся   територія  країни  і  її населення* (*до  особливого  

типу  глобальних  радіаційних аварій відкосяться трансграничні,  це коли зона 

аварії поширюється за  межі  державних кордонів). 

Фази радіаційних аварій. 
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 Рання фаза аварії охоплює період часу від початку аварії до моменту 

припинення викидів радіоактивних речовин в атмосферу і закінчення 

формування радіоактивного сліду на місцевості.  

 Середня фаза аварії триває від моменту завершення формування 

радіоактивного сліду до прийняття всіх заходів із захисту населення.  

 Пізня фаза аварії триває до припинення необхідності у виконанні 

захисних заходів.  Фаза закінчується одночасно зі скасуванням всіх обмежень 

на життєдіяльність населення забрудненої території та переходом до 

звичайного санітарно-гігієнічному та радіаційного контролю обстановки, що 

склалася.  

 

Радіаційний захист персоналу АС і населення при аваріях. 

  У разі виникнення радіаційної аварії на АС повинні бути прийняті 

практичні заходи з припинення розвитку аварії, відновленню контролю над 

джерелом радіаційного випромінювання та зведення до мінімуму доз 

опромінення, кількості опроміненних осіб, радіоактивного забруднення 

виробничих приміщень та навколишнього середовища, економічних і 

соціальних втрат, викликаних аварією.  

 Вимоги до проектів АС.  

Проектні рішення, спрямовані на забезпечення радіаційного захисту 

персоналу та населення при аваріях, повинні бути засновані на результатах 

аналізу безпеки АС, який включає:  

 - визначення вихідних подій, їх послідовності  у часі  та можливих шляхів 

розвитку аварії;  

 - оцінку радіаційної обстановки у приміщеннях АС і на території 

проммайданчика;  

 - оцінку радіаційної  активності та ізотопного складу аварійного викиду 

або скидання в навколишнє середовище;  

 - прогноз можливих доз  опромінення населення при найгірших погодних 

умовах.  

 У проекті АС також передбачаються заходи з управління запроектними 

аваріями, в тому числі:  

 - заходи, що дозволяють запобігти пошкодженню активної зони реактора;  

 - заходи, спрямовані на локалізацію та обмеження радіаційних наслідків 

при пошкодженні активної зони реактора.  

 Для локалізації та обмеження радіаційних наслідків аварій проектом 

повинно бути забезпечено:  

 - збереження та герметичність захисної оболонки реактора;  

 - очищення повітряного середовища захисної оболонки реактора;  

 - захист робочих місць оперативного персоналу;  

 - можливість тривалого перебування персоналу у приміщеннях щитів 

управління;  
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 - можливість використання захисних споруд цивільної оборони, 

виробничих, громадських і житлових будівель для початкового укриття 

персоналу атомної станції, а також населення міста енергетиків.  

 Також, у проекті АС обов’язково повинні бути передбачені протиаварійні 

заходи на випадок стихійних лих, зовнішніх впливів і пожеж.  

 На проммайданчику АС і поза її межами повинні розташовуватися центри 

управління аварійними роботами (кризові центри), оснащені системами зв'язку, 

приладами радіаційного контролю, засобами спостереження, засобами 

індивідуального захисту персоналу та надання першої медичної допомоги.  У 

центрах повинні зберігатися плани та інструкції щодо дій персоналу під час 

аварії.  

 Місця розташування центрів управління аварійними роботами 

визначаються проектом, виходячи з умов забезпечення вільного доступу до них 

і радіаційного захисту персоналу, що працює в цих центрах.  

 У проекті АС повинні бути визначені номенклатура, обсяг і місця 

зберігання засобів індивідуального захисту, медикаментів, приладів радіаційної 

розвідки і дозиметричного контролю, засобів дезактивації та санітарної 

обробки, а також обладнання для проведення аварійно-відновлювальних робіт.  

На проммайданчику АС та за її межами повинні розташовуватися 

автоматизовані пости радіаційного контролю. Ці пости  дозволяють у разі 

виникнення запроектної аварії отримати інформацію, яка необхідна для 

визначення  активності радіонуклідів, що надійшли за межі будівель та  споруд  

АС, а також оцінити зміну гамма-фону на місцевості.  

 На АС повинні бути передбачені системи зв'язку та оповіщення персоналу 

і населення про виникнення радіаційної аварії, які були б здатні функціонувати 

в аварійних умовах.  

 Планування та проведення заходів  щодо захисту персоналу у разі 

виникнення  аварії на АС. 

Адміністрацією АС, на основі типового змісту плану заходів щодо захисту 

персоналу в разі виникнення аварії на атомних станціях, повинен бути 

розроблений конкретний План заходів щодо захисту персоналу у разі аварії на 

АС з урахуванням особливостей реакторної установки і місця розташування 

АС.  

 План заходів щодо захисту персоналу повинен бути розроблений до 

завезення ядерного палива на перший енергоблок АС перед його фізичним 

пуском і узгоджений з відповідними органами державного регулювання 

радіаційної, технічної та пожежної безпеки при використанні атомної енергії та 

органами Держсанепідемнагляду.  

 Плани заходів щодо захисту персоналу повинні включати наступні 

матеріали:  

 - основні дані для планування заходів щодо захисту персоналу;  

 - основні ознаки і критерії радіаційної аварії на АС для прийняття рішення 

про оголошення станів "аварійна готовність" і "аварійна обстановка" (введення 

в дію "Плану заходів щодо захисту персоналу в разі аварії на АС");  
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 - дії оперативного персоналу та адміністрації АС;  

 - організація оповіщення та зв'язку;  

 - порядок приведення в готовність органів управління, служб і 

невоєнізованих формувань цивільної оборони;  

 - порядок проведення радіаційної розвідки;  

 - організація радіаційного захисту;  

 - організація інженерного захисту;  

 - організація медичного захисту;  

 - організація фізичного захисту;  

 - організація, при необхідності, евакуації персоналу АС;  

 - порядок матеріально-технічного забезпечення персоналу та аварійних 

формувань;  

 - склад і оснащення сил, що залучаються на АС у разі виникнення 

радіаційної аварії;  

 - організація робіт з ліквідації наслідків аварії;  

 - організаційно-правові напрями реалізації плану заходів;  

 - перелік НД, якими необхідно керуватися при розробці плану заходів.  

 Планування та здійснення необхідних заходів щодо захисту персоналу 

повинно проводитися з урахуванням фаз розвитку аварії: рання, середня і пізня 

фази.  

 На ранній фазі аварії реалізуються заходи  відповідно з існуючими  

радіаційними і технологічними наслідками.  Повинні бути здійснені заходи 

щодо індивідуального захисту персоналу та населення, йодної профілактики та 

оповіщення відповідних груп персоналу, екстреної оцінці аварійних доз 

опромінення та надання невідкладної медичної допомоги постраждалим.  

 Осіб з травматичними ушкодженнями, опіками, хімічними отруєннями або 

зазнали опромінення вище 200 мЗв необхідно направляти на медичне 

обстеження.  У разі радіоактивного забруднення повинна проводитися 

санітарна обробка людей і дезактивація забрудненого одягу.  

На середній фазі аварії повинні бути виконані заходи щодо:  

 - попередження подальшого розвитку та управління аварією;  

 - локалізації та обмеження радіаційних наслідків аварії;  

 - медичної допомоги;  

 - індивідуальної захисту персоналу;  

 - проведення розширеного радіаційного контролю.  

 На пізній фазі аварії повинні бути вирішені завдання з радіаційного 

захисту при виконанні ремонтно-відновлювальних робіт; завдання по 

дезактивації забруднених приміщень і будівель АС, збору і транспортуванню 

радіоактивних відходів, реабілітації, при необхідності, забруднених територій 

тощо.  

 При плануванні заходів щодо захисту персоналу повинен бути визначений 

порядок укриття персоналу АС в наявних захисних спорудах, які повинні бути 

оснащені системами вентиляції з очищенням повітря.  Також повинні бути 

визначені  основні шляхи евакуації.  
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Аварійні та ремонтно-відновлювальні роботи повинні проводитися після 

проведення радіаційної розвідки при строгому радіаційному контролі. Порядок 

проведення радіаційного контролю визначається з урахуванням особливостей і 

умов виконуваних робіт.  

 У планах заходів на випадок виникнення аварії повинні бути визначені 

кількість груп радіаційної розвідки, чисельний склад кожної групи, маршрути її 

проведення на проммайданчику та прилеглої до АС території.  Формування 

радіаційної розвідки повинні бути оснащені приладами, що дозволяють 

оцінювати потужність дози гамма-випромінювання в діапазоні до 10 Зв / год, 

засобами індивідуального захисту і першої медичної допомоги, транспортом.  

При проведенні радіаційної розвідки визначаються: потужність дози 

гамма-випромінювання, рівні радіоактивного забруднення поверхонь 

приміщень та обладнання.  За результатами радіаційної розвідки здійснюється 

зонування приміщень АС в залежності від ступеня радіоактивного забруднення.  

Для персоналу АС, зайнятого на аварійних і ремонтно-відновлювальних 

роботах, повинен бути визначений режим радіаційного захисту, порядок 

оперативного контролю та обліку доз опромінення, місця зберігання засобів 

індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) і порядок їх видачі.  Зберігання ЗІЗ і 

дозиметрів для персоналу повинне здійснюватися в місцях, визначених планом, 

запас їх має бути не менше двох комплектів на кожного члена бригади.  

 Повинен бути встановлений контроль за доступом персоналу в забруднені 

приміщення для виконання аварійних і ремонтно-відновлювальних робіт.  Для 

виключення необгрунтованого опромінення персоналу в приміщеннях, 

забруднених радіоактивними речовинами, слід не допускати перебування в них 

персоналу не пов'язаного з виробничою необхідністю.  

Плануєме опромінення персоналу вище встановлених меж доз при 

ліквідації або запобігання аварії може бути дозволено тільки у випадку 

необхідності порятунку людей і (або) запобігання їх опромінення.  Плануєме  

підвищення доз  опромінення допускається лише для чоловіків старіше за 30 

років при їх добровільній письмовій згоді після інформування про можливі 

дози опромінення і ризики для їх здоров'я.  

 Плануєме підвищення опромінення в ефективній дозі до 100 мЗв на рік 

допускається лише з дозволу територіальних органів держсанепіднагляду, а 

підвищення опромінення в ефективній дозі до 200 мЗв на рік лише з дозволу 

державних органів держсанепіднагляду.  

 Плановане підвищення доз опромінення не допускається:  

 - для працівників, раніше вже опромінених протягом року в результаті 

аварії або запланованого підвищеного опромінення з ефективною дозою 200 

мЗв або з еквівалентною дозою, що перевищує в чотири рази відповідні межі 

доз, наведені в НРБУ-97;  

 - для осіб, які мають медичні протипоказання для роботи з джерелами 

радіаційного випромінювання.  
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 Особи, які зазнали опромінення в ефективній дозі, що перевищує 100 мЗв 

протягом року, при подальшій роботі не повинні піддаватися опроміненню в 

дозі понад 20 мЗв / рік.  

 Опромінення ефективної дозою понад 200 мЗв протягом року має 

розглядатися як потенційно небезпечне.  Особи, які зазнали такого 

опромінення, повинні негайно виводитися із зони опромінення і направлятися 

на медичне обстеження.  Подальша робота з джерелами випромінювання цим 

особам може бути дозволена лише в індивідуальному порядку з урахуванням 

їхньої згоди та за рішенням компетентної медичної комісії.  

 Особи, які не відносяться до персоналу АС і  залучаються для проведення 

аварійних та рятувальних робіт, прирівнюються до персоналу групи А.  

До початку робіт у радіаційно небезпечних умовах, які можуть призвести 

до підвищеного опромінення, повинен бути проведений попередній інструктаж 

персоналу, люди повинні бути проінструктовані щодо засобів та заходів 

захисту, повідомлені про можливі дози опромінення.  При виконанні робіт в 

радіаційно небезпечних умовах, які можуть призвести до підвищеного 

опромінення, необхідне комплексне застосування медичних протирадіаційних 

засобів.  

 Персонал, який залишає приміщення АС після виконання аварійних і 

ремонтно-відновлювальних робіт, повинен проходити обов'язковий радіаційний 

контроль і, при необхідності, санітарну обробку.  

 Медична допомога персоналу, потерпілому при аварії, повинна бути 

етапною: на робочому місці і в санпропускнику, на медпункті АС, в медико-

санітарній частині, в спеціалізованому медичному закладі.  

 На робочому місці і в санпропускнику планується виконання заходів з 

невідкладної само- та взаємодопомоги, дезактивації забруднених шкірних 

покривів.  На робочих місцях і в санпропускнику повинні знаходитися аптечки 

першої допомоги і протирадіаційні індивідуальні аптечки.  У санпропускнику, 

крім того, повинен знаходитися запас дезактивуючих засобів, резерв спецодягу 

та взуття.  

 З санпропускника постраждалі повинні спрямовуватися до медпункту АС, 

де здійснюється дозиметричний контроль постраждалих, первинне сортування 

уражених за показаннями у невідкладних лікувально-профілактичних заходах, 

визначення термінів і місця евакуації, а також провидиться йодна профілактика 

і надання невідкладної медичної допомоги.  

В планах заходів також має бути встановлений порядок евакуації і 

перевезення в медичні установи потерпілого персоналу.  Транспортні засоби, 

призначені для евакуації постраждалих, повинні бути обладнані приладами 

радіаційного контролю.  

 Для забезпечення постійної готовності персоналу до дій на випадок 

виникнення аварії повинен бути розроблений порядок і план періодичної 

підготовки персоналу та проведення протиаварійних навчань.  Перше 

протиаварійне навчання персоналу  має бути завершено не пізніше ніж за 1 

місяць до завезення на АС ядерного палива.  Навчання повинні плануватися 
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таким чином, щоб можна було оцінити реальний час, необхідний для виконання 

кожного елемента плану протиаварійних заходів, і ступінь підготовленості 

персоналу АС.  

Планування та проведення заходів  щодо захисту населення при аваріях 

на АЕС (укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту) 

Заходи щодо захисту населення при аварії на АС повинні плануватися з 

урахуванням фаз протікання аварії, на основі критеріїв для прийняття 

невідкладних рішень в початковому періоді радіаційної аварії, встановлених 

НРБУ-97.  

Дія плану заходів щодо захисту населення повинна поширюватися на 

територію навколо АС, межі та розміри якої визначаються можливим викидом 

радіоактивних речовин при аварії.  В межах цієї території повинні бути виділені 

"зона планування захисних заходів" і "зона планування заходів щодо 

обов'язкової евакуації населення".  

 У планах заходів щодо захисту населення у разі виникнення аварії на АС 

повинні бути відображені наступні основні положення:  

 - вихідні дані для планування захисту населення;  

 - основні заходи щодо захисту населення;  

 - організація і проведення радіаційної розвідки;  

 - організація оповіщення та зв'язку;  

 - порядок надання медичної допомоги постраждалим;  

 - координація дій керівництва та персоналу АС, а також територіальних 

сил і служб цивільної оборони, місцевих органів виконавчої влади, міністерств і 

відомств.  

 При аварії на АС, в залежності від обстановки і фази перебігу аварії, для 

захисту населення від негативного радіаційного впливу повинні прийматися 

наступні заходи:  

 - обмеження перебування населення на відкритій місцевості (тимчасове 

укриття в будинках і захисних спорудах цивільного захисту);  

 - герметизація житлових і службових приміщень на час розвитку аварії;  

 - йодна профілактика;  

 - захист органів дихання та шкіряного покрову;  

 - евакуація населення;  

 - регулювання доступу в район забруднення, обмеження пересування 

автотранспорту по забрудненій території;  

 - санітарна обробка осіб у разі забруднення одягу і шкіряного покрову;  

 - медична допомога;  

 - найпростіша обробка продуктів харчування, забруднених 

радіоактивними речовинами (обмивання, видалення поверхневого шару тощо);  

 - виключення або обмеження споживання в їжу забруднених продуктів 

харчування (в першу чергу, молока та інших продуктів місцевого виробництва);  

 - переселення;  

 - дезактивація забрудненої місцевості.  
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Необхідність і обсяг зазначених заходів визначаються в кожному 

конкретному випадку на підставі аналізу даних, що характеризують вихідні 

події та шляхи розвитку аварії, експрес-оцінки можливих радіаційних наслідків 

аварійного викиду і результатів вимірювань реальної обстановки в районі 

радіоактивного забруднення.  

 

Плани локалізації та ліквідації аварій на АЕС (НРБУ-97) 

На  будь-якому  об'єкті,  де  здійснюється   практична діяльність,  

пов'язана з радіаційно-ядерними технологіями, повинні бути підготовлені 

плани аварійних заходів. Ці плани погоджуються з органами         державного         

регулювання: Державною санітарно-епідеміологічною службою Міністерства  

охорони  здоров'я України   та   Адміністрацією  ядерного  регулювання  

Міністерство охорони навколишнього природного  середовища  та  ядерної  

безпеки. 

ПЛАС є  невід'ємною  частиною  регламенту на проведення робіт, 

санітарного паспорту та ліцензій. Відповідальність  за  підготовку аварійних 

планів несе керівництво експлуатуючої організації. 

При   підготовці  ПЛАС,  стосовно  кожного об'єкту  має   бути   

проведено   аналіз   аварій   та   враховано експлуатаційний   досвід,  який  було  

накопичено  для  джерел  та технологій аналогічного типу. 

Також має бути встановлено періодичність перевірки ПЛАС  

регулюючими  органами, а самі   плани  повинні  періодично поновлюватися. 

Відповідальними   особами   з    боку    експлуатуючих організацій  та  

регулюючих  органів  повинні  бути  прийняті  всі необхідні заходи для 

навчання персоналу,  що бере участь у проведенні аварійних заходів.  Також 

повинні бути передбачені планові тренування (навчання)  цього  персоналу  за  

участю  представників регулюючих органів. 

ПЛАС  мають  передбачатися   періодичні   перевірки системи  

попередження персоналу та населення на випадок виникнення аварії,  а також 

системи інформування  державних  адміністративних органів (місцевих та 

центральних) та засобів масової інформації. 

Типовий ПЛАС повинен містити: 

     а) розподіл  обов'язків щодо інформування регулюючих органів, державних 

адміністративних органів та громадськості; 

     б) розподіл  обов'язків  та відповідальності щодо ініціювання втручань; 

     в) типові   сценарії,   в   яких  розглядаються  різні  стани аварійного  

джерела  та  варіанти  розповсюдження  зони  аварії  у приміщеннях та 

проммайданчику об'єкта та за його межами; 

     г) всі  процедури  щодо  обміну  інформацією  між   аварійним об'єктом  та 

організаціями,  персонал яких бере участь в аварійних роботах: пожежні, 

медичні бригади, органи внутрішніх справ, служби цивільної оборони і т.ін.; 

     д) система оцінки масштабів та значущості  аварійних  викидів та   скидів   у   

довкілля,   а   також  система  оперативного  та довгострокового прогнозу 

розвитку аварії. 
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ПЛАС повинен   передбачати  заходи  щодо створення необхідних 

аварійних запасів, які включають: 

     а) дозиметричну   та   радіометричну   апаратуру  та  джерела автономного 

живлення до неї для умов роботи  в  інтенсивних  полях гамма-випромінювання  

та  при  інтенсивних  рівнях  радіоактивного забруднення; 

     б) транспортні  засоби та аварійний резерв паливно-мастильних матеріалів; 

     в) засоби індивідуального та колективного захисту,  включаючи спецодяг, 

респіратори і т.ін.; 

     г) засоби фармакологічного протирадіаційного  захисту, у тому числі і для 

йодної профілактики; 

     д) засоби зв'язку та управління; 

     е) помивочно-дезактиваційні засоби та прилади; 

     ж) інші ресурси для проведення аварійних робіт. 

 

Наслідки аварій на радіаційно небезпечних об'єктах (АЕС) 

При аварії на АЕС з руйнуванням активної зони реактора в навколишнє 
середовище викидається велика кількість радіонуклідів у складі пари, 
аерозолів, а також дрібних і крупніших частинок ядерного палива. Так, при 
аварії на ЧАЕС у викидах було зафіксовано 23 основні радіонукліди: йод-
131(період напіврозпаду - 8 діб), цезій-134(п.н.-2 роки), цезій-137(п.н.-30 років), 
стронцій-90 (п.н. - 28 років), плутоній-237 і ін. з періодом напіврозпаду 2 000 
років і ін. 

Викинуті радіонукліди, змішуючись з повітрям, утворюють, так звану, 

радіоактивну хмару, яка під впливом вітру може переміщатися на великі 
відстані від місця аварії (сотні, тисячі кілометрів). 

З часом радіонукліди з хмари випадають на місцевість, утворюючи на ній, 
так званий, радіоактивний слід. 

Він характеризується: формою, розмірами і ступенем радіоактивного 
зараження. 

Як один з можливих варіантів, радіоактивний слід можна представити у 
вигляді дещо спотвореного витягнутого еліпса завдовжки L і шириною b. 

З метою визначення ступеня небезпеки на радіоактивному сліді виділяють 
наступні зони:  

М - зона радіаційної небезпеки (  = І4…. 140 мР/год);  
А - зона помірного зараження (  = 140.... 1400 мР/год);  
Б - зона сильного зараження (  = 1400….4200 мР/год); 
В - зона небезпечного зараження (  = 4200... 14 000 мР/год); 
Г - зона надзвичайно небезпечного зараження ( >14 000 мР/год). 
Ступінь ураження людини залежить не тільки від величини дози, яку вона 

отримала але і від часу, впродовж якого вона була одержана.  
 

Автор: доцент кафедри ОПЦБ ІЕЕ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 



 1 

CPC 10. 

Розділ 3. Цивільний захист. 
Тема 3.4. Оповіщення, евакуація та захист персоналу суб’єктів господарювання і 

населення у разі виникнення НС. 

Існуючі вимоги щодо організації ї роботи систем оповіщення та евакуації персоналу 

суб’єктів господарювання та населення у разі виникнення НС. Оповіщення та інформування у 

сфері цивільного захисту під час військового та особливого стану. 

Автоматичні системи оповіщення персоналу (звукове, світлове та мовне оповіщення).   

Шляхи та плани евакуації. Обов’язки та дії персоналу суб’єктів господарювання і 

населення у разі проведення евакуації при НС. 

Укриття персоналу суб’єктів господарювання і населення у захисних спорудах цивільного 

захисту. 

Література:  Л1.2; Л1.24; Л1.27; Л2.15-Л2.19; Л.3.56-Л3.62; Л3.68. 

 

Інформування, оповіщення та евакуація персоналу суб’єктів господарювання 

та населення у разі виникнення НС 

Інформування у сфері захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру є основним принципом та 

головним і невід'ємним елементом існуючої системи заходів у цій сфері.  

Безпосередньо з інформуванням населення про загрозу виникнення НС, 

правилами поведінки та способами дій в цих умовах пов’язане оповіщення, тобто 

доведення сигналів і повідомлень органів управління про загрозу та виникнення 

НС, аварій, катастроф, епідемій, пожеж, військового та особливого стану тощо до 

центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, 

організацій і населення. 

Система оповіщення – це комплекс організаційно-технічних заходів, 

апаратури і технічних засобів оповіщення,  засобів та каналів зв’язку, призначених 

для своєчасного доведення сигналів та інформації про виникнення надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру до центральних  і місцевих 

органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і населення. 

Згідно з Кодексом цивільного захисту України оповіщення про загрозу або 

виникнення надзвичайних ситуацій полягає у своєчасному доведенні такої 

інформації до органів управління цивільного захисту, сил цивільного захисту, 

суб’єктів господарювання та населення. 

Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій 

забезпечується шляхом: 

а) функціонування загальнодержавної, територіальних, місцевих 

автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу або 

виникнення надзвичайних ситуацій, спеціальних, локальних та об’єктових систем 

оповіщення; 

б) централізованого використання телекомунікаційних мереж загального 

користування, у тому числі мобільного (рухомого) зв’язку, відомчих 

телекомунікаційних мереж і телекомунікаційних мереж суб’єктів господарювання 

в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а також мереж 

загальнонаціонального, регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення 

та інших технічних засобів передавання (відображення) інформації; 
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в) автоматизації процесу передачі сигналів і повідомлень про загрозу або 

виникнення надзвичайних ситуацій; 

г) функціонування на об’єктах підвищеної небезпеки автоматизованих систем 

раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення; 

д) організаційно-технічної інтеграції різних систем централізованого 

оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та 

автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та 

оповіщення; 

ж) функціонування в населених пунктах, а також місцях масового 

перебування людей сигнально-гучномовних пристроїв та електронних 

інформаційних табло для передачі інформації з питань цивільного захисту. 

Встановлення сигнально-гучномовних пристроїв та електронних 

інформаційних табло покладається на органи місцевого самоврядування, суб’єкти 

господарювання. Місця встановлення сигнально-гучномовних пристроїв та 

електронних інформаційних табло визначаються органами місцевого 

самоврядування, суб’єктами господарювання. 

Оператори телекомунікації, телерадіоорганізації зобов’язані забезпечити 

підключення технічних засобів мовлення до автоматизованих систем 

централізованого оповіщення з установленням спеціального обладнання для 

автоматизованої передачі сигналів та повідомлень про загрозу або виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

Порядок організації оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних 

ситуацій та організації зв’язку у сфері цивільного захисту визначається 

положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України. 
 

Автоматизовані системи оповіщення персоналу при НС /пожежі/ 

Відповідно до існуючого Положення про організацію оповіщення і зв'язку у 

надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

№ 733 від 27.09.2017, автоматизовані системи оповіщення про НС класифікуються 

наступним чином:  

а) загальнодержавна автоматизована система централізованого оповіщення - 

програмно-технічний комплекс, призначений для оповіщення чергових служб 

центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів управління ДСНС; 

б) локальна система оповіщення - програмно-технічний комплекс, що 

створюється і функціонує на об’єкті підвищеної небезпеки та призначений для 

оповіщення у разі загрози виникнення та під час виникнення надзвичайних 

ситуацій, в результаті яких у зону можливого негативного впливу потрапляє 

населення, територія інших підприємств, установ і організацій; 

в) місцева автоматизована система централізованого оповіщення - програмно-

технічний комплекс, призначений для оповіщення осіб керівного складу місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та населення, а також 

підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності на території 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці (району, міста, об’єднаної 

територіальної громади); 
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г) об’єктова система оповіщення - програмно-технічний комплекс, що 

створюється і функціонує на об’єкті підвищеної небезпеки та об’єкті з масовим 

перебуванням людей, призначений для оповіщення у разі загрози виникнення та під 

час виникнення надзвичайних ситуацій, в результаті яких зона можливого ураження 

не виходить за його територію; 

д) спеціалізовані технічні засоби попередження та інформування населення в 

місцях масового перебування людей - особливим чином створені технічні засоби, 

які здійснюють передачу аудіоповідомлень або аудіовізуальних та інших 

повідомлень про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій і 

правил здійснення заходів безпеки; 

ж) територіальна автоматизована система централізованого оповіщення - 

програмно-технічний комплекс, призначений для оповіщення осіб керівного складу 

і чергових служб відповідних місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, а також населення через місцеві автоматизовані системи 

централізованого оповіщення та інші системи оповіщення. 

У разі відсутності цілодобового чергування в місцевих органах виконавчої 

влади (органах місцевого самоврядування) до запуску місцевої автоматизованої 

системи централізованого оповіщення можуть залучатися територіальні органи 

Національної поліції, які отримують сигнали та інформацію з питань цивільного 

захисту через технічні засоби територіальної автоматизованої системи 

централізованого оповіщення. 

На суб’єктах господарювання для підвищення безпеки виробничого 

персоналу при пожежі встановлюються автоматичні системи оповіщення (СО) 

відповідно до вимог   НАПБ А.01.003-2009. 

Необхідність обладнання виробничих приміщень певним типом СО 

визначається згідно з додатком Е до ДБН В.1.1-7-2002 "Захист від пожежі. 

Пожежна безпека об'єктів будівництва". 

Оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей здійснюється 

наступними способами а також їх комбінацією:  

- поданням звукових і (або) світлових сигналів в усі виробничі приміщення 

будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням людей;  

- трансляцією відповідних текстів про необхідність евакуації, шляхи 

евакуації, напрямок руху й інші дії, спрямовані на забезпечення безпеки людей;  

- розміщенням знаків безпеки на шляхах евакуації згідно з ДСТУ ISO 6309;  

- ввімкненням світлових евакуаційних знаків "Вихід";  

- ввімкненням евакуаційного освітлення та світлових покажчиків напрямку 

евакуації;  

- зв'язком оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера пожежного 

поста) із зонами оповіщення. 

Оповіщення виробничого персоналу про НС /пожежу/ здійснюється за 

допомогою світлових  та/або звукових оповіщувачів, якими обладнуються всі 

виробничі приміщення.  

СО розпочинає трансляцію сигналу оповіщення про НС /пожежу/, не пізніше 

трьох секунд з моменту отримання сигналу про НС /пожежу/.  



 4 

Для трансляції мовних повідомлень використовуються повідомлення, які 

записані заздалегідь на відповідному носії інформації.  

Пульти управління СО необхідно розміщувати у приміщенні пожежного 

поста, диспетчерської або іншого спеціального приміщення (в разі його 

наявності). Ці приміщення повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-56-2014. 

Кількість звукових та мовних оповіщувачів, їх розміщення та потужність 

повинні забезпечувати необхідний рівень звуку в усіх місцях постійного або 

тимчасового перебування виробничого персоналу. 

СО в режимі "Тривога" повинна функціонувати протягом часу, необхідного 

для евакуації людей з будинку, але не менше 15 хвилин.  

Вихід з ладу одного з оповіщувачів не повинен призводити до виведення з 

ладу інших оповіщувачів.  

Електропостачання СО здійснюється за I категорією надійності згідно з 

ПУЕ, а саме від двох незалежних джерел енергії: основного /мережа змінного 

струму/ та резервного  /від акумуляторних батарей тощо/.  

Перехід з основного джерела електропостачання на резервний та у 

зворотному напрямку в разі відновлення централізованого електропостачання 

повинен бути автоматичним.  

Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії у черговому режимі 

має бути не менш 24 годин.  

Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії у режимі "Тривога" 

має бути не менше 15 хвилин.  

Звукові оповіщувачі повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 54-3:2003 

"Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові". 

Світлові оповіщувачі, які працюють у режимі спалахування, повинні бути 

червоного кольору, мати частоту мигтіння в межах від 0,5 Гц до 5 Гц та 

розташовуватись у межах прямої видимості з постійних робочих місць.  
 

Заходи з евакуації 

1. Евакуація проводиться на державному, регіональному, місцевому або 

об’єктовому рівні. 

2. Залежно від особливостей надзвичайної ситуації встановлюються такі види 

евакуації: 

а) обов’язкова; 

б) загальна або часткова; 

в) тимчасова або безповоротна. 

3. Рішення про проведення евакуації приймають: 

а) на державному рівні - Кабінет Міністрів України; 

б) на регіональному рівні - Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації; 

в) на місцевому рівні - районні, районні у містах Києві чи Севастополі 

державні адміністрації, відповідні органи місцевого самоврядування; 

г) на об’єктовому рівні - керівники суб’єктів господарювання. 

4. У разі виникнення радіаційних аварій рішення про евакуацію населення, 

яке може потрапити до зони радіоактивного забруднення, приймається місцевими 
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державними адміністраціями на підставі висновку санітарно-епідеміологічної 

служби відповідно до прогнозованого дозового навантаження на населення або за 

інформацією суб’єктів господарювання, які експлуатують ядерні установки, про 

випадки порушень у їх роботі. 

5. У невідкладних випадках керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації, а в разі його відсутності - керівник аварійно-рятувальної служби, який 

першим прибув у зону надзвичайної ситуації, може прийняти рішення про 

проведення екстреної евакуації населення із зони надзвичайної ситуації або зони 

можливого ураження. 

6. Обов’язкова евакуація населення проводиться у разі виникнення загрози: 

а) аварій з викидом радіоактивних та небезпечних хімічних речовин; 

б) катастрофічного затоплення місцевості; 

в) масових лісових і торф’яних пожеж, землетрусів, зсувів, інших геологічних 

та гідрогеологічних явищ і процесів; 

г) збройних конфліктів (з районів можливих бойових дій у безпечні райони, 

які визначаються Міністерством оборони України на особливий період). 

7. Загальна евакуація проводиться для всіх категорій населення із зон: 

а) можливого радіоактивного та хімічного забруднення; 

б) катастрофічного затоплення місцевості з чотиригодинним добіганням 

проривної хвилі при руйнуванні гідротехнічних споруд. 

8. Часткова евакуація проводиться для вивезення категорій населення, які за 

віком чи станом здоров’я у разі виникнення надзвичайної ситуації не здатні 

самостійно вжити заходів щодо збереження свого життя або здоров’я, а також 

осіб, які відповідно до законодавства доглядають (обслуговують) таких осіб. 

Часткова евакуація може проводитися також для інших категорій населення за 

рішенням органів і посадових осіб, зазначених у частині четвертій цієї статті. 

9. Проведення евакуації забезпечується шляхом: 

а) утворення регіональних, місцевих та об’єктових органів з евакуації; 

б) планування евакуації; 

в) визначення безпечних районів, придатних для розміщення евакуйованого 

населення та майна; 

г) організації оповіщення керівників суб’єктів господарювання і населення 

про початок евакуації; 

д) організації управління евакуацією; 

ж) життєзабезпечення евакуйованого населення в місцях їх безпечного 

розміщення; 

з) навчання населення діям під час проведення евакуації. 

10. За рішенням органів, зазначених у частині третій цієї статті (крім 

керівників суб’єктів господарювання), для виведення чи вивезення основної 

частини населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій 

залучаються у порядку, встановленому законом, транспортні засоби суб’єктів 

господарювання, а в разі безпосередньої загрози життю або здоров’ю населення - 

усі наявні транспортні засоби суб’єктів господарювання та громадян. 

11. Суб’єкту господарювання та громадянину, транспортні засоби яких 

залучені, компенсуються вартість надання послуг і розмір фактичних (понесених) 
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витрат за рахунок коштів, що виділяються з відповідного бюджету на ліквідацію 

наслідків надзвичайної ситуації або усунення загрози її виникнення, у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України. 

12. Працівник суб’єкта господарювання, власник, користувач, водій 

транспортного засобу, які відмовилися від надання послуг з перевезення 

населення у зв’язку з надзвичайною ситуацією, несуть відповідальність відповідно 

до закону. 

13. У разі виникнення загрози життю або здоров’ю громадянам України на 

території іноземних держав відповідні центральні органи виконавчої влади 

проводять їх евакуацію. 

14. Евакуація матеріальних і культурних цінностей проводиться у разі загрози 

або виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть заподіяти їм шкоду, за 

наявності часу на її проведення. 

15. Порядок проведення евакуації визначається Кабінетом Міністрів України. 

16. Планування заходів з евакуації здійснюється відповідно до методики, що 

затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту. 

 

Шляхи та плани евакуації при пожежі 

Захист людей у разі пожежі є найважливішим завданням. Вирішення цього 

завдання, в першу чергу, потребує впровадження ефективних евакуаційних 

заходів на випадок виникнення пожежі. 

Рятування людей при пожежі – це вимушене переміщення людей назовні 

як при безпосередньому впливі на них великої кількості небезпечних факторів 

пожежі, так і при виникненні безпосередньої загрози цього впливу. Вимушений 

процес руху людей з метою рятування називається евакуацією. Евакуація людей з 

будівель та споруд здійснюється через евакуаційні виходи. Шляхом евакуації 

називається безпечний для руху людей шлях, який веде до евакуаційного виходу. 

Евакуаційний вихід – це вихід із будинку (споруди) безпосередньо назовні 

або вихід із приміщення, що веде до коридору чи сходової клітки безпосередньо 

або через суміжне приміщення. Виходи вважаються евакуаційними, якщо вони 

ведуть із  приміщень: 

•першого поверху безпосередньо назовні або через вестибюль, 

коридор, сходову клітку; 

• будь-якого поверху, кpiм першого, у коридор, що веде на внутрішню 

сходову клітку або безпосередньо на зовнішні відкриті сходи; 

• у сусіднє приміщення на тому ж пoвepci, яке забезпечене виходами, 

зазначеними у попередніх пунктах; 

•цокольного, підвального, підземного поверху назовні безпосередньо через 

сходову клітку або коридор, що веде на сходову клітку, 

яка має вихід назовні. 

Із приміщень, розташованих на другому та більш високих поверхах (висотою 

не більше 30 м) допускається передбачати евакуаційний (запасний) вихід на 

зовнішні сталеві сходи. Кількість евакуаційних виходів із приміщень та з кожного 

поверху будівель потрібно приймати згідно ДБН В. 1.1-7-2002, але не менше двох. 
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Евакуаційні виходи повинні розташовуватись розосереджено. Мінімальну відстань 

між найбільш віддаленими один від одного евакуаційними виходами з приміщення 

можна визначати за формулою: 

                        ПL 5,1                                                        (4.7) 

де П – периметр приміщення. 

Ширина шляхів евакуації повинна бути не менша 1 м, висота проходу – не 

менша 2 м. Улаштування гвинтових сходів на шляхах евакуації не допускається. 

Між маршами сходів необхідно передбачати горизонтальний зазор не менше    50 

мм. 

Двері на шляху евакуації повинні відкриватися за напрямком виходу з 

приміщення. Двері на балкони та площадки, які призначені для евакуації з 

приміщень, де одночасно перебуває не більше 15 людей, а також із комор з 

площею не більше 200 м2 та санітарних вузлів, допускається проектувати такими, 

що відкриваються в середину приміщення. Улаштування розсувних та в’їзних 

дверей на шляхах евакуації не допускається. Мінімальна ширина дверей на 

шляхах евакуації повинна бути 0,8 м. Ширина зовнішніх дверей сходових кліток 

повинна бути не менша ширини маршу сходів. 

Відстань від найбільш віддаленого робочого місця до найближчого 

евакуаційного виходу із приміщення на сходову клітку або безпосередньо назовні  

не повинна перевищувати значень, що наведені у ДБН В1.1-7-2002. 

Не допускається влаштовувати евакуаційні виходи через приміщення 

категорії А і Б, а також через виробничі приміщення в будівлях ІІІб, IV, IVa, та V 

ступенів вогнестійкості. 

Шляхи евакуації людей на випадок пожеж мають забезпечити евакуацію в 

терміни, що не перевищують значень, які приведені нижче. 

 

Необхідний час евакуації людей (хв.) із виробничих будинків I i II ступеню 

вогнестійкості відповідно до СНиП II-2-80 

Kaтегорії 

виробництва 

 

 

Об'єм приміщення, тис. м3 

до 15 30 40 50 

А, Б 0,50 0,75 1,00 1,50 

В 1,25 2,00 2,00 2,50 

Г, Д не 

обмежується 

   

При проміжних значеннях об'ємів необхідний час варто визначати 

інтерполяцією 
 

Виконання нормативних вимог до шляхів евакуації ще не гарантує  успішної  

евакуації людей у paзi пожежі. Для забезпечення організованого руху під час 

евакуації та попередження паніки технічні рішення повинні бути доповнені 

організаційними заходами, до яких, передусім, відносяться інструктаж та 

навчання персоналу. 3 цією ж метою розробляють плани евакуації з будівель та 

місць з масовим перебуванням людей. 
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План евакуації складається з двох частин: графічної i текстової. Графічна 

частина представляє собою план поверху або приміщення, на який нанесено 

пронумеровані евакуаційні шляхи i виходи з маршрутами руху. Маршрути руху до 

основних евакуаційних виходів зображуються суцільними лініями зі стрілками 

зеленого кольору, маршрути до запасних виходів – пунктирними зеленими лініями 

зі стрілками. Окрім  маршруту руху на плані позначаються місця розташування 

зacoбiв оповіщення та пожежогасіння. 

 

Основні умовні графічні позначення на планах евакуації 

 
Текстова частина плану евакуації, яка представляє собою таблицю з 

переліком та послідовністю дій у разі пожежі для конкретних посадових осіб i 

працівників, затверджується керівником об'єкту. План евакуації необхідно 

розташовувати на видному місці, а його положення повинні систематично 

відпрацьовуватись на практиці. 

Також  дуже важливо забезпечити протидимний захист робочих приміщень i 

особливо шляхів евакуації людей. Протидимний захист забезпечується 

обмеженням розповсюдження продуктів горіння по будівлях та приміщеннях, 

ізоляцією можливих місць виникнення пожежі, примусовим видаленням диму. Ці 

задачі вирішуються за допомогою об'ємно-планувальних та конструктивних 

рішень при проектуванні об'єктів, деякими технологічними прийомами в процесі 
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будівництва, завдяки використанню спеціальних пристроїв i вентиляційних 

систем, які призначені для видалення диму зниження температури i конденсації 

продуктів горіння. 

 

Укриття персоналу суб’єктів господарювання і населення у захисних 

спорудах цивільного захисту. 

До захисних споруд цивільного захисту належать: 

1) сховище – це герметична споруда для захисту людей, в якій протягом 

певного часу створюються умови, що виключають вплив на них небезпечних 

факторів, які виникають внаслідок надзвичайної ситуації, воєнних (бойових) дій та 

терористичних актів; 

2) протирадіаційне укриття - негерметична споруда для захисту людей, в якій 

створюються умови, що виключають вплив на них іонізуючого опромінення у разі 

радіоактивного забруднення місцевості; 

3) швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту - захисна 

споруда, що зводиться із спеціальних конструкцій за короткий час для захисту 

людей від дії засобів ураження в особливий період. 

Для захисту людей від деяких факторів небезпеки, що виникають внаслідок 

надзвичайних ситуацій у мирний час, та дії засобів ураження в особливий період 

також використовуються споруди подвійного призначення та найпростіші 

укриття. 

Споруда подвійного призначення - це наземна або підземна споруда, що може 

бути використана за основним функціональним призначенням і для захисту 

населення. 

Найпростіше укриття - це фортифікаційна споруда, цокольне або підвальне 

приміщення, що знижує комбіноване ураження людей від небезпечних наслідків 

надзвичайних ситуацій, а також від дії засобів ураження в особливий період. 

Укриттю підлягають: 

1) у сховищах: 

а) працівники найбільшої працюючої зміни суб’єктів господарювання, 

віднесених до відповідних категорій цивільного захисту та розташованих у 

зонах можливих значних руйнувань населених пунктів, які продовжують 

свою діяльність в особливий період; 

б) персонал атомних електростанцій, інших ядерних установок і 

працівники суб’єктів господарювання, які забезпечують функціонування 

таких станцій (установок); 

в) працівники найбільшої працюючої зміни суб’єктів господарювання, 

віднесених до категорії особливої важливості цивільного захисту та 

розташованих за межами зон можливих значних руйнувань населених 

пунктів, а також працівники чергового персоналу суб’єктів 

господарювання, які забезпечують життєдіяльність міст, віднесених до 

відповідних груп цивільного захисту; 

г) хворі, медичний та обслуговуючий персонал закладів охорони здоров’я, 

які не підлягають евакуації або не можуть бути евакуйовані у безпечне 

місце; 
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2) у протирадіаційних укриттях: 

а) працівники суб’єктів господарювання, віднесених до першої та другої 

категорій цивільного захисту та розташованих за межами зон можливих 

значних руйнувань населених пунктів, які продовжують свою діяльність у 

воєнний час; 

б) працівники суб’єктів господарювання, розташованих у зонах можливих 

руйнувань, небезпечного і значного радіоактивного забруднення навколо 

атомних електростанцій; 

в) населення міст, не віднесених до груп цивільного захисту, та інших 

населених пунктів, а також населення, евакуйоване з міст, віднесених до 

груп цивільного захисту і зон можливих значних руйнувань; 

г) хворі, медичний та обслуговуючий персонал закладів охорони здоров’я, 

розташованих за межами зон можливих значних руйнувань міст, 

віднесених до груп цивільного захисту, і суб’єктів господарювання, 

віднесених до категорій цивільного захисту, а також закладів охорони 

здоров’я, які продовжують свою діяльність у воєнний час; 

3) у швидкоспоруджуваних захисних спорудах цивільного захисту, 

найпростіших укриттях та спорудах подвійного призначення - населення 

міст, віднесених до груп цивільного захисту, яке не підлягає евакуації у 

безпечне місце, а також інших населених пунктів. 

Для вирішення питань щодо укриття населення в захисних спорудах 

цивільного захисту центральні органи виконавчої влади, місцеві державні 

адміністрації, органи місцевого самоврядування та суб’єкти господарювання 

завчасно створюють фонд таких споруд. 

Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та 

ведення його обліку визначається Кабінетом Міністрів України. 

Проектування, будівництво, пристосування і розміщення захисних споруд та 

об’єктів подвійного призначення здійснюються згідно з нормами, які 

розробляються відповідно до Закону України "Про будівельні норми". 

Вимоги щодо утримання та експлуатації захисних споруд визначаються 

центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері цивільного захисту. 

Утримання захисних споруд цивільного захисту у готовності до використання 

за призначенням здійснюється суб’єктами господарювання, на балансі яких вони 

перебувають (у тому числі споруд, що не увійшли до їх статутних капіталів у 

процесі приватизації (корпоратизації), за рахунок власних коштів. 

У разі використання однієї захисної споруди кількома суб’єктами 

господарювання вони беруть участь в утриманні споруди відповідно до укладених 

між ними договорів. 

Захисні споруди цивільного захисту можуть використовуватися у мирний час 

для господарських, культурних і побутових потреб у порядку, що визначається 

Кабінетом Міністрів України. 

З моменту виключення захисної споруди із фонду споруд цивільного захисту 

вона втрачає статус захисної споруди цивільного захисту. Володіння, 
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користування та розпорядження спорудами, які втратили статус захисних споруд 

цивільного захисту, здійснюється відповідно до закону. 

Захисні споруди цивільного захисту державної та комунальної власності не 

підлягають приватизації (відчуженню). 

Захисні споруди у мирний час можуть передаватися в оренду для задоволення 

господарських, культурних та побутових потреб із збереженням цільового 

призначення таких споруд, крім тих, що перебувають у постійній готовності до 

використання за призначенням, а саме: 

1) в яких розташовані пункти управління; 

2) призначених для укриття працівників суб’єктів господарювання, що мають 

об’єкти підвищеної небезпеки; 

3) розташованих у зонах спостереження атомних електростанцій та 

призначених для укриття населення під час радіаційних аварій. 

Особливості оренди захисних споруд визначаються типовим договором 

оренди, який затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Контроль за готовністю захисних споруд цивільного захисту до використання 

за призначенням забезпечує центральний орган виконавчої влади, який здійснює 

державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, спільно з 

відповідними органами та підрозділами цивільного захисту, місцевими 

державними адміністраціями. 

 

Автор: доцент кафедри ОПЦБ ІЕЕ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 
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Вимоги. 
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IV (поточна редакція – 07.08.2015) – zakon5.rada.gov.ua. 
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1.25. Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту:  
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3.23. Технічний Регламент обладнання та захисних систем, призначених для 

застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 898.  

3.24. Технічний регламент щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки / 

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. N 332.  
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Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 р. № 132. 

3.51. НАОП 1.4.32-2.05-84 (ОСТ 11 12.0002-84) «Положення про застосування 

нарядів-допусків при виконанні робіт в умовах підвищеної небезпеки». 

3.52. ДСТУ-П OHSAS 18001 «Системи управління безпекою та гігієною 

праці». 
3.53. ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні». 

3.54. ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі. Інженерне обладнання будинків та споруд. 

Зовнішні мережі та споруди». 

3.55. НАОП 1.1.10-1.09-81 «Правила техніки безпеки при виконанні 

теплоізоляційних, обмурувальних та антикорозійних робіт». 

3.56. ДБН В.2.5-76:2014 «Автоматизовані системи раннього виявлення загрози 

виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення». 

3.57. ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту». 

3.58. НАПБ А.01.001-2004. «Правила пожежної безпеки в Україні». 

3.59. НАПБ В.01.034-2005/111 «Правила пожежної безпеки в компаніях, на 

підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України». 

3.60. ППБ-АС-95 «Правила пожарной безопасности при эксплуатации атомных 

станций». 



3.61. ВБН В.1.1-034-2003 «Противопожарные нормы проектирования  АЭС с водо-

водяными реакторами». 

3.62. СОУ-Н МПЕ  40.1.20.563:2004 «Ліквідація аварій та технологічних порушень 

режиму на енергопідприємствах і в енергооб’єднаннях. Запобігання 

технологічним порушенням у електричній частині енергопідприємств і 

енергооб’єднань і їх ліквідація. Інструкція». 

3.63. ДНАОП 0.04-1.01-74 (ПБЯ 04-74) «Правила ядерной безопасности атомных 

электростанций». 

3.64. ДНАОП 0.04-1.08-78 (ПБЯ-2-78) «Правила ядерной безопасности критических 

стендов». 

3.65. ПБЯ 06-09-90 «Правила ядерной безопасности при хранении и 

транспортировке ядерноопасных делящихся материалов». 

3.66. ПБЯ АС – 89 «Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных 

станций». 

3.67. ПБЯ-06-08-77 «Правила ядерной безопасности при транспортировании 

отработанного ядерного топлива». 

3.68. ПРБ АС 99  «Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомных 

станций». 

3.69. НПАОП 0.00-1.12-84 «Правила вибухобезпеки при використанні мазуту та 

природного газу в котельному обладнані». 

3.70. НПАОП 0.00-1.20-98 «Правила безпеки систем газопостачання України».  

 

10.4. Інформаційні інтернет-ресурси 

 

4.1. http://www.dnop.kiev.ua -  Офіційний сайт Державного комітету України з 

промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду). 

4.2. http://www.mon.gov.ua - Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України. 

4.3. http://www.mns.gov.ua  - Офіційний сайт Міністерства надзвичайних ситуацій 

України.  

4.4. http://www.social.org.ua - Офіційний сайт Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. 

4.5. http://base.safework.ru/iloenc - Энциклопедия по охране и безопасности труда 

МОТ. 

4.6. http://base.safework.ru/safework - Библиотека безопасного труда МОТ.  

4.7. http://www.nau.ua - Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти 

України (НАУ)». 

4.8. http://www. opcb.kpi.ua – інформаційні ресурси кафедри ОПЦБ ІЕЕ НТУУ «КПІ» 

ім. Ігоря Сікорського. 

 

http://text.normativ.ua/doc5281.php
http://www.dnop.kiev.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mns.gov.ua/
http://www.social.org.ua/
http://base.safework.ru/iloenc
http://base.safework.ru/safework
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