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Розділ 1. Правові та організаційні питання охорони праці 

Тема 1.1 Організація охорони праці на виробництві 

1 Правові аспекти 

 
Охорона праці — це система правових, соціально-економічних, організаційно-

технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів та засобів, 

спрямованих на збереження здоров'я та працездатності людини в процесі праці. 

Правовою основою законодавства щодо охорони праці є Конституція України, 

Закони України „Про охорону праці", „Про охорону здоров'я", „Про пожежну безпеку", 

„Про використання ядерної енергії та радіаційний захист", „Про забезпечення санітарного 

та епідеміологічного благополуччя населення", а також Кодекс законів про працю. В ст. 43 

Конституції України зазначено, що кожен має право на працю, що включає можливість 

заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, або на яку вільно погоджується, а 

також кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не 

нижчу від встановленої законом. В Основному законі також вказується, що кожен, хто 

працює, має право на відпочинок. Це право забезпечується наданням днів щотижневого 

відпочинку, і оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня 

щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час. 

Встановлено також в Конституції України право громадян на соціальний захист 

(ст..46), що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової 

втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а 

також у старості та в інших випадках, передбачених законом. 

Основоположним законодавчим документом в галузі охорони праці є Закон Украї-

ни „Про охорону праці" від 14.10.1992р., дія якого поширюється на всі відносини у 

даний сфері, тобто на всі підприємства, установи, організації незалежно від форм власності 

та видів їх діяльності, на усіх громадян, які працюють, а також залучені до праці на цих 

підприємствах. Цей закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного 

права громадян про охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності, регулює за 

участю. відповідних державних органів відносини між власником підприємства, установи, 

організації або уповноваженими ним органом і працівником з питань безпеки, гігієни 

праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці 

в Україні. 

В умовах роздержавлення, приватизації, утворення великої кількості суб'єктів 

підприємницької діяльності з різними формами недержавної власності роль держави у 

вирішенні завдань охорони праці суттєво зростає. Держава виступає гарантом створення 

безпечних та нешкідливих умов праці для працівників підприємств, установ, організацій 

усіх форм власності. 

В ст.4 ЗУ „Про охорону праці" задекларовані основні принципи державної полі-

тики в галузі охорони праці: 

1) пріоритет життя і здоров'я працівників по відношенню до результатів  вироб-

ничої діяльності підприємства; 

2) повна відповідальність роботодавця за створення безпечних і нешкідливих умов 

праці; 

3) обов'язковий соціальний захист працівників, повне відшкодування шкоди осо-

бам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві і професійних захворю-
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вань; 

4) використання економічних методів управління охороною праці, проведення полі-

тики пільгового оподаткування, що сприяє створенню безпечних і нешкідли-

вих умов праці; 

5) комплексне розв'язання завдань охорони праці на основі національних про-

грам з цих питань та з урахуванням інших напрямків економічної та соціаль-

ної політики, досягнення в галузі науки і техніки та охорони навколишнього се-

редовища; 

6) встановлення єдиних нормативів з охорони праці для всіх підприємств, неза-

лежно від форм власності та видів діяльності; 

7) здійснення навчання населення, професійної підготовки і підвищення кваліфікації 

працівників з охорони праці; 

8) співробітництво і проведення консультацій між роботодавцями та профспілками 

при прийнятті рішень з охорони праці; 

9) міжнародне співробітництво в галузі охорони праці, використання світового 

досвіду організації роботи щодо покращення умов і підвищення безпеки праці. 

Для реалізації цих принципів було створено Національну раду з питань безпеч-

ної життєдіяльності при Кабінеті Міністрів України, Держнаглядохоронпраці, 

Національний науково-дослідний інститут охорони праці, навчально-методичний центр 

Держнаглядохоронпраці. В обласних, районних, міських органах виконавчої влади фун-

кціонують служби охорони праці. 

 

2 Організаційні аспекти 
З метою забезпечення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці, 

створена система управління охороною праці (СУОП), яка являє собою сукупність ор-

ганів управління підприємством, які на підставі комплексу нормативної документації 

проводять цілеспрямовану, планомірну діяльність щодо здійснення завдань і функцій 

управління. 

Створення СУОП здійснюється шляхом послідовного визначення мети і об'єкта 

управління, завдань і заходів щодо охорони праці, функцій і методів управління, побу-

дови організаційної структури управління, складання нормативно-методичної документа-

ції. Головна мета управління охороною праці є створення здорових, безпечних і високоп-

родуктивних умов праці, покращення виробничого побуту, запобігання травматизму і 

профзахворюванням. 

В спрощеному вигляді СУОП представляє собою сукупність органа (суб'єк-

та) та об'єкта управління, що зв'язані між собою каналами передачі інформації. Су-

б'єктом управління в СУОП на підприємстві в цілому є керівник (головний інженер), а в 

цехах, на виробничих дільницях і в службах - керівники відповідних структурних підрозді-

лів і служб. Організаційно-методичну роботу по управлінню охороною праці, підготовку 

управлінських рішень і контроль за своєчасною реалізацією здійснює служба охорони 

праці підприємств, що підпорядкована безпосередньо керівнику підприємства (голов-

ному інженеру). Суб'єкт управління аналізує інформацію про стан охорони праці в струк-

турних підрозділах підприємства та приймає рішення спрямовані на приведення фактичних 

показників охорони праці у відповідності з нормативними. Об'єктом управління в СУОП є 

діяльність структурних підрозділів та служб підприємства по забезпеченню безпечних і 

здорових умов праці на робочих місцях, виробничих дільницях, цехах та підприємствах. 



 6 

Охорона праці базується на законодавчих, директивних та нормативно-технічних 

документах. При управлінні охороною праці не повинні прийматися рішення та здійс-

нюватися заходи, що суперечать діючому законодавству, державним нормативним 

актам про охорону праці, стандартам безпеки праці, правилам та нормам охорони праці. 

До основних функцій управління охороною праці належать: 

• прогнозування і планування робіт, їх фінансування; 

• організація та координація робіт; 

• облік показників стану умов і безпеки праці; 

• аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці; 

• контроль за функціонуванням СУОП; 

• стимулювання роботи по вдосконаленню охорони праці. 

 Основні завдання управління охороною праці: 

1) навчання працівників безпечним методам праці та пропаганда питань охорони 

праці; 

2) забезпечення безпечності технологічних процесів, виробничого устаткування, бу-

дівель, споруд; 

3) нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці; 

4) забезпечення працівників засобами індивідуального захисту; 

5) забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку; 

6) організація лікувально-профілактичного обслуговування; 

7) професійний добір працівників з окремих професій; 

8) удосконалення нормативної бази з питань охорони праці. 

 

3 Служба охорони праці на підприємстві 
На підприємствах згідно з ЗУ „Про, охорону праці" (ст.23), власником або уповно-

важеним ним органом створюється служба охорони праці для організації виконання право-

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

профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій в процесі праці. 

Власник з урахуванням специфіки виробництва опрацьовує та затверджує Поло-

ження про службу охорони праці підприємства керуючись Типовим положенням, 

розробленим та затвердженим Держнаглядохоронпраці. Відповідно до Типового положення 

служба охорони праці створюється на підприємствах, у виробничих і науково-

виробничих об'єднаннях. Корпоративних, колективних та інших організаціях виробничої 

сфери з числом працюючих 50 і більше чоловік. В інших випадках функції цієї служби 

можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які пройшли перевірку знань охорони 

праці. В установах, організаціях невиробничої сфери та в навчальних закладах власника-

ми також створюються служби охорони праці. 

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівникові підприємст-

ва. За своїм посадовим становищем та умовами оплати праці керівник служби охорони 

праці прирівнюється до керівників основних виробничо-технічних служб підприємства. 

Служба охорони праці в залежності від чисельності працюючих може функціонува-

ти як самостійний структурний підрозділ або у вигляді групи спеціалістів чи одно-

го спеціалісту тому числі за сумісництвом. Служба охорони праці формується із 

спеціалістів, які мають вищу освіту та стаж роботи за профілем виробництва не ме-

нше 3 років» Спеціалісти з середньою спеціальною освітою приймаються в службу 
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охорони праці у виняткових випадках. 

Працівники служби охорони праці мають право видавати керівникам 

установ та їх структурних підрозділів обов'язкові для виконання приписи щодо усу-

нення наявних недоліків. Припис спеціаліста з охорони праці, у тому числі про зупи-

нення робіт, може скасувати лише посадова особа, якій підпорядкована служба охоро-

ни праці. Ліквідація служби охорони праці допускається тільки у разі ліквідації 

підприємства. 

Служба охорони праці виконує такі основні функції: опрацьовує ефективну 

цілісну систему управління охороною праці, сприяє удосконаленню діяльності у 

цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи; про-

водить оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці; складає разом 

із структурними підрозділами підприємства комплексні заходи щодо досягнення 

встановлених нормативів безпеки, гігієни праці, а також розділ „Охорона праці" у 

колективному договорі; проводить для працівників вступний інструктаж з питань охо-

рони праці. 

Служба охорони праці організовує забезпечення працюючих правилами, ста-

ндартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами 

з охорони праці; паспортизацією цехів, дільниць, робочих місць щодо відповідності 

їх вимогам охорони праці; облік, аналіз нещасних випадків, професійних захво-

рювань і аварій, а також шкоди від цих подій; підготовку статистичних звітів підп-

риємства з питань охорони праці; розробку перспективних та поточних планів роботи 

підприємства щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці; роботу методич-

ного кабінету охорони праці, пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці шля-

хом проведення консультацій, оглядів, конкурсів, бесід, лекцій, розповсюдження 

засобів наочної агітації, оформлення інформаційних стендів; допомогу комісії з пи-

тань охорони праці підприємства в опрацюванні необхідних матеріалів та реалізації 

її рекомендацій; підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб з питань 

охорони праці. 

Також служба охорони праці на підприємстві бере участь у розслідуванні не-

щасних випадків та аварій; формування фонду охорони праці підприємства і розпо-

ділі його коштів; роботі комісії з питань охорони праці підприємства; роботі комісії 

по введенню в дію будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєн-

ням об'єктів виробничого та соціального призначення, відремонтованого або 

модернізованого устаткування; розробці положень, інструкцій, інших норматив-

них актів про охорону праці, що діють в межах підприємства; роботі постійно діючої 

комісії з питань атестації робочих місць за умовами праці. 

До обов'язків даної служби входить функція контролю. А саме вона конт-

ролює дотримання чинного законодавства, міжгалузевих, галузевих та інших нор-

мативних актів, виконання працівниками посадових інструкцій з питань охорони праці; 

виконання приписів органів державного нагляду, пропозицій та подань уповноваже-

них трудових колективів і профспілок з питань охорони праці, використання за 

призначенням коштів фонду охорони праці; відповідність нормативним актам про 

охорону праці машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, техноло-

гічних процесів, засобів проти аварійного, колективного та індивідуального захисту 

працюючих; наявність технологічної документації на робочих місцях; своєчасне про-

ведення навчання та інструктажів працюючих, атестації та переатестації з питань 
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безпеки праці посадових осіб та осіб, які виконують роботи підвищеної небезпеки, 

а також дотримання вимог безпеки при виконанні цих робіт; забезпечення пра-

цюючих засобами індивідуального захисту; надання передбачених законодав-

ством пільг і компенсацій, пов'язаних із важкими та шкідливими умовами праці; 

використання праці неповнолітніх, жінок та інвалідів згідно з діючим законода в-

ством; проходження попередніх та періодичних медичних оглядів працівників, зайня-

тих на важких роботах та роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці; 

проходження медичних оглядів осіб віком до 21 року; виконання заходів, наказів, роз-

поряджень з питань охорони праці, а також заходів щодо усунення причин нещасних 

випадків і аварій, які визначені у актах розслідування. 

 

4 Контроль за охороною праці та відповідальність за порушення  

законодавства про охорону праці 

Відповідно до ЗУ „Про охорону праці" (ст.44) державний нагляд за додер-

жанням законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці здійснюють: 

Комітет по нагляду за охороною праці України; Державний комітет України з ядерної 

та радіаційної безпеки; органи державного пожежного нагляду управління пожежної 

охорони Міністерства внутрішніх справ України; органи та заклади санітарно-

епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України. 

Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів про охо-

рону праці здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому 

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

господарських органів, об'єднань громадян, політичних формувань, місцевих держа-

вних адміністрацій і Рад народних депутатів та діють відповідно до положень, що за-

тверджуються Кабінетом Міністрів України. 

Посадові особи органів державного нагляду за охороною праці (державні ін-

спектори) мають право: 

• безперешкодно в будь-який час відвідувати підконтрольні підприємства для 

перевірки дотримання законодавства про охорону праці, одержувати від  

власника необхідні пояснення, матеріали та Пояснення з даних; 

• надсилати керівникам підприємств, а також їх посадовим особам, керівникам 

структурних підрозділів Ради Міністрів Республіки Крим, місцевих Рад народ-

них депутатів, міністерств та інших центральних органів державної виконавчої 

влади, обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) про усунення по-

рушень, недоліків в галузі охорони праці; 

• зупиняти експлуатацію підприємств, окремих виробництв, цехін, дільниць, 

робочих місць і обладнання до усунення пору.кень вимог щодо охорони 

праці, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих; 

• притягати до адміністративної відповідальності працівників, винних у пору-

шенні законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці; 

• надсилати власникам, керівникам підприємств подання про невідповідність 

кремих посадових осіб займаній посаді, передавати в необхідних випадках ма-

теріали органам прокуратури для притягнення їх до кримінальної відповідаль-

ності. 

Органи державного нагляду за охороною праці встановлюють порядок опра-

цювання і затвердження власниками положень, інструкцій, що діють на підприємст-
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вах розробляють типові документи з цих питань. Власник повинен безоплатно ство-

рити необхідні умови для роботи представників органів державного нагляду за охоро-

ною праці. 

Відповідно до ст.46 ЗУ „Про охорону праці" громадський контроль за охо-

роною праці здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених та 

професійні спілки - в особі своїх виборчих органів і представників. 

Діяльність всіх вищезгаданих органів направлена на забезпечення гарантій 

працівникам, які визначені законодавством. До таких гарантій можна віднести: пра-

во громадян на охорону праці при укладенні трудового договору; права працівни-

ків на охорону праці під час роботи на підприємстві; соціальне страхування від нещас-

них випадків і професійних захворювань; права працівників на пільги та компенсації за 

важкі та шкідливі умови праці; відшкодування власником шкоди працівникам у разі 

ушкодження їх здоров'я; відшкодування моральної шкоди; обов'язки роботодавця 

щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці; обов'язкові медичні огляди 

працівників певних категорій. 

Працівник в свою чергу, зобов'язаний виконувати вимоги нормативних ак-

тів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устатку-

ванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та 

індивідуального захисту; додержувати зобов'язань щодо охорони праці, передбачених 

колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього 

трудового розпорядку підприємства; проходити в установленому порядку попередні 

та періодичні медичні огляди. 

В ЗУ „Про охорону праці" існують статті, які регулюють відносини у сфері 

стимулювання охорони праці. До них відносяться: 

1) економічне стимулювання охорони праці, а саме встановлення пільгового  

оподаткування коштів, спрямованих на заходи щодо охорони праці (ст.29); 

2) відшкодування підприємствам, громадянам і державі збитки, завданих пору-

шенням вимог щодо охорони праці (ст.30); 

3) застосування штрафних санкцій до підприємств, організацій та установ, які за-

стосовуються органами державного нагляду (ст.31); 

4) відшкодування шкоди у разі ліквідації підприємств (ст.32). 

Такі норми законодавства стимулюють власника чи уповноважений ним ор-

ган створювати безпечні умови праці на підприємстві та чітко виконувати вимоги зако-

ну. 

Працівники зобов'язані також дотримуватись норм закону. У статті 49 ЗУ 

„Про охорону праці" зазначається, що у разі порушення законодавчих та інших норма-

тивних актів про охорону праці, створення перешкод для діяльності посадових 

осіб органів державного нагляду за охороною праці і представників професійних спі-

лок винні працівники притягуються до дисциплінарної, адміністративної, матері-

альної, кримінальної відповідальності згідно із законодавством. 

Дисциплінарна відповідальність полягає у накладанні дисциплінарних стяг-

нень, передбачених чинним законодавством. Відповідно до ст. 147 КЗпП встановле-

но такі дисциплінарні стягнення: догана, звільнення з роботи. Право накладати дис-

циплінарні стягнення на працівника має орган, який користується правом прийняття 

на роботу цього працівника. Дисциплінарне стягнення може бути накладене за ініціа-

тивою органів, що здійснюють державний та громадський контроль за охороною 
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праці. За кожне порушення може бути застосоване лише одне дисциплінарне стягнення. 

При обранні дисциплінарного стягнення необхідно враховувати ступінь тяжкості 

вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду обставини, за яких вчинено проступок, 

попередню роботу працівника. 

Адміністративна відповідальність накладається на посадових осіб, винних в 

порушеннях законодавства про охорону праці у вигляді грошового штрафу. Адмініст-

ративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення адмі-

ністративного правопорушення шістнадцятирічного віку. 

Матеріальна відповідальність включає відповідальність як працівника, так і 

власника (підприємства). У ст. 130 КЗпП зазначається, що працівники несуть матеріа-

льну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству через порушення покладених 

на них обов'язків, в тому числі, і внаслідок порушення правил охорони праці. Матеріа-

льна відповідальність встановлюється лиш е за пряму дійсну шкоду і за умови, коли 

така шкода заподіяна підприємству винними протиправними діями (бездіяльністю) 

працівника. Матеріальна відповідальність може бути накладена незалежно від притяг-

нення працівника до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальнос-

ті. Власник підприємства чи уповноважена особа несе матеріальну відповідальність за 

заподіяну шкоду працівникові незалежно від наявності вини, якщо не доведе, що 

шкода заподіяна внаслідок непереборної сили чи умислу потерпілого. Збитки у зв'яз-

ку з порушенням законодавства про охорону праці можуть включати відшкодування 

потерпілому втраченого заробітку, одноразову допомогу, додаткові виграти на 

лікування, протезування, якщо потерпілий залишився живим, а також витрати на 

поховання в разі смерті потерпілого, одноразову допомогу на сім'ю та на утриман-

ців. 

Кримінальна відповідальність настає, якщо порушення вимог законо-

давства та інших нормативних актів про охорону праці створило небезпеку для життя 

або здоров'я громадян. Суб'єктом кримінальної відповідальності з питань охорони пра-

ці може бути будь-яка службова особа , підприємства, установи, організації неза-

лежно від форм власності, а також громадянин - власник підприємства чи упов-

новажена ним особа. Кримінальна відповідальність визначається у судовому по-

рядку. 

 

5 Навчання з питань охорони праці 
Навчання, перевірка знань та проведення інструктажів з питань охорони 

праці організується для всіх працівників при прийнятті на роботу та в процесі ро-

боти, в тому числі при переведенні працівників на іншу роботу на тому ж підпри-

ємстві. 

Порядок та види навчання, інструктажів, порядок перевірки знань з питань 

охорони праці всіх працівників регламентуються чинними нормативними докуме-

нтами органів державного нагляду за охороною праці — Держнаглядохоронпраці, 

санепіднагляду, держпожнагляду тощо. 

Вивчення основ охорони праці проводиться в усіх закладах освіти за програмами, 

погодженими з Держнаглядохоронпраці. Заклади освіти формують знання, навички з 

безпеки праці, відповідальне ставлення до охорони життя та здоров'я людей на вироб-

ництві. Особлива увага при цьому приділяється професіям, що пов'язані з роботою в 

небезпечних та шкідливих умовах. 
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За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці діляться на 

вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. 

Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться з: усіма працівниками, 

що наймаються на постійну роботу чи тимчасову незалежно від освіти, стажу роботи, 

посади; особами, які вперше прибули у відрядження на підприємство, в тому числі з водіями 

інших підприємств; учнями та студентами, що прибули на практику; учнями та студен-

тами перед початком лабораторних робіт, роботи в навчальних майстернях тощо. 

Первинний інструктаж проводиться з новоприйнятими працівниками на робочо-

му місці до початку роботи, працівниками, переведеними з іншого цеху або при вико-

нанні нової роботи, відрядженими на це підприємство працівниками, які беруть безпосере-

дню участь у виробничому процесі, студентами, що прибули на практику, та інженерно-

технічними працівниками, які безпосередньо беруть участь у виробничому процесі. 

Повторний інструктаж проводиться на робочому місці з усіма працівниками: при 

роботах з підвищеною небезпекою один раз на квартал, на інших роботах - один раз на 

півріччя. Повторний інструктаж проводиться за програмою первинного інструктажу. 

Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або в 

кабінеті охорони праці у разі введення нових правил або внесення в них змін; при зміні 

технології чи устаткування; при порушенні працівником правил безпеки; на вимогу 

працівників державного нагляду, якщо виявлено недостатнє знання правил безпеки; при 

перерві у роботі понад 30 днів для працюючих з підвищеною небезпекою; для решти ро-

біт — при перерві понад 60 днів. Такий інструктаж може проводитися індивідуально або 

з групою працівників одного фаху. 

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками перед виконанням разових-

робіт, що не пов'язані з безпосередніми функціональними обов'язками працівників, 

робіт по ліквідації наслідків аварій та робіт, для виконання яких оформляється наряд-

допуск. 

Усі інструктажі, крім вступного, повинен проводити безпосередній керівник ро-

біт з наступним опитуванням проінструктованого та відповідним записом у спеціальний 

журнал, в якому розписуються той, хто проводив інструктаж, і той, кого інструктували. 

Посадові особи відповідно до ДНАОП 0.00-8.01-93 «Перелік посад посадових осіб, які 

зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці» на почат-

ку виконання своїх обов'язків, а також періодично, один раз на три роки, проходять на-

вчання з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виро-

бництві. 

 

Розділ 2. Створення сприятливих санітарно-гігієнічних умов праці при 

веденні гірничих робіт 

Тема 2.1. Забезпечення кліматичних умов праці та якості повітря в гірничих  

виробках 

Вплив кліматичних умов прані на організм людини 

 

Самопочуття і працездатність людини в умовах підземних гірських робіт визна-

чаються спільною дією на його організм температури, вологості і швидкості руху пові-

тря. 
При оптимальних кліматичних умовах праці в організмі здорової людини підт-

римується постійна температура 36,6 ± 0,5 °С. При відхиленні температури від норми 
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на кілька градусів погіршуються окислювально-відновні процеси і порушується жит-

тєдіяльність організму. 
Надмірний перегрів організму погіршує працездатність, різко учащає пульс і 

подих, сповільнює розумову діяльність, розсіює увага, погіршує сприйняття інформа-

ції, викликає небезпечні серцево-судинні захворювання. Найбільш важкі наслідки пе-

регріву організму -тепловий удар. Його симптоми - блювота, запаморочення, розши-

рення кровоносних судин шкіри, падіння кров'яного тиску, порушення кровообігу і 

подиху, судороги, іноді утрата свідомості. 
При охолодженні тіла людини різко падає працездатність, губиться координація 

рухів, їхня швидкодія, з'являється сонливість, небезпечна загальмованість центральної 

нервової системи, ріст числа помилок і неправильних дій. При дуже сильному охоло-

дженні погіршується кровообіг і створюється небезпека замерзання.  
 

Нормування кліматичних умов праці в гірничих виробках 
Рудникове повітря - суміш газів та парів, які заповнюють гірничі виробки. Якщо склад 

рудникового повітря зовсім або майже не відрізняється від атмосферного, він називається 

свіжим, а якщо в його сполуці відбулися значні зміни - зіпсованим. 

При русі повітря по гірничим виробкам склад його змінюється: зміст кисню 

зменшується, вуглекислого газу збільшується; приєднуються різні гази (метан, азот, окис 

вуглецю, сірководень, сірчистий газ, водень), пари, пил. Змінюються фізичні властивості 

повітря - вологість, температура, щільність, і тиск. 

Зміст кисню в повітрі виробок, у яких знаходяться або можуть знаходитися люди, 

повинне складати не менш 20 % (по обсязі). Зміст вуглекислого газу в рудниковому повітрі не 

повинне перевищувати: на робочих місцях і у вихідних струменях ділянок - 0,5 %, у 

виробленнях з вихідним струменем крила, горизонту і шахти в цілому - 0,75 %  і при прове-

денні та відновленні виробок  по завалі - 1 %. 

Для забезпечення нормальних кліматичних умов праці у гірничих виробках, де пос-

тійно знаходяться люди, встановлюються припустимі межі температури повітря в залежності 

від його відносної вологості і швидкості руху. 

Згідно "Правилам безпеки у вугільних шахтах" температура повітря в діючих гір-

ничих виробленнях у місцях, де працюють люди, не повинна перевищувати 26°С при віднос-

нії вологості до 90%  і 25 °С при відносній вологості більш  90%. 

У діючих гірничих виробках, де постійно знаходяться люди, швидкість і температура 

повітря повинні відповідати наступним нормам (таблиця 2.1). 

Таблиця  2.1 

Допустимі норми мікроклімату в підземних гірничих виробках   

 
Швидкість руху  

повітря, м/с 

Допустима температура С при відносній вологості, %  

 менш 75 75-90 понад 90  

 до 0,25 24 23 22  
 0,26-0,50 25 24 23  

 

 

0,51-1,00 26 25 24  
 1,01 і більше 26 26 25  

 

Забеспечення кліматичних умов  праці в гірничих виробках 
Забезпечення нормальних кліматичних умов праці в гірничих виробках здійсню-
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ється шляхом удосконалювання вентиляції за рахунок: 

- збільшення кількості повітря, яке подається в шахту, скорочення шляху його руху 

від стовбура по якому подається повітря до робочих вибоїв (Таблиця  2.2) 

- зниження відносної вологості повітря, що дозволяє поліпшити тепловідвод від органі-

зму людини за рахунок випаровування вологи з поверхні тіла;  

- розміщення устаткування, що виділяє тепло (трансформаторів, насосних і акуму-

ляторних станцій), на горизонтах і у виробках, по яких направляється вихідний 

струмінь повітря;  

Таблиця  2.2 

Допустима швидкість руху повітря в гірничих виробках 

 
  

 
Гірничі виробки  

Максимальна шви-

дкість повітря, м/с 

 Стовбури для спуску і підйому тільки вантажів  13 

 Стовбури для спуску і підйому  людей і вантажів, квершлаги, голов-

ні відкаточні і вентиляційні шреки 
 8 

 

 
Всі інші гірничі виробки, проведені по вугіллю і породі  6 

 Простір біля забійних очисних і тупикових виробок  4 

 

Забеспечення якості повітря в гірничих виробках 

Атмосферне повітря являє собою суміш газів і пари. При видобуванні та пере-

робці корисних копалин атмосферне повітря кар’єрів і гірничих виробок забруднюєть-

ся пилом,  шкідливими газами, що негативно впливає на організм людини і технологі-

чні процеси. Склад атмосферного гірничого повітря, з точки зору санітарно-гігієнічних 

вимог, повинен відповідати встановленим вимогам ЗСГВ ГОСТ 12.1.005-88 (ССБП. ― 

Повітря робочої зони. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги ‖ ) як за вмістом основних 

складових частин, так і за складом домішок (Таблиця 2.3) 

Таблиця 2.3 

Склад атмосферного та рудникового повітря 

Склад повітря 
На рівні моря 

(об’єм,%) 

У кар’єрі і гірничих ви-

робках (об’єм,%) 

Азот 78,08 74,5 

Кисень 20,95 20,0 

Аргон 0,93 - 

Вуглекислий газ 0,03 0,5 

Інші гази 0,01 5,0 

 

Вплив забрудненості повітряного середовища на організм людини 

Дія пилу. За дією на людський організм пил поділяють на отруйний пил свин-

цю, марганцю, ртуті, миш’яку та ін. і неотруйний: пил рослинних і мінеральних речо-

вин, бавовни, цукру та руди, вугілля, інших гірських порід. 

Наявність у повітрі будь-якого пилу знижує видимість, засмічує, подразнює очі, 

шкіру, а також верхні дихальні шляхи та легені. Потрапляючи у вічі, пил викликав 

подразнення очного яблука, що супроводжується почервонінням білка, сльозоточивіс-
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тю та ослабленням зору. Найнебезпечнішим є попадання в очі пилу вапна (особливо 

негашеного), кам’яновугільного пеку, карбіду кальцію і цементу, дію яких можна по-

рівняти з дією лугів. 

При роботі у запиленій атмосфері частинки пилу можуть проникати або безпо-

середньо в шкіру, або в отвори сальних, а також потових, залоз. Нерідко таке проник-

нення супроводжується запальними явищами, що виражаються в почервонінні та бо-

лючості шкіри. Захворювання можуть ускладнитися дією занесених з пилом гноєтвор-

них мікробів, особливо при порушенні цілісності шкіряного покриву (наявність роз-

різів, подряпин та ін.). 

Забивання пилом потових залоз зменшує потовиділення і, таким чином, пору-

шує терморегулювання організму. 

Тривале подразнення пилом слизових оболонок верхніх дихальних шляхів (носа 

та горла) може бути причиною розвитку запальних процесів носоглотки та бронхів. 

При оцінці дії різного пилу на верхні дихальні шляхи істотне значення має форма час-

тинок: більші тверді пилинки з гострими ріжучими краями легше вкорінюються у сли-

зову оболонку і травмують II сильніше, ніж м’які круглі. Якщо частинки пилу легко 

розчинні, то дія їх менш травмуюча, але якщо пил токсичний, то при збільшенні роз-

чинності посилюється його отруйна дія на організм. 

Найбільшу небезпеку для організму становить проникнення пилу в глибину ле-

гень. Поступово накопичуючись в легенях, пил стає причиною розвитку тяжкого про-

фесійного захворювання - пневмоконіозу, що переходить у загальне захворювання 

організму. Залежно від виду пилу, що вдихається, захворювання має різні назви: силі-

коз (при вдиханні кварцевого пилу), антракоз (при вдиханні вугільного пилу), азбестоз 

(при вдиханні азбестового пилу) та ін. 

Пневмоконіози характеризуються тим, що під дією пилу в легенях розростається 

груба сполучна тканина. Процес утворення такої тканини має назву фіброзного проце-

су, або фіброзу, внаслідок якого нормальне функціонування враженої ділянки легень 

порушується. 

Дія шкідливих газів. Основні отруйні домішки рудникового повітря: окисел 

вуглецю СО ,   окисли азоту NO, NO2, NO4, сірчаний газ SO2, сірководень  H2S, акро-

мін, альдегіди, випари миш’яку As, ртуті Ag, ціаністий водень HCN та ін. До вибухо-

вих газоподібних домішок відносять метан CH4, водень H2, важкі вуглеводи - етан С2H6 

і пропан С3H8, бутан  С4H10, ацетилен, випари бензолу, бензину та ін. 

Сірчаний газ. Звичайно SO2  викликає хронічні отруєння. Дія його на організм 

проявляється в тому, що він  подразнює переважно верхні дихальні шляхи, а також 

слизову оболонку очей. Крім того, сірчаний газ подразнює кровотворні органи (кістко-

вий мозок, селезінку) та порушує обмін речовин. Вдихання газу високих концентрацій 

призводить до захриплості, болю і почуття тиснення в грудях, утруднення мови. При 

хронічних отруєннях спостерігається запалення слизової оболонки верхніх дихальних 

шляхів. 

Сірководень є сильною отрутою, що подразнює дихальні шляхи та очі, може 

спричинити смерть від припинення дихання; при високих концентраціях отруєння роз-

вивається майже раптово (втрата свідомості – смерть). 

Сірководень може викликати гострі  і хронічні отруєння. Ознаки гострого отру-

єння: запаморочення або втрата свідомості, блювота, звуження зіниць. Одночасно з 

цим розвивається запалення дихальних шляхів аж до набряку легенів. Наслідками пе-
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ренесеного гострого отруєння можуть бути головний біль (іноді навіть через кілька 

років після отруєння), схильність до підвищення температури і болячок, зниження 

розумових здібностей (аж до слабоумства), параліч, шлунково-кишкові захворювання 

та ін. При хронічних отруєннях можливі виникнення очних хвороб, запалення верхніх 

дихальних шляхів, загальна слабість, запаморочення голови, розладнання травлення. 

Окисел вуглецю (газ без кольору, запаху, смаку) - досить сильна отрута, бо ге-

моглобін, що міститься в еритроцитах, має набагато більшу здатність сполучатися з 

окислом вуглецю (приблизно у 250-300 разів), ніж з киснем. Значить, якщо в повітрі 

окислу вуглецю в 300 разів менше, ніж кисню, то в цьому разі лише половина гемогло-

біну сполучиться з О2. Друга половина - з СО. Для тяжкого отруєння досить 50%-вого 

насичення крові окислом вуглецю, щоб почалося кисневе голодування, яке при більшо-

му насиченні крові СО   може спричинити смерть. Реакція між О2, СО  та гемоглобіном 

зворотна, тобто СО витісняє кисень з окислу гемоглобіну,  і навпаки - надлишок кисню 

може витісняти окисел вуглецю з його сполуки з гемоглобіном. 

Окисел вуглецю може викликати гострі  і хронічні отруєння. Розрізняють три 

ступені  гострого отруєння окислом вуглецю: 

А) слабке - при наявності 0,05%  СО за об’ємом (шум у вухах, головний біль, 

млість та серцебиття); 

Б) сильне - при наявності 0,1% СО  (вищевказані симптоми, крім того, втрата 

здатності рухатися та втрата свідомості); 

В) смертельне - при наявності 0,4-0,5% СО - після дуже короткочасної дії; при 

наявності 1% - втрата свідомості і смерть настають через кілька вдихань. 

Ступінь тяжкості  і швидкість отруєння залежать від концентрації  СО  в повітрі, 

кількості вдихуваного за одиницю часу повітря, швидкості кровообігу (тобто від  тяж-

кості виконуваної роботи) та від того, чи вдихається отруєне повітря безперервно, чи 

чергується з вдиханням чистого повітря. 

При хронічному отруєнні розвиваються захворювання центральної нервової систе-

ми: спостерігається розлад пам'яті, уваги,  істерія, стан нав'язливого страху та ін. 

 

Джерела пилоутворення і газовиділення в кар'єрах та гірничих виробках 

 Усі джерела забруднення атмосфери за часом дії поділяють на періодичні (підривні 

роботи) та безперервно діючі (виділення пилу під час роботи механізмів і з поверхні, 

що виділяє пил). 

Дані про інтенсивність пиловиділення при основних виробничих процесах у ка-

р'єрах наведені в Таблиця  2.4.  

Таблиця 2.5 

Інтенсивність пиловиділення при основних виробничих процесах у кар'ерах 

Процес 
Інтенсивність 

 пиловиділення,мг/с 

Масовий вибух /до 200 т за раз/ 

без пиловловлювання 

з пиловловлюванням 

10500 

2200 

Транспортування гірської маси автомашинами БелАз-540 

щебеневим сухим шляхом 

вологим шляхом 

3000-7000 

300 

Навантаження гірської маси екскаваторами ЕКГ-81  
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сухої гірської маси 

вологої руди 

800-6800 

200 

Навантаження гірської маси екскаваторами ЕКГ-4,6 

сухої руди 

вологої руди 

 

до 500 

до 120 

Шарошечне буріння підривних свердловин із застосуван-

ням пиловловлювача циклонного типу 

70-120 

 

Загальний викид пилу з кар'єру без пилоочищення 5-6 т/добу 

 

У кар'єрах понад 90% гірської маси видобувається з використанням буропідрив-

них робіт, причому майже всі породи кар'єрів у своєму складі мають вільний двоокис 

кремнію. Наприклад, породи та руди залізорудних кар'єрів містять 37-40% вільного 

двоокису кремнію. Цей шкідливий чинник, а також те,  що основним видом внутрішньо-

кар'єрного транспорту є автомобільний, зумовлює високий ступінь запилення та забру-

днення атмосфери кар'єрів. 

Істотну роль у запиленні повітря відіграє процес здування. На схилах виступів та 

робочих майданчиках пил утворюється при технологічних операціях та під дією приро-

дних чинників. Тому запиленість від здування пилу може значно перевищувати сумар-

ну інтенсивність пиловиділення для всіх інших джерел. 

Розглянемо детальніше основні джерела пилогазовиділення в кар'єрах. 

 

Масовий вибух у кар'єрах є могутнім періодичним джерелом викиду в атмос-

феру великої кількості пилу та газів. На сьогодні маса шкідливих речовин при таких 

вибухах досягає 800-1200 т, а кількість підірваної гірської породи за один вибух - 6 

млн.т, в атмосферу викидається 150-200 т пилу та 5000-8000 м
3
 шкідливих газів. Пило-

газова хмара при масовому вибухові викидається на висоту 150-250 м, потім поширю-

ється за вітром на значні відстані. Об'єм хмари досягав 15-20 мли. м
3
, концентрація 

пилу залежно від різних причин змінюється від 680 до 4250 мг/м
3
, а питоме пилоутво-

рення дорівнює 0,043-0,254 кг пилу на 1 кг підірваних шкідливих речовин (ШР). Кон-

центрація пилу в хмарі при збільшенні обводненості блока, що підривається, різко 

зменшується. 

Кількість отруйних газів, які утворюються при підривних роботах, залежить від 

марки ШР та якостей породи, що підривається. Це добре видно з даних, наведених у 

Таблиця  2.5. 

Таблиця 2.5 

Кількість отруйних газів, що утворюються при масовому вибухов 

ШР 
Порода,  

що підривається 

Наявність газів, л/кг 

CO NO2+NO 
Сума за умо-

вою CO 

Грамоніт 30/70 
Магнетитові роговики 

Некондиційні роговики 

15,5 

10,2 

2,54 

7,0 

32,0 

55,7 

Грамоніт 50/50В 

Сланці 

Магнетитові роговики 

Некондиційні роговики 

9,4 

33,2 

30,8 

7,7 

2,82 

3,34 

59,4 

51,5 

52,4 

Тротил 
Магнетитові роговики 

Некондиційні роговики 

65,4 

52,2 

2,91 

3,19 

84,4 

72,9 
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Автотранспорт. Дизельний двигун в ідеальних умовах повинен виділяти незна-

чну кількість шкідливих домішок. Проте при роботі двигуна об'єм повітря в циліндрі 

значно перевищує теоретичний, в результаті виділяється густий дим з неприємним 

запахом. 

Часто змінюваний режим роботи двигуна сприяє збільшенню кількості шкідли-

вих виділень. Склад вихлопних газів автомобілів представлений в Таблиця  2.6. Крім 

того, бензинові двигуни виділяють продукти, що містять свинець, хлор, бром та фос-

фор, а дизельні - значну кількість cажі (близько 1% маси палива, що спалюється). 

Таблиця 2.6 

Склад вихлопних газів автомобільних двигунів,% 

Речовина 
Бензиновий 

двигун 
Дизельний 

двигун 
Речовина 

Бензиновий 

двигун 
Дизельний 

двигун 
Вуглекислий 

газ 
15,0-2,7 13,8-0,7 Водень 5,8 2,5 

Окисел вуглецю 13,5 7,6 Альдегіди 0,03 0,004 

Вуглеводні 4,0 0,5 
Окисли азоту 

Сірчаний газ 
0,2 

0,008 
0,15  

0,03-0,01 
 

Від співвідношення складових частин палива певною мірою залежить і співвід-

ношення речовин у відпрацьованих газах, що викидаються. Для зменшення викиду 

токсичних газів нині розроблено єдині вимоги, що регламентують характеристики 

видів палива, які допускаються до використання в певних двигунах. 

 

Заходи забезпечення якості рудникового повітря 
Заходи обмеження несприятливої дії пилу та газів повинні бути комплексними, 

включати заходи соціально-правового, медико-санітарного, інженерно-технічного та 

організаційного характеру. 
Соціально-правові заходи. Для профілактики професійних захворювань, в пе-

ршу чергу захворювань на пневмоконіози, необхідно скоротити тривалість роботи в 

запиленій, загазованій атмосфері та знизити концентрацію пилу і шкідливих газів у 

повітрі. З цією метою на шахтах та кар’єрах, небезпечних щодо силікозу, які розроб-

ляють уранові руди, робочий день обмежений шістьма або меншою кількістю годин. 

Робітникам ряду професій з шкідливими умовами праці надається додаткова відпустка 

тривалістю 24 робочих дні. Для зміцнення здоров’я робітникам видають спеціальне 

харчування за рахунок підприємства. 
Законодавством встановлено норми гранично допустимих концентрацій (ГДК) неток-

сичних пилу та отруйних газів у повітрі робочої зони. Гранично допустимими є такі 

концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони, які при щоденній роботі (в 

межах 3 годин) протягом усього робочого стажу не можуть викликати у працюючого 

захворювань або відхилень у стані здоров'я. Такі захворювання виявляють за допомо-

гою сучасних методів досліджень безпосередньо в процесі роботи або в  певні терміни. 

ГДК затверджуються Міністерством охорони здоров'я України. Вони обумовлюються 

клінічними та санітарно-гігієнічними дослідженнями (Таблиця 2.7). 
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 Таблиця 2.7 

Гранично допустимі концентрації деяких різновидів мінерального 

Найменування пилу ГДК,мг/м
3
 

Пил, що вміщує більш як 70% вільного SіO2, в його кристалічній мо-

дифікації 
1 

Пил, що вміщує більш як 10% вільного SіO2, та більш як 10% азбесту 2 

Азбестовий пил та пил змішаний, що містить більш як 10% азбесту 2 

Пил вугільний та вугільно-породний, що містить: 

10-70% вільного SіO2 

до 10% вільного SіO2 

 

2 

4 

Пил глин, мінералів та їхніх сумішей, що не містить вільного SіO2 6 

Пил цементу, глин, мінералів та їхніх сумішей, що не містить вільного 

SіO2 

6 

 

Кількість отруйних речовин також нормується ГОСТ 12.1.005-76 і не повинна 

перевищувати на робочих місцях гранично допустимих концентрацій (Таблиця  2.8).  

Tабл. 2.8 

Гранично допустимі концентрації отруйних газів 

Отруйний газ 
гдк 

за об’ємом, % мг/м
3
 

Окисел вуглецю SO 0,0016 20 

Окисли азоту  NO, NO2, NO4 0,00025 5 

Сірчаний газ  SO2 0,00035 10 

Сірководень   H2S 0,00035 14 

Акролеін 0,00008 0,7 

Альдегіди 0,0004 0,5 

 

Медико-санітарні заходи. Не ножна приймати на роботу, небезпечну захворю-

ванням на пневмоконіоз осіб, чий організм може проявити підвищену чутливість до 

пилу. Зокрема, не можна приймати на роботу, пов’язану з виділенням кварцевого пилу, 

осіб з туберкульозом легень, захворюваннями верхніх дихальних шляхів, серцево-

судинної системи та ін. Тому перед прийомом на роботу всі підлягають медичному 

оглядові. Законодавством також встановлено - впровадити періодичні медичні обсте-

ження для робітників шкідливих виробництв як профілактичний захід.  

Якщо під час періодичного обстеження встановлено захворювання на пневмоко-

ніоз, адміністрація підприємства повинна перевести робітника на роботу, не зв'язану з 

дією пилу  і несприятливих метеорологічних умов. 

Інженерно-технічні заходи. Комплекс цих заходів включає розробку та впрова-

дження технологій проведення гірничих робіт, що скорочують майданчики вільних 

поверхонь розкривних порід та корисної копалини; устаткування   кар’єрів та шахт  

новою досконалішою технікою, що працює на принципі крупного скопу, використанні 

струменів високого тиску; заходи прибивання пилу та шкідливих газів, а також вико-

ристання індивідуальних засобів захисту органів дихання та зору. 

Для боротьби з пилом, при роботі бурових верстатів найбільш поширені способи 

пилоочищення безпосередньо в свердловині. При роботі верстатів механічного буріння 
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широко застосовують пилоочищення з використанням повітряно-водяної суміші. Суміш 

подається у буровий став та викидається з продувних отворів   долота на вибій сверд-

ловини. В привибійному просторі створюється водяний факел, що перекриває всю пове-

рхню вибою. Зволожений дрібняк та захоплений водяними бризками пил у вигляді шламу 

відкидається від гирла свердловини вентилятором. Частки, що випали, та пиловодяні 

аерозолі з часом застигають і не є джерелом повторного пиловиділення. 

Використання повітряно-водяної суміші майже в усіх випадках забезпечує ефек-

тивне пилоприбивання та зменшення концентрацій пилу на робочих місцях і в зоні робо-

ти верстата до гранично допустимих концентрацій. 

Спосіб боротьби з пилом з використанням води при підривних роботах може бу-

ти реалізований двома шляхами: попереднім зволоженням гірського масиву та викорис-

танням водяного зовнішнього забивання. Крім того, як перед вибухом, так і після ньо-

го необхідно зрошувати водою поверхню за допомогою спеціальних зрошувальних уста-

новок. 

При наявності на кар'єрі установок штучного провітрювання хороший ефект дає 

застосування після масових вибухів повітряно-водяних струменів. Використання гідроз-

непилюючих способів боротьби дає  змогу знизити запиленість повітря в кар'єрах після 

масових вибухів у 2-3 рази.  

Нині користуються спеціалізованими засобами боротьби з пилом та шкідливими 

газами в кар'єрах: зрошувально-вентиляційними установками місцевого провітрювання 

УМП-1, змонтованими на базі автосамоскида БелАЗ-548, та зрошувальними установка-

ми, змонтованими на тій самій базі. 

На ряді кар'єрів на вантажно-розвантажувальних роботах використовують поли-

вні установки з гідромоніторами. При цьому певний період часу (2-4 години) запиле-

ність у вибоях не перевищує ГДК. Під гідро-монітори для поливання вибоїв переоблад-

нують БелАЗ-540. 

Зменшення викидів шкідливих газів автосамоскидами, що транспортують гірську 

масу, можливе при вдосконаленні робочого процесу двигуна: використанні присадок 

для палива, зменшенні кута випередження впорскування палива, використанні присадки 

води до всмоктуваного повітря та ін. Перспективним напрямком поліпшення складу ви-

хлопних газів є заміна двигунів внутрішнього згоряння газотурбінами. Основний шлях 

знешкодження відпрацьованих газів - це очищення їх у нейтралізаторах. 

Кар'єрні автомобільні шляхи стають інтенсивним джерелом забруднення атмос-

фери кар'єрів пилом. На основних транспортних магістралях, у капітальних траншеях 

радикальним способом боротьби з пилом є використання шляхів з бетонним та асфаль-

тобетонним покриттям. Але й на цих автомобільних шляхах необхідно прибирати про-

сипи гірської маси, що перевозиться,  і грязюку. Найпростіший і найдоступніший спо-

сіб боротьби з пилом на кар'єрних автомобільних шляхах - поливання їх водою. Для 

цього використовують поливомийні машини або переобладнані в місцевих умовах само-

скиди. 

Проте слід зазначити, що воду можна використовувати лише в період з невелико-

го плюсовою температурою, оскільки в жарку погоду вода швидко випаровується і по-

лотно шляху через 20-30 хвилин після поливання висихає та починає здіймати куряву; 

крім того, полотно швидше руйнується. При цьому способі треба мати великий парк 

машин і витрачати багато води, а звідси - більші капітальні та експлуатаційні витрати. 

У зв’язку з цим розроблено кілька нових засобів та способів боротьби з пилом 
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на автомобільних шляхах. На відкритих роботах, особливо в умовах сухого та жаркого 

клімату, для боротьби з пилом застосовують обробку щляхів універсалом - сумішшю 

екстрактів селективного очищення масляних фракцій та залишків сірчаних нафт (кре-

кінг-залишок, гудрон, асфальт - 20-30% маси) яка належить до класу компаундованих 

рідких бітумів. 

Заходи поліпшення повітря в кар'єрі  і створення нормальних санітарно-гігієніч-

них умов праці такі: 

обладнання кабін машин і механізмів вентиляційними установками, повітроочис-

ними установками та системами кондиціонування повітря (герметизація, вологе приби-

рання, опалення); 

попередження газовиділення шляхом запобігання самозгорянню корисних копалин; 

попередження, притоку та скупчення міжшарових вод, що містять шкідливі гази;    

електрифікація кар'єрного транспорту; 

використання пристроїв для очищення вихлопних газів двигунів внутрішнього 

згоряння; 

контроль за утриманням двигуна в робочому стані;  

використання індивідуальних засобів захисту.  

До індивідуальних засобів захисту від пилу та газу, які використовуються на гірничо-

рудних, підприємствах, відносять респіратори типу "Пелюстка" ШБ-1-5; ШБ-1-40; ШБ-

1-200; "Астра" та У-2к; саморятувальні установки СПП-2, протигази. 
 
 

     Тема 2.2. Захист від виробничого шуму та вібрацій  
Шумом називають звук, який несприятливо діє на людину. Звичайно шум є 

сполученням звуків різної частоти та інтенсивності. З фізичної точки зору звук являє 

собою механічні коливання пружного середовища. Звукова хвиля характеризується 

звуковим тиском p, Па; інтенсивністю S, Вт/м
2
; частотою – числом коливань у секунду 

f, Гц. 

Звукові коливання будь-якого середовища /наприклад, повітря/ виникають при 

порушенні його стаціонарного стану під дією збуджуючої сили. Під час звукових ко-

ливань у повітрі утворюються області підвищеного та зниженого тиску, які визначають 

звуковий тиск. Звуковим тиском називають різницю між миттєвим значенням повного 

тиску та середнім тиском в незбуреному середовищі. 

При порушенні звукової хвилі в пружному середовищі відбувається перене-

сення енергії. Кількість енергії, що переноситься, визначають інтенсивністю звуку – 

середнім потоком енергії в будь-якій точці середовища за одиницю часу, віднесеним 

до одиниці площі поверхні, нормальної до напрямку розподілу хвилі. 

Слуховий орган людини сприймає у вигляді чутного звуку коливання пружно-

го середовища з частотою від 20 до 20000 Гц, але найважливішим для слухового 

сприйняття є інтервал від 45 до 10000 Гц. 

Людське вухо здатне сприймати звуковий тиск на частоті 1000 Гц у діапазоні 
5 22 10 2 10       Па та інтенсивністю звуку 

12 210 10    Вт/м
2 
. Оскільки оперувати з 

багатозначними цифрами незручно, звуковий тиск та інтенсивність звуку оцінюють у 

відносних величинах – децибелах (дБ) Вимірені таким чином величини називають 

рівнями. Рівень звукового тиску L виражається залежністю, Дб: 

020 lg /L P P  , 
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де Р – звуковий тиск на певній частоті, Па; Р0 – звуковий тиск, що відповідає межі 

чутності ( 5

0 2 10P    Па). 

Для орієнтованої оцінки допускають приймати за характеристику постійного 

шуму на робочому місці рівень звуку LA – величину, яка визначається за формулою, 

дБА: 

020 lg /A AL P P  , 

де РА – звуковий тиск, Па, з урахуванням корекції А шумоміру.  

Шум з фізіологічної точки зору розглядають як несприятливий чинник, що не-

гативно впливає на здоров’я людини. При тривалій дії шуму знижується гострота слу-

ху, змінюється кров’яний тиск, слабне увага, погіршується зір, відбуваються зміни в 

дихальних центрах, що викликає зміни в координації рухів; крім того, значно збільшу-

ється витрата енергії при однаковому фізичному навантаженні. 

Інтенсивний шум є причиною порушень серцево-судинної системи, нормаль-

ної функції шлунку та ряду інших функціональних зрушень в організмі людини. У 

шумних цехах найчастіше трапляються випадки травматизму. 

Шкідлива дія шуму відбувається передусім на органах слуху. Розрізняють три 

форми цієї дії – втома слуху, шумова травма і професійна приглухуватість. Шумова 

травма може виникнути в результаті дії виключно високого звукового тиску. При цьо-

му у потерпілих спостерігається запаморочення, шум та біль у вухах, може бути вра-

жена барабанна перетинка. Професійна приглухуватість призводить до зниження слуху 

аж до його повної втрати. 

Для постійних шумів нормування ведуть по граничному спектрові шуму. Гра-

ничним спектром називають сукупність нормативних рівнів звукового тиску у восьми 

октавних смугах частот з середньо геометричними частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 

2000, 4000, 8000 Гц. Кожний граничний спектр позначається цифрою, яка відповідає 

допустимому рівневі шуму (дБ) в октавній смузі з середньо геометричною частотою 

1000 Гц. Наприклад,  ПС-85 означає, що в цьому граничному спектрі допустимий рі-

вень шуму в октавній смузі з середньо геометричною частотою 1000 Гц дорівнює 85 

дБ. 

У виробничих умовах дуже часто шум має непостійний характер. У цих умо-

вах найзручніше користуватися певною середньою величиною, що називається еквіва-

лентним /за енергією/ рівнем звуку Lекв та характеризує середнє значення енергії звуку 

(в дБА). Цей рівень вимірюють спеціальними інтегруючими шумомірами або розрахо-

вують. У Таблиця 2.5 наведено рівні звуку деяких гірничих машин та устаткування. 

Таблиця  2.5 

Рівні звуку деяких гірничих машин і устаткування 

Тип гірничошахтного 

устаткування 

Рівень звуку, 

дБА 

Тип гірничошахтного 

устаткування 

Рівень звуку, 

дБА 

Перфоратори 115-123 Комбайн 2К-52 100 

Бурильний верстат 125 Віброгрохоти 110-114 

Вентилятор СВМ-6 121 Млини 108-114 

Вентилятор 

гол.пров.ВОКД 3,6 

117 Конвеєр СР-70 95 

Компресор К 500 115 Конвеєр КЛА-250 90 

Буровий верстат СБШ 105 Маслостанція 95 
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250 

Екскаватор ЕКГ-4,6 104 Прохідницький комбайн 

ПК-9Р 

100 

Автомобіль БелАЗ-540 107 Состав вагонеток пожеж-

ний 

105 

Дробарки 105-112   

 

Стандарт рекомендує зони з рівнем звуку, вищим за 85 дБА, позначати спеціа-

льними значками, а людей, які працюють у цих зонах, забезпечувати засобами індиві-

дуального захисту. 

Стандарт забороняє навіть короткочасне перебування людей у зонах з рівнями 

звукового тиску, вищим за 135 дБ, у будь-якій октавній смузі частот. В Таблиця 2.6 

наведено норми шуму на постійних робочих місцях у гірничих виробках. 

Таблиця  2.6 

Допустимі рівні шуму в підземних виробках  

 Робочі місця (зони) і види робіт 
Рівні шуму, дБА 

(децибел по шкалі А) 

1 Гірські вироблення, територія поверхні 80 

2 

 

Кабіни спостережень і дистанційного керування 

- без мовного зв’язку по телефоні 

- з мовним зв’язком по телефоні 

70 

65 

3 Роботи, що вимагають зосередження та уваги 60 

 

Методи захисту від шуму гірничих машин та механізмів. Для гірничорудних 

підприємств характерна надзвичайно велика різноманітність джерел шуму. Ці шуми 

можна поділити на механічні, аеродинамічні та електромагнітні. Механічний 

/вібраційний/ шум виникає в результаті динамічних процесів та пружних деформацій у 

з’єднаннях машин та механізмів. Аеродинамічний шум виникає при нестаціонарному 

русі газів та рідин у трубопроводах, пульсаціях тиску, вихлопах та ін. електромагнітні 

шуми зумовлені силами, що виникають у повітряному зазорі між статором та ротором 

електричних машин. 

Джерелом механічних шумів є механічні коливання (вібрації) поверхонь ма-

шин та устаткування. Тому такий важливий контроль за правильністю експлуатації і 

своєчасним ремонтом машин та устаткування – адже рівні шуму устаткування, техніч-

ний стан якого незадовільний, можуть бути приблизно на 10 дБ вищими за шуми того 

ж таки устаткування при правильній його експлуатації. Зокрема, лише примусове зма-

щування поверхонь, що труться в з’єднаннях, дає можливість попередити спрацювання 

їх виникнення шуму від тертя. 

Ефективним методом зниження механічного шуму в джерелі є збільшення 

тривалості співударів елементів устаткування. Тоді спектр збуджуваних коливань зву-

жується, переважна частина енергії удару зосереджується в області низьких частот, що 

викликає значне зниження шуму на середніх та високих частотах. Тривалість удару 

збільшується при використанні неметалевих матеріалів, що характеризуються порівня-

но невеликою жорсткістю. Так, при заміні однієї з двох деталей, які співударяються, 

пластмасовою /текстолітовою, капроновою та ін./ тривалість удару зростає приблизно 
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в 3 рази, що знижує рівень шуму на 18 дБ. Це ефективнішим є використання деталей з 

гуми /наприклад, заміна стальних футерувальних плит у млинах гумовими/. Тривалість 

удару тут збільшується в 25 разів, а зниження шуму досягає 40 дБ. 

Інший шлях боротьби з механічним шумом – введення пружних покладок між 

окремими елементами машин. 

ВІБРАЦІЯ 

Характеристики вібрації, її дія на організм людини, нормування вібрацій. Віб-

рація – це складний коливальний процес, що виникає при періодичному зміщенні 

центра ваги будь-якого тіла від положення рівноваги, а також при періодичній зміні 

форми тіла, яку воно мало в статичному положенні. 

Вібрація характеризується трьома основними параметрами: амплітудою змі-

щення – найбільшим відхиленням точи, що коливається, від положення рівноваги, м; 

коливальною швидкістю – максимальним із значень швидкості точки, що коливається, 

U, м/с;коливальним прискоренням – максимальним із значень прискорення a, що ко-

ливається, м/с
2
; частотою f, Гц. 

При частоті більш як 16-20 Гц вібрація  супроводиться шумом. Людина почи-

нає відчувати вібрацію при коливальній швидкості, приблизно рівній 41 10  м/с, а пр. 

швидкості 1 м/с виникають больові відчуття. 

Залежно від способу передачі вібрації тілу людини розрізняють локальну (міс-

цеву) вібрацію, що передається через руку, та загальну, що передається на тіло люди-

ни, яка сидить або стоїть, через опорні поверхні тіла. В реальних умовах часто має 

місце сполучення цих вібрацій. 

Для вібрації на людину залежить і від напрямку її. Тому вібрація поділяється 

на таку, що діє вздовж осей ортогональної системи координат x, y, z /для загальної 

вібрації/, де z – вертикальна вісь, а x та y – горизонтальні; таку, що діє вздовж осей 

ортогональної системи координат xр, yр, zр /для локальної вібрації/, де вісь xр  збігається 

з віссю місць охоплення джерела вібрації, а вісь zр лежить у площині, утвореній віссю 

xр та напрямком подачі або прикладання сили, або віссю передпліччя. 

Загальна вібрація залежно від джерела її виникнення може бути трьох катего-

рій: 

1 – транспортна вібрація, що діє на операторів (водіїв) рухомих машин і тран-

спортних засобів при їх русі на місцевості, агрофонах та шляхах /в тому числі при їх 

будівництві/; 

2 – транспортно-технологічна вібрація, що діє на операторів машин з обмеже-

ним переміщенням лише спеціально підготовленими поверхнями виробничих примі-

щень, промислових майданчиків та гірничих виробок (екскаваторів, вантажопідйомни-

ків, гірничих машин, шляхових машин, бетоноукладачів та ін.); 

3 – технологічна вібрація, що діє на операторів стаціонарних машин або пере-

дається на робочі місця, які не мають джерел вібрації (верстати, електричні машини, 

насоси, вентилятори, бурові установки та ін.) 

Ступінь та характер дії вібрації на організм людини залежать від виду вібрації, 

її параметрів та напрямку дії. Тіло людини можна розглядати як сполучення мас з 

пружними елементами. Дуже небезпечними є коливання робочих місць, що мають 

частоту, резонансну з коливаннями окремих органів або частин тіла. Для більшості 

внутрішніх органів власні частоти лежать в межах 6…9 Гц. Для людини, яка стоїть на 

вібруючих поверхнях, є два резонансних піки на частотах 5…12 та 17…25 Гц; для 
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людини, яка сидить, - на частотах 4…6 Гц. 

Найбільш поширені захворювання, викликані локальною вібрацією. При робо-

ті з ручними машинами, вібрація яких найбільш інтенсивна у високочастотній області 

спектра /вище за 125 Гц)/, виникають в основному судинні розлади, що супроводяться 

спазмом периферійних судин. Локальна вібрація, яка має широкий частотний спектр, 

при наявності ударів /клепання, зрубування, буріння/ викликає різні ступені судинних, 

нервово-мязових, кістково-суглобних та інших порушень. 

Загальна вібрація несприятливо впливає на нервову систему, починаються 

зрушення в серцево-судинній системі, вестибулярному апараті, порушується обмін 

речовин. При сумісній дії загальної та місцевої вібрації /у водіїв важких машин, екска-

ваторників, бульдозеристів та ін./ до ураження нервової системи приєднуються вегета-

тивно-судинні, вестибулярні та інші розлади. 

Рівні вібрації, як і шуму, виражають у децибелах. Рівень швидкості коливання 

при вібрації 020lg /bL V V   , де 
5

0 5 10V   м/с  - граничне значення швидкості 

коливання. 

Таблиця 2.7 

Допустимі рівні вібрації в підземних виробках  

Вид  

вібрації 

Категорії вібрації  

(вид машин і устаткування) 

Рівні вібрації 

віброприско-

рення, дБ 

Рівні 

вібрації віб-

рошвидкості, 

дБ 

Локальна Відбійні молотки, свердли, перфоратори 126 112 

Загальна Транспортна (самохідний шахтний тра-

нспорт) 

112 116 

Транспортно-технологічна (гірські ком-

байни, шахтні навантажувальні машини, 

самохідні бурильні установки) 

109 101 

Технологічна (насоси, вентилятори, 

піднімальні машини, компресори і т.п.) 

100 92 

 

Методи захисту від вібрацій гірничих машин та устаткування 

Вібрація виробничих агрегатів викликає коливання повітря, передається конс-

трукціям будівель і фундаменту, а через нього –  ґрунтові.  Внаслідок цього коливання 

можуть виникати навіть у спорудах, які далеко відстоять одна від одної . 

Коливання будівельних конструкцій заважає роботі  агрегатів і вимірювальної 

апаратури , підвищує рівень шуму в приміщеннях. Особливо недопустимі коливання 

підлоги на робочих місцях.  

Ефект вібраційного навантаження / на противагу ударові/ може проявлятись у 

віддалених та навіть ізоляційних частинах споруди. Тут немає прямої залежності між 

інтенсивністю навантаження і результатом його дії : навіть порівняно мале наванта-

ження може викликати руйнуючу дію.  

Ліквідація та ослаблення вібрацій необхідні не тільки для створення сприятли-

вих умов праці, а й для забезпечення збереженості устаткування та поліпшення його 

роботи. 
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Ослаблення вібрацій досягається конструктивними і технологічними захода-

ми: врівноваженням, балансуванням частин, які крутяться для забезпечення плавної 

роботи машини; ліквідацією дефектів та розхитаності окремих частин /наприклад, 

усуненням асиметрії магнітної системи електромашини/ ; зустрічним спарюванням / 

ідея його – знищення вертикальних та складання горизонтальних складових відцентро-

вої сили;  це можливо здійснити, якщо встановити, наприклад, дві машини на одному 

взлові так, щоб рух їх розходився по фазі на 180/; використанням динамічного гасителя 

коливань, який являє собою механічну коливальну систему з резонансною частиною 

вібрацій, що треба ослабити. При жорсткому кріпленні пружного елемента до вібрую-

чої частини конструкції в ньому збуджуються коливання. Що перебувають у протифазі 

з коливаннями конструкції. 

Зменшення амплітуди коливань вібруючих металевих деталей машин досяга-

ється покриттям їхньої поверхні демпфуючими матеріалами з великим внутрішнім 

тертям або в’язкістю. Демпфуючий матеріал /антивібраційну мастику, повсть, гуму та 

ін./ наклеюють кількома шарами на випромінюючу поверхню.    

Якщо зміна частоти вібрацій джерела утрачена, то підвищують жорсткість 

конструкції, в результаті чого досягають зменшення амплітуди коливань. Жорсткість 

підвищується також при великій гнучкості та малій міцності конструкції . 

Для ослаблення передачі коливань по будівельних конструкціях вібруючі аг-

регати встановлюють на самостійні фундаменти, ізольовані від підлоги та інших конс-

трукцій будівлі, у конструкціях встановлюють розриви, які заповнюють матеріалом, 

що різко відрізняється від ізольованих по хвильовому опорові. 

Фундамент під машину вибирають відповідної маси, його розраховують таким 

чином, щоб амплітуда коливань підошви фундаменту в будь-якому випадку не пере-

вищувала 0,1-0,2 мм, а для особливо відповідальних споруд – 0,005 мм. 

Ізоляція фундаменту має на меті попередження передачі коливань від нього. 

Для цього навкруги фундаменту прилаштовують розриви / акустичні шви/ без запов-

нення, із заповненням, а підпірними стінками. Ослаблення вібрацій досягають також 

пружним підвішуванням агрегатів та амортизацію. 

Амортизації досягають включенням проміжних пристроїв між машиною та ос-

новою. Амортизують також робочі місця, вмикаючи проміжні пристрої у вигляді ста-

льних пружин, ресор, прокладок з гуми, корку та ін. 

Для зниження рівня вібрацій шарошечних бурових верстатів типу СБШ-250 ви-

користовують наддолотні амортизатори. Рівень вібрації бурового стану при цьому 

зменшується в 2-2,5 раза, стійкість долота підвищується на 18-30%. 

Встановлення на бурових верстатах електричних двигунів, компресорів, кабін 

машиністів на спеціальних амортизаторах та віброзахисних полях знижує рівень вібра-

ції в 2 рази. 

Площадка ПЕВ, що гасить вібрацію для кабін екскаватора, знижує 

рівень вібрації робочого місця машиніста в 3-10 разів у діапазоні 

частот 5-355 Гц. 

Антивібраційне крісло для машиніста екскаваторів ЭКГ-46 дає змогу знизити ві-

брацію в діапазоні частот 2-7 Гц І практично виключати ї ї  на вищих частотах. 

       Завдяки встановленню кабіни водія автосамоскида БелАЗ-540 на гумометалеві 

амортизатори, рівень його вібрації знижується в 2-6 разів у діапазоні частот 22-2000 

Гц. 
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Для зниження вібрації необхідно застосовувати антивібраційне взуття, підошва 

якого заповнена стисненим повітрям. Тиск повітря регулюється залежно від рівня віб-

рації та маси працюючого. Руки захищають двома парами рукавичок: гумовими 

/зверху/ та бавовняними. Шар повітря між рукавичками ослаблює коливання. Придатні 

подвійні рукавички з тих самих матеріалів. Слід підкреслити: не можна допускати 

змочування бавовняних рукавичок. 

 

ТЕМА 2.3 Вимоги до освітлення гірничих виробок 

Основні вимоги до освітлення гірничих виробок 

 

Правильно виконана система освітлення відіграє істотну роль у зниженні вироб-

ничого травматизму, зменшуючи потенціальну небезпеку багатьох виробничих чинни-

ків, створює нормальні умови роботи І підвищує "загальну працездатність організму. 

Збільшення освітленості від 100 до 1000 ж при напруженій зоровій роботі зумо-

влює підвищення продуктивності праці на 10-20$, зменшення браку на 20$, зменшення 

кількості нещасних випадків на 30$. 

Виробниче освітлення характеризується кількісними та якісними показниками. 

Кількісними показниками, що відображають джерело світла, є світловий потік, сила 

світла, освітленість, яскравість та світність. Якісними показниками, що визначають 

умови зорової роботи, в фон, контраст об’єкта з фоном, видимість, циліндрична освіт-

леність, показник освітленості, показник дискомфорту, коефіцієнт пульсації освіт-

леності. 

Світловий потоком Ф  називають потік променевої енергії, який оцінюється оком 

за світловим відчуттям. Одиницею світлового потоку є люмен /лм/ - світловий потік, 

що випромінюється точечним джерелом світла силою в одну канделу, розміщеним на 

вершині тілесного кута в один стерадіан. 

Розподілення світлового потоку реального джерела випромінювання в навколи-

шньому просторі, як правило, нерівномірне. Тому один світловий потік ще не може 

бути вичерпною характеристикою джерела випромінювання. Необхідно знати також 

характеристику розподілу світлового потоку в просторі. 

Просторову густину прийнято називати силою світла  j . Одиницею сили світла е 

кандела /кд/ - сила світла точечного джерела, що випускає світловий потік в один лю-

мен, рівномірно розподілений всередині тілесного кута в один стерадіан. Кандела - це 

основна світлотехнічна одиниця,встановлена за спеціальнім еталоном. 

Освітленість Е  характеризує поверхневу густішу світлового потоку і визнача-

ється відношенням світлового потоку, який падає на поверхню, до її площі:   Е= Ф /S, де  

Ф  -  світловий потік; S - площа. 

Слід мати на увазі, що освітленість не залежить від якостей освітлюваної повер-

хні - її форми, кольору та ін. Однаковий світловий потік створює рівну освітленість на 

темних і світлих поверхнях при умові рівності площ. Одиницею освітленості є люкс 

/лк/. Один люкс дорівнює освітленості поверхні площею 1м2 , по якій рівномірно роз-

поділений світловий потік, що дорівнює І лм. Освітленість І лк недостатня для вико-

нання більшості видів робіт. 

Оскільки рівень відчуття світла людськім оком залежить від густини світлового 

потоку /освітленості/ на сітківці ока, то основне значення для зору має не освітленість 

будь-якої поверхні, а світловий потік, який відбивається від цієї поверхні і попадав на 
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зіницю. У зв’язку з цим введено поняття яскравості. Людина розрізняє навколишні 

малі поверхні лише завдяки тому, що вони мають різну яскравість. 

Яскравість – це відношення сили світла, що випромінюється елементом поверхні 

в даному напрямку, до площі проекції цієї поверхні на площину, перпендикулярну 

тому самому напрямкові: 

/ cosL J S Y   

де J - сила світла, що випромінюється поверхнею в заданому напрямку,кд  S - площа 

поверхні, м2; Y - кут до нормалі поверхні, що світиться. 

Для освітлювальних мереж у кар’єрі, а також стаціонарних світлових точок на 

пересувних машинах, механізмах та агрегатах слід застосовувати лінії електропередач 

з ізольованою нейтраллю при лінійній 

 

МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ОСВІТЛЕННЯ 

Для освітлення кар’єру використовують ксенонові трубчасті лампи типу ДКСТ-50000 

та ДКСТ-20000, характеристики яких наведені в Таблиця 2.8. 

Таблиця  2.8 

Характеристики ксенонових ламп ДКСТ 

Потужність, Вт Напруга, В Струм лампи, 

А 

Світловий  

потік, лм 

Строк служби, 

год 

20000 380 56 694000 500 

50000 380 140 2230000 500 

 

Лампи встановлюють на щоглах по одній або групами по 6 або 10 ламп на одній 

щоглі. 

Щоглу /обов'язково у горизонтальному положенні/ транспортують з допомогою 

бульдозера в присутності електрослюсаря. Транспортування допускають при уклоні 

колії не більше 30°. Довжина буксуючого троса при транспортуванні бульдозером не 

повинна перевищувати 3 м між підніжжям щогли та причіпним пристроєм. 

Під час грози робота з установкою освітлювальної щогли забороняється. ІІ слід 

вимкнути з мережі, а обслуговуючий персонал повинен перебувати в безпечному місці. 

Перебування під щоглою або біля неї забороняється. Встановлення щогли освітлюван-

ня в охоронній зоні ЛЕП-6 кВ забороняється. 

Для безпечного проведення робіт слід призначати відповідальну особу з числа 

Інженерно-технічних працівників. Майданчики під щоглу освітлення повинні бути 

горизонтальними, а встановлена щогла повинна стояти вертикально. Розміщення щог-

ли на призмі обвалення виступу забороняється. 

Для освітлення бурових верстатів та екскаваторів користуються світильниками 

типу СН-60, СН-ІОО, прожекторами ПСЗ-35, ПСЗ-45. На всіх стаціонарних лампах 

необхідно встановлювати реле витікання типу УАКІ-330 В ,  що забезпечують захист 

від витікання струму на металоконструкцію лампи. 

Потрібну кількість прожекторів та ксенонових світильників  розраховують за 

методом коефіцієнта використання світлового потоку: 

min 3

л

E S K Z
N
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де  minE - нормована найменша освітленість, лк; 3K  – коефіцієнт запасу, К  =1,5 

при використанні ламп розжарювання та   К   = 1,7 при використанні газорозрядних 

ламп; S - освітлювана площина, м2; л - світловий потік лампи обраного прожектора 

/ксенонового світильника/, лм;  - ККД прожектора, частина одиниці; - коефіцієнт 

використання світлового потоку прожекторів; Z - коефіцієнт нерівномірності освітлен-

ня, що дорівнює відношенню мінімальної освітлюваності minE  до середньої E 

    Орієнтовні значення розрахункових коефіцієнтів  ,  та їх добутки наведе-

но в Таблиця  2.9.  

Таблиця 2.9 

Значення коефіцієнтів  ,  , їх добутку  

Джерела світла Тип прожек-

тора 
    

Лампи розжа-

рювання 

ПЗС 0,35 0,95 0,8 0,27 

Йодні лампи ПКН 0,60 0,85 0,60 0,30 

Лампи типу 

ДРЛ 

ПЗС 0,35 0,75 0,5 0,13 

Ксенонові  

лампи 

Спеціальна 

установка 

0,70 0,21 0,7 0,12 

 

Тема 2.3. Вимоги до освітлення гірничих виробок 
                                  Вплив освітлення на умови праці 

 

Світло значно сильно впливає на умови праці. Гарне освітлення підвищує 

продуктивність праці на 10-15 % і безпеку робіт, оскільки зір людини при цьому добре 

сприймає величину, колір, розташування предметів, відстань між ними, і людина здо-

буває можливість добре орієнтуватися в просторі. Крім того, гарне освітлення попере-

джає появу очної хвороби ністагму, ознаки якої - судорожні рухи очного яблука, трем-

тіння голови й ослаблення зору. Передбачається, що причиною ністагму є часте чергу-

вання світла і тіні при слабкому штучному освітленні. Ефективність зору характе-

ризується гостротою-здатністю ока розрізняти дві точки на мінімально короткій 

відстані одна від одної - 0,04 мм. Гострота зору людини залежить від стану здоро-

в'я, професійного досвіду, умов праці і відпочинку. У людей у віці 20 років вона 

максимальна -100 %; у 40 років - 90 %, і в 60 років - 74 %. Нормальне поле зору ока 

має розміри: 80° вправо і вліво , 60° нагору і 90° униз. 

 

Основні світлотехнічні величини 

Основними поняттями системи світлотехнічних величин і одиниць є сві-

тловий потік, сила світла, освітленість і яскравість, фон, контраст яскравості і види-

мість. 

Світловий потік F - це потік випромінювання, що оцінюється за його дією 

на людське око. За одиницю світлового потоку прийнято люмен (лм). 

Сила світла І - просторова густина світлового потоку, яка визначається від-

ношенням світлового потоку F (лм) до тілесного кута ω, у якому цей потік поширюєть-
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ся: І = F / ω. За одиницю сили світла прийнято канделу (кд). Тілесний кут-  частина 

простору сфери, обмежена конусом, що спирається на поверхню сфери з вершиною у її 

центрі. За одиницю тілесного кута прийнято стерадіан (cр). Кут в 1 cр вирізає на пове-

рхні сфери площину, рівну квадрату радіуса сфери. 

Освітленість Е - поверхнева густина світлового потоку. При рівномірному 

розподілі світлового потоку F, перпендикулярного освітлюваній поверхні S, освітле-

ність Е = F /S. 

Яскравість поверхні В - поверхнева густина сили світла, визначається як від-

ношення сили світла І у даному напрямі до проекції поверхні, що світиться, на площи-

ну, перпендикулярну до напряму спостереження. В = І /S cosα, де α - кут між нормал-

лю до поверхні і напрямом зору. За одиницю яскравості прийнято канделу на квадра-

тний метр (кд/м
2
 або ніт). Для ефективного бачення об'єкту фонова яскравість по-

винна знаходитися у діапазоні 10-500 кд/м
2
. 

Коефіцієнти відбиття ρ, пропускання τ та поглинання β поверхонь вимі-

рюються у процентах або частках одиниці (β + τ + ρ = 1) - відповідно відбитий, погли-

нений та той, що пройшов через поверхню, світлові потоки. Наприклад, коефіцієнт 

відбиття білої поверхні дорівнюється 0,8-0,75, світло синьої - 0,55, коричневої - 0,23, 

чорної - 0,1-0,07. 

Фон - поверхня, що безпосередньо прилягає до об'єкта. Він оцінюється кое-

фіцієнтом відбиття. Фон вважають світлим при ρ > 0,4, середнім - при 0,4 і            ρ > 

0,2 та темним при ρ > 0,2. 

Контраст К об'єкта спостереження та фону визначається різницею між їх яс-

кравостями: К = (β о - β ф)/ β ф, де β о та β ф - відповідно яскравості об'єкта та фону. 

Контраст вважають великим при К > 0,5, середнім при 0,2 < К < 0,5, малим при       К< 

0,2. 

Видимість V характеризує здатність ока сприймати об'єкт. Видимість зале-

жить від освітлення, розміру об'єкта розпізнавання, його яскравості, контрасту між 

об'єктом і фоном, тривалості експозиції. Для нормального зорового сприйнят-

тя 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. 

 
Розділ 3. Техніка безпеки при веденні гірничих робіт 

Тема 3.1. Вимоги безпеки під час проведення підривних робіт  

та спорудження гірничих виробок 

Вимоги безпеки під час проведення підривних робіт 

 

При проведенні підривних робіт необхідно керуватися ДНАОП 0.00-1.17-92 

"Єдині правила безпеки при підривних роботах". 

Найбільша кількість травм має місце за таких причин: ураження осколками, при 

ліквідації відказів, при необережному поводженні з капсулами-детонаторами, електро-

детонаторами, передчасному підході до місця вибуху, передчасних вибухах, затриман-

ні підривників біля зарядів, при вогневому підриванні, незадовільному виготовленні чи 
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використанні укриттів, неправильних прийомах заряджання, неправильному знищенні 

вибухових матеріалів тощо. 

Підприємства, які проводять підривні роботи повинні мати дозвіл, виданий 

Держнаглядохоронпраці, затверджену проектну документацію та дозвіл на проведення 

цих робіт, а також дозвіл для отримання та транспортування ВМ. 

Усі ВМ повинні випробуватись з метою визначення придатності їх для зберіган-

ня та 1    використання при підривних роботах: при отриманні з заводів-виготівників, 

складів, при появі сумніву в доброякісності ВМ, в кінці гарантійного терміну. При 

отриманні ВМ з заводів-виготівників в справній тарі випробування можна не проводи-

ти. 

Вибухові матеріали різних груп сумісності перевозяться і зберігаються окремо. 

Ящики і мішки з ВМ на заводах-виготівниках повинні пломбуватися і в них вкладатися 

інструкції з використання ВМ. Відкритий вогонь може допускатись не ближче як 100 м 

від ВМ. При використанні пороху взуття працівників не повинно мати на підошві ме-

талевих виробів. Підприємство повинно забезпечувати підривників спецодягом, го-

динником, пристроями. Одяг не повинен електризуватися. 

 

Персонал для підривних робіт 

Підривні роботи повинні виконуватись підривниками (майстрами-

підривниками) чоловічої статі які мають "Єдину книжку підривника (майстра-

підривника)". В шахтах, небезпечних за газом та пилом, підривні роботи можуть вико-

нувати тільки майстри-підривники. 

Кваліфікація підривника, присвоюється особам, що здали відповідні іспит комі-

сії під головуванням представника Держнаглядохоронпраці. Знання підривників по-

винні перевірятись не рідше, ніж через 1 рік, а також у разі порушення підривником 

правил безпеки. До самостійної роботи підривник допускається після місячного стажу-

ванні під керівництвом досвідченого підривника. 

До підготовки ВР на механізованих пунктах допускаються особи, які пройшли 

відповідне навчання, склали іспити, отримали посвідчення і пройшли 10- денне стажу-

вання. 

 

Вимоги безпеки при зберіганні та транспортуванні вибухових матеріалів 

Транспортування ВМ проводиться спеціальними або пристосованими для пере-

везення ВМ автомобілями відповідно до вимог "Правил безпеки при перевезенні вибу-

хових матеріалів автомобільним транспортом". Відповідальною за транспортування 

може бути особа, яка має право керівництва підривними роботами або їх виконання, а 

також завідувач складу ВМ. Транспортування повинно здійснюватись під наглядом 

озброєної охорони. 

На автомобілі повинна бути установлена інформаційна таблиця СШ (система 

інформації про небезпеку), яка характеризує небезпечність ВМ, що перевозиться. Ви-

бухові матеріали, що відносяться до різних підкладів, але до однієї групи сумісності, 

дозволяється перевозити сумісно. При транспортуванні ВМ швидкість руху обмежу-

ється Правилами дорожнього руху і не повинна перевищувати 60 км/год. При переве-

зенні ВМ не можна зупинятись під лінією електропередачі, робити стоянка для відпо-

чинку в населених пунктах. Захоплений грозою транспорт з ВМ повинен зупинятися 
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на відстані не менше ніж 200 м від лісу і житла. Відстань між автомобілями повинна 

бути не менше ніж 50м. 

 

Організація безпечного проведення підривних робіт 

Масові вибухи на кар'єрах повинні проводитись тільки відповідно до проектів, а 

в інших випадках - за паспортами. На відкритих роботах масовим вважається вибух, 

коли підривається хоча б одна свердловина глибиною понад 10 м або дві довільної 

глибини. Одним із головних заходів безпеки є визначення вибухонебезпечної зони за 

умови розльоту кусків породи, дії сейсмічної та ударної повітряної хвиль, розповсю-

дження отруйних газів. Ця зона чітко визначається на місцевості знаками з написом 

"Вибухонебезпечна зона". Перед вибухом на межі вибухонебезпечної зони виставля-

ються пости для подачі попереджувального сигналу охорони із добре проінструктова-

них робітників, а знімаються після сигналу «Відбій». 

В межах забороненої зони допускається тільки рух транспорту по установленим 

трасам і тільки на суміжних горизонтах. Небезпечна зона встановлюється в проекті 

розрахунком і забезпечується при використанні електродетонаторів з початком уклад-

ки боєвиків. а при використанні детонуючих шнурів (ДНІ) - з початком монтажу вибу-

хової мережі. При веденні підривних робіт подача сигналів обов'язкова. 

 а) "Попереджувальний" (один довгий), перед початком заряджання. 

 б) "Бойовий" (два довгих). Після цього сигналу проводиться вибух. 

 в)"Відбій" (три коротких). 

Допуск працівників до місця вибуху проводиться безпосереднім керівником пі-

дривних робіт після установлення безпечних умов на місцях. 

 

Вимоги безпеки під час проведення горизонтальних, похилих та вертика-

льних гірничих виробок 

Заходи безпеки при спорудженні горизонтальних гірських виробок. 

Для забезпечення безпеки робітників від травм при бурінні шпурів та заряджан-

ні свердловин,  травм  від обвалу породи та крівлі виробки,  травм при навантаженні 

корисних копалин в транспорт, проводять такі заходи безпеки: 

- застосування механізованих комплексів буріння і заряджання; 

- профіль перерізу виробок повинен відповідати паспорту ділянки. 

 

Заходи безпеки при спорудженні похилих гірських виробок аналогічні горизон-

тальним гірським виробкам, але мають і свої особливості. 

Для попередження падіння породонавантажувальних машин у виробках з кута-

ми нахилу більш 10° передбачаються спеціальні лебідки, які надійно закріплені на 

верхніх майданчиках. 

Для забезпечення безпеки робітників в забої влаштовуються спеціальні захисні 

бар'єри - один в гирлі виробок, інший на відсталі не більше 20 м від забою. Бар'єри, 

зроблені з рейок або колод, шарнірно закріплених по верхняку рами, нижнім кінцем 

упираються в поперечну балку або в грунт виробки. При спуску вагонеток бар'єр - 

балка підіймається за допомогою троса, при підйомі -вагонеткою. По мірі посування 

забою бар'єр переноситься. Для запобігання від скачування вагонеток з верхнього 

приймального майданчика встановлюються сектори. 
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Таблиця  3.1 

Мінімальні площі поперечних перетинів горизонтальних і похилих виробок 

Виробки 

Мін. площа попе-

речного перерізу, 

м 

Мін. висота від фунту 

(головки рейок) до кріп-

лення або устаткування, м 

1.  Головні постійні відкаточні і 

вентиляційні виробки. 

9,0 1,9 

2. Дільничні постійні вентиляційні  

конвеєрні штреки. 

6,0 1,8 

3. Дільничні тимчасові виробки в 

зоні очисних робіт. 

4,5 1,8 

 

Для утримання породонавантажувальних машин, видалених із забою на час ве-

дення вибухових робіт, застосовують переносний канатний бар'єр, а під скати підкла-

дають гальмівні черевики. 

Комплекс устаткування в забої, що проводиться буро-вибуховим способом, ви-

користовують захисні пристрої - лебідка 1ЛГКН для утримання машини ПНБ і захис-

ний бар'єр. Як тимчасову кріпь використовують анкери з металевою сіткою. 

Таблиця  3.2 

Мінімальні величини проходів для людей і зазорів у гірських виробок     

Виробки 
 

Розташування 

 

Мін. розміри, м 

Проходу, а Зазору, в 

Горизонтальні,  

похилі 

Рейковий Між кріпленням і рухливим 

складом 

0,7 0,25 

У місцях посадки людей 1,0 0,4 

 

Заходи безпеки при споруді вертикальних вироблень. При проходці і поглиб-

ленні вертикальних стовбурів, травмування гірничоробочих в основному відбувається 

при бурінні шпурів, завантаженні породи, обвалення породи і падінні шматків породи 

з елементів кріпі, а також при падінні людей в стовбур. 

Нещасні випадки при бурінні шпурів виключаються вживанням сучасних бури-

льних установок типу БУКС і СМБУ, які дозволяють оббурювати забій в короткий час 

за відсутності в ньому людей. При цьому поліпшуються санітарно-гігієнічні умови 

праці (відсутність-пилоутворення і вплив вібрацій), скорочується число робочих, за-

йнятих на бурінні шпурів. 

Для попередження обвалення породи в процесі проходки стовбура його ділянку 

закріплюють тимчасовою металевою крепю. Високоефективним засобом усунення 

небезпеки обвалення порід із стінок незакріпленої частини стовбура є вживання підві-

сної металевої опалубки, яка підвішується не менше ніж на трьох канатах. Для зведен-

ня постійної бетонної кріпи застосовується схема з подачею бетона з поверхні. Най-

кращі умови праці забезпечуються при вживанні технологічної схеми з послідовним 

введенням робіт по прибиранню породи і зведенню постійної кріпи в призабійній час-

тині стовбура. 
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Для захисту робітників в забої від падаючих зверху шматків породи і предметів 

встановлюються запобіжні полиці. Після вибухових робіт шматки породи, які потра-

пили на тимчасову кріпь, полиці або підвісне прохідницьке устаткування, видаляють-

ся. У цілях забезпечення безпеки робіт велике значення має надійний зв'язок і сигналі-

зація між людьми в забої, на полиці рульового майданчика і в машинному відділенні. 

 

Тема 3.2. Забезпечення безпеки при роботі гірничих машин, транс-

порту та підйому. 
 Загальні вимоги безпеки до гірничих машин 

Безпечність виробничого устаткування — це властивість виробничого устатку-

вання відповідати вимогам безпеки праці під час монтажу (демонтажу) і експлуатації в 

умовах, установлених нормативною документацією. 

Загальні вимоги безпеки виробничого устаткування визначені ГОСТ 12.2.003-91. 

Відповідно до цього нормативного документа безпечність виробничого устаткування 

забезпечується: правильним вибором принципів дії, конструктивних схем, елементів 

конструкції; використанням засобів механізації, автоматизації та дистанційного керу-

вання; застосуванням у конструкції засобів захисту; дотриманням ергономічних вимог; 

включенням вимог безпеки в технічну документацію з монтажу, експлуатації, ремонту, 

транспортування та зберігання устаткування; використанням у конструкції устатку-

вання безпечних та нешкідливих матеріалів. 

При проектуванні устаткування необхідно враховувати умови його експлуатації 

з тим, щоб при дії на нього вологи, сонячної радіації, механічних коливань, високих та 

низьких тисків і температур, агресивних речовин і т. п. устаткування не ставало небез-

печним. 

Рухомі частини устаткування, які являють собою небезпеку, необхідно огород-

жувати, за винятком тих частин, огородження яких не допускається з огляду на їх 

функціональне призначення. Необхідно унеможливити самовільне вмикання приводів 

робочих органів при відновленні подачі енергії. 

Конструкція устаткування повинна забезпечувати захист людини від ураження 

електричним струмом. Устаткування повинно бути оснащене засобами сигналізації. 

Для аварійного вилучення шкідливих, отруйних, вибухо- та пожежонебезпечних ре-

човин устаткування необхідно оснастити спеціальними пристроями. 

В процесі експлуатації устаткування не повинно забруднювати навколишнього 

середовища шкідливими речовинами вище встановлених норм та створювати небезпе-

ку вибуху чи пожежі. 

 

Вимоги безпеки при роботі кар'єрного транспорту 
При розробці родовищ корисних копалин, незалежно від виду транспорту, трав-

матизм при його обслуговуванні складає, як правило, не менше як 50 % від усіх за-

реєстрованих травм. Це насамперед робота на максимально можливих похилах, не-

якісні дороги, висока інтенсивність руху транспорту, значна кількість тимчасових 

доріг, вимоги до яких дуже низькі. До цього слід додати велику кількість пересічень 

залізниць і автодоріг на одному рівні. Надзвичайно нестійкі дороги на відвалах, де є 

велика вірогідність падіння транспортних засобів під ухил.  

Якщо порівняти безпечність роботи різного виду транспорту, тобто залізнично-

го, автомобільного та конвеєрного, то найвища частота травматизму має місце при 
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експлуатації залізничного транспорту, а найменша - при конвеєрному. 

  

Безпека при експлуатації залізничного транспорту 
Основні причини аварій, травм це: зіткнення потягів, що рухались на заборо-

няючі сигнали, незадовільний стан системи гальм чи невміле користування ними на 

крутих схилах, несправність колії, несправність рухомого складу, переходи людей 

через колію. Досить частими є травми при виконанні перекладання чи ремонту колії. 

Причинами нещасних випадків є низький рівень механізації робіт на колії, недостатня 

кваліфікація персоналу та порушення виробничої дисципліни. На безпечну експлуата-

цію залізничного транспорту в значній мірі впливають конструктивні особливості колії 

(керівний похил, ширина, радіуси закруглень, будова переїздів, полотна тощо), тех-

нічний стан колії, дотримання габаритів наближення споруд щодо виступаючих частин 

рухомого складу на всьому протязі колії і особливо в місцях закруглень. 

Колії або їх ділянки, нові чи відремонтовані, повинні прийматися в експлуатацію 

комісією. На кожну ділянку колії має бути паспорт. При здачі колії в експлуатацію пе-

ревіряється габарит наближення споруд за допомогою габаритної платформи, що пові-

льно рухається зі швидкістю 5 км/год. Найважливішим елементом залізниці є земляне 

полотно, яке має бути досить стійким. Воно є основою верхньої будови колії, яка вит-

римує необхідне навантаження на вісь. Верхня будова колії складається з рейок, шпал, 

баласту, а на схилах мають бути протиугонні засоби. Тип рейок підбирають залежно 

від максимального навантаження на вісь. 

Керівний похил залізничної колії визначається видом тяги: при тепловозній або 

електровозній — не більше ніж 0,04, при моторвагонній - 0,08, при паровозній - 0,025. 

Практика показує, що керівний похил 0,08 є досить небезпечним, особливо за терміно-

вого гальмування під час руху вниз. Тому на практиці при моторвагонній тязі віддають 

перевагу керівному похилу не більше як 0,06. Мінімальні радіуси закруглень ста-

ціонарних колій визначають, виходячи з максимальної швидкості руху. На тимчасових 

коліях мінімальні радіуси закруглень у кар'єрі та на відвалах повинні бути не менше 

ніж 100 м при тепловозній або електровозній тязі, а при плужних відвалах незалежно 

від виду тяги - 200 м. У вертикальній площині радіус закруглення на постійних коліях 

не повинен перевищувати 5000 м, а на тимчасових — 2000 м. Між рейками передбаче-

но компенсаційний зазор, щоб запобігти деформації рейок чи їх розриву. Для за-

побігання сповзанню рейок на всіх похилах необхідно встановити протиугонні при-

строї. 

Нормальна ширина колії на прямих ділянках має бути 1524 мм із допусками - 2 

мм та + 3 мм. На закругленнях колій їх ширина збільшується згідно з радіусом закруг-

лення. В будь-якому випадку ширина колії не повинна перевищувати 1553 мм. Зву-

ження колії менше ніж 1522 мм також неприпустимо, тому що у даному випадку ма-

тиме місце сходження з рейок колісних пар. 

На криволінійних ділянках зовнішня рейка має бути вищою за внутрішню за-

лежно від радіуса кривої. На прямих ділянках перевищення однієї рейки над другою не 

допускається більше ніж 4 мм на постійних коліях і більше ніж 20 мм - на тимчасових. 

Найчастіше сходження рухомого складу має місце на стрілочних переводах, то-

му їх технічний стан необхідно постійно контролювати. 

Видимість переїзду з залізниці має бути не менша ніж 400 м, а з автодороги — 

50 м. На такій відстані, але не меншій за шлях гальмування, встановлюють попе-
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реджувальні знаки. 

Переїзди можуть охоронятися. Переїзди, що не охороняються, мають бути 

оснащені автоблокуванням і мати при цьому автоматичну сигналізацію.  

У місцях переходів через колії з інтенсивним рухом повинні бути споруджені 

тунелі або мости. Пішохідні доріжки повинні бути обладнані спеціальним настилом, 

вхідними лабіринтами і облаштовуватися попереджувальними знаками, а в темний час 

доби - освітлюватися. 

Якість залізничної колії повинна контролюватися щоденно. Огляд колії включає 

оцінку якості рейок. 

Рухомий склад повинен бути в справному стані, гарантувати надійну і безпечну 

роботу. 

Локомотиви повинні мати надійно діючі: а) систему гальм - не менше двох 

типів; б) звукову сигналізацію; в) прилад контролю швидкості;, г) засоби пожежо-

гасіння; д) прилади освітлення. 

Забороняється вносити зміни в конструкції рухомого складу. 

Колісні пари рухомого складу повинні інструментально контролюватися. 

Управляти локомотивами дозволяється особі, що пройшла теоретичні та прак-

тичні іспити на право управління. 

Вибійні залізничні колії повинні закінчуватися запобіжними упорами, які ого-

роджені сигналами, що освітлюються в темний час доби. 

Бригади поїздів перед кожною зміною повинні пройти медогляд насамперед на 

наявність в організмі алкоголю чи наркотиків. 

На кар'єрних залізницях використовують такі види зв'язку та сигналізації: теле-

фонний зв'язок, електрожезлова сигналізація, автоблокування. 

 

Безпека при експлуатації конвеєрного транспорту. 

На підземному транспорті застосовуються спеціальні конвеєри, допущені для за-

стосування в гірських виробках. По призначенню конвеєри поділяються на вантажні, 

грузолюдські і людські. 

Виробки, призначені для установки стрічкових конвейеров повинні бути пря-

молінійними по всій довжині става конвеєра. Виробки повинні щомісяця очищатися 

від вугілля, що просипається, або породи, від сторонніх предметів. 

Люди можуть одержати травму при обриві стрічки, тому в похилих виробках з 

кутом більш 10 град, конвеєри обладнаються ловителями, у конструкції яких передба-

чається пристрій, що відключає привід. Для конвеєрів, оснащених резинотросовими 

стрічками встановлюють контрольну апаратуру, що дозволяє вчасно знайти дефекти в 

тросовій основі і попередити розрив стрічки. 

Реле швидкості встановлюються для своєчасного відключення конвеєра при 

зниженні швидкості стрічки до 75% від номінальної величини за рахунок пробуксовки, 

що може викликати пожежу. 

Повторне включення конвеєра, якщо причина не усунута, неможливе через бло-

кування. 

Натяжні і приводні станції конвеєра обгороджують для запобігання травмування 

люде. 

Забороняються ремонт, змащення й очищення конвеєра під час їхньої роботи. У 

пункті включення конвеєра в цьому випадку повинна бути поставлена табличка "Не 
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включати! Працюють люди!". 

У місцях перетину виробок і конвеєра встановлюють містки для переходу лю-

дей. Вздовж містка з двох сторін установлюють поручні. Висота проходу людей над 

містком повинна бути не менш 0,8 м., ширина містка 0,6 м. 

Усі конвеєрні установки обладнаються засобами сигналізації, звуковий сигнал 

від яких чутний по всій довжині конвеєра. Тривалість сигналу 5 сек., крім того, перед-

бачають пристрій відключення конвейєра з будь-якого місця. 

Для надійного закріплення голівок, пересування, розштибовки і натягу ланцюга 

скребкового конвеєра рекомендують використовувати пристрої заводського виготов-

лення, що поставляються разом з конвеєром. 

Перевезення людей стрічковими конвеєрами повинний цілком відповідати "Ви-

могам безпеки під час перевезення людей стрічковими конвеєрами". 

Перевезення людей здійснюється на спеціально сконструйованих для цих цілей 

людських і грузолюдских конвеєрах, що дозволяють перевозити людей в обидва боки. 

Площадки для посадки і сходу людей складаються з опорного каркаса, настилу, 

поруччя і сходинок до ґрунту виробки. Настил площадки сходу розташовується нижче, 

а площадки посадки вище або на одному рівні зі стрічкою. Перевищення і зниження 

площадок не повинне перевищувати 50 мм. Довжина площадок посадки не менш 1,5 

м., сходу - 8 м., ширина посадок - 0,7 м. Ролики конвеєра в площадок відгороджуються 

для запобігання зіткнення з ними людей. Зазор між стрічкою і площадкою перекри-

вається. 

Максимальний кут нахилу виробки для перевезення людей конвеєрами не по-

винний перевищувати 18 град., швидкість руху стрічки -1,6 м/с, ширина стрічки - не 

менш 800 мм. 

Конвеєри для перевезення людей оснащуються засобами безпеки, а саме: при-

строями для відключення приводу конвеєра у випадку проїзду людьми площадок схо-

ду, причому датчик розташований таким чином, щоб виключалася можливість проїзду 

людини під ним на висоті 300 мм від стрічки; пристроєм для екстреної зупинки приво-

ду з будь-якого місця конвеєра, що розташовується у виробленні з неходової сторони 

на висоті 200-400 мм від стрічки; пристроями попереджуючими про під'їзді людей до 

площадки сходу, що виконуються з прядив'яних канатів або смуг конвеєрної стрічки, 

що підвішуються на спеціальній рамі на відстані 8-10 м перед площадкою сходу і 

кінець якої висить над стрічкою на висоті 300 мм. На відстані 15 м від початку пло-

щадки сходу встановлюється жовте світло, над площадкою сходу - червоний; конвеєри 

забезпечуються датчиками бічного сходу стрічки і пристроями, що відключають кон-

веєр при перевищенні швидкості на 8%. 

На кожнім пункті посадки людей повинна бути вивішена інструкція про порядок 

перевезення і правила поводження людей із указівкою значень сигналів, світлова і 

звукова сигналізація подається при пуску і зупинці конвеєра. Посадка на стрічковий 

конвеєр виробляється по одній людині з дотриманням інтервалу в 5 м., а під час пере-

везення людьми інструментів -10 м. 

Автоматизація конвеєрного транспорту передбачає оснащення засобами автома-

тичного контролю і захисту кожного конвеєра і керування як окремими конвеєрами, 

так і всією лінією. 

Апаратура автоматизації підземних конвеєрних ліній повинна задовольняти 

діючим "Правилам безпеки у вугільних сланцевих шахтах" і "Технічним вимогам на 
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схеми й апаратуру автоматизації підземних конвеєрних ліній для вугільних і сланцевих 

шахт". 

Для грузолюдских конвеєрів, коли здійснюється перевезення людей, передбача-

ються наступні вимоги: 

- попереджувальна сигналізація в місцях сходу людей зі стрічки конвеєра; 

- аварійне відключення конвеєра при проїзді людиною місця сходу і при пере-

вищенні швидкості стрічки на 8%; 

- неможливість включення конвеєра при відсутності або несправності скидаль-

ного щитка, а також повторне включення конвеєра до моменту ручного деблокування 

його екстреного відключення; 

- неможливість включення механізмів, що подають вантаж на конвеєр; 

- відключення системи зрошення і контроль площадок сходу, що рухаються. Ви-

конання апаратури автоматизованого керування конвеєрними лініями повинне бути 

іскробезпечним. 

Конструктивне виконання апаратури повинне відповідати вимогам "Правил ви-

готовлення вибухозахищеного і рудникового електроустаткування" (ПВВРЭ). 

 

Безпека при експлуатації підйомних установок 

На гірничодобувних підприємствах і при будівництві метрополітенів велике чи-

сло похилих виробок використовується для підйому корисної копалини і породи, спус-

ка і підйому різних вантажів і людей. При експлуатації таких виробок, обладнаних 

канатним підйомом, можливе виникнення небезпечних виробничих ситуацій, що при-

водять до нещасних випадків. 

Основні небезпеки при канатному підйомі і спуску людей і вантажів по верти-

кальних і похилих виробках наступні: 

- падіння у вертикальних або  вільне скочування в похилих виробках вантажних 

і людських підйомних посудин; 

- удари і різкі зупинки людських підйомних посудин; 

- падіння у виробки вантажів або інших предметів; 

- падіння людей. 

Міри, що забезпечують безпеку експлуатації канатних підйомів, можна розділи-

ти на двох груп: 

- що запобігають   або зменшують   можливість   виникнення   перерахованих 

небезпек; 

- попереджуюче травмування людей у випадках, коли ці небезпеки усе-таки ви-

никають. 

Ці міри реалізуються в конструкціях піднйомних установок і їхніх елементів 

шляхом застосування в них спеціальних засобів захисту, блокування, автоматизації, 

сигналізації, здійснення систематичного контролю за станом установок і їхніх еле-

ментів, а також організації безпечної експлуатації підйому. 

Як підйомні судини в діючих виробках застосовують скіпи, кліті, перекидні 

кліті, а в період проходки виробок - бадді. 

Конструкція підйомних судин повинна виключати можливість випадання з них 

вантажів, що перевозяться. 

Спуск і підйом людей по вертикальних виробках повинен проводитись в клітях. 

Кліті повинні мати суцільні металеві дахи, що відкриваються, або дахи з лазом, 



 38 

що відкривається, для виходу з кліті у випадку її застрягання в стволі, а також суціль-

ний міцний піл. Висота кожного поверху кліті від підлоги повинна бути не менш 1.8 м 

для вільного переміщення в ній на весь зріст. 

Число людей, яких можна одночасно перевозити в кожнім поверсі кліті, визна-

чається з умови вільного їхнього розміщення і не повинне перевищувати п'яти чоловік 

на 1м
2
 корисної площі підлоги. 

Канати повинні мати запас міцності не нижче 9-кратного для людських підйо-

мних установок, 7,5-кратного - для грузолюдских і 6,5-кратного - для вантажних. 

Канат повинний піддаватися повторним випробуванням на канатно-іспитових 

станціях через кожні 6 місяців. 

Підвісні пристрої для приєднання канатів до підйомних посудин повинні мати 

достатню міцність і попереджати можливість закручування посудини або каната. 

Загальний термін експлуатації підвісного пристрою не повинний перевищувати 

п'яти років. 

Правила безпеки визначають мінімально припустиме співвідношення між діа-

метром барабанів і направляючих шківів підйомних машин і діаметром каната. Най-

менший знос каната і найменша імовірність його заклинювання або зриву з барабана 

забезпечуються при одношаровій навивці каната на барабан. 

Підйомні машини забезпечують: індикатором, що показує машиністові поло-

ження судин у стовбурі; автоматичним дзвоником, що сигналізує про необхідність 

уповільнення при проходці судини до відповідної прийомної площадки; контрольними 

приладами; засобами захисту і блокування. 

У кожній підйомній машині повинне бути передбачене робоче і запобіжне галь-

мування. При нормальному режимі роботи максимальна швидкість підйому і спуска 

людей визначається проектом, але не повинна перевищувати 12 м/с. Розрахункове 

прискорення повинне бути не більш 1 м/с
2
, а уповільнення - не більш 0.75 м/с

2
. 

Для захисту від перепідйому і перевищення швидкості підйомну установку по-

стачають наступними запобіжними пристроями: 

- кінцевим вимикачем 

- обмежувачем швидкості. 

Кожна підйомна установка повинна мати захист від провисання струни каната і 

від напуску його в ствол. 

Для попередження падіння в стовбур людей і вагонеток запобіжні ґрати огород-

ження стовбура повинні бути закриті. 

Для забезпечення спрямованого руху та виключення хитань підйомні судини 

оснащені направляючими башмаками.  

Придатність канатів для використання в підйомних установках визначається за-

пасом їхньої міцності. 

Автоматизація підйомних установок дозволяє багаторазово підвищити безпека 

їхньої експлуатації. Автоматичні засоби забезпечують безперервний і контроль за ста-

ном і положенням елементів підйому. 

Система автоматизації без постійної присутності обслуговуючого персоналу за-

безпечує: 

-безперебійне виконання операції по підйому вантажу і дотримання заданої 

діаграми швидкості; 

-автоматичне відключення та запобіжне гальмування підйомної машини при по-



 39 

рушенні встановленого режиму роботи; 

-самоконтроль системи керування. 

Крім того, автоматизація підйомної установки не допускає: 

-включення машини убік подальшого перепідйому, напуску або натягу каната 

після аварійної зупинки; 

-включення машини при відсутності змащення; 

-переходу з ручного керування на автоматичне і назад без загальмування маши-

ни запобіжним гальмом. 

 
Тема 3.3.  Електробезпека 

Електробезпека – це система організаційних та технічних заходів і засобів, які 

забезпечують захист людей від шкідливого та небезпечного впливу електричного 

струму, дуги, електромагнітного поля та статичної електрики. Заходи і засоби електри-

чної безпеки залежать від режиму роботи електричного обладнання (нормальний та 

аварійний) та виду електричних мереж (електричні мережі з ізольованою нейтраллю та 

заземленою нейтраллю трансформатора).  

 

Засоби та заходи безпечної експлуатації електроустановок  

за нормальних режимів роботи 

 Електрична ізоляція – це шар діелектрика або конструкція, виконана з діелект-

рика, котрим вкривається поверхня струмоведучих частин, або котрим струмоведучі 

частини відділяються одна від одної. Стан ізоляції характеризується її електричною 

міцністю, діелектричними втратами та електричним опором. 

 З плином часу виникають місцеві дефекти, в зв’язку з чим опір ізоляції почи-

нає різко знижуватись, а струм втрат – зростати. З метою запобігання цього здійсню-

ється періодичний і безперервний контроль ізоляції. Періодичний контроль ізоляції 

передбачає випромінювання активного опору ізоляції у встановлені правилами терміни 

(1 раз на 3 роки), а також при виявленні дефектів. Опір ізоляції силових та освітлюва-

льних електропроводів повинен бути не менше 0,5 МОм. 

 Розташування струмоведучих частин на недосяжній висоті або в недоступному 

місці забезпечує безпеку без огороджень та блокувань. Вибираючи висоту підвішуван-

ня, слід враховувати можливість ненавмисного дотику до частин, що перебувають під 

напругою, довгими металевими предметами. Висота підвішування проводів повітряних 

ліній електропередачі залежить від напруги та місця проходження лінії.  

Малі напруги. При напрузі до 42 В струм, котрий проходить через тіло люди-

ни, безпечний. Малі напруги застосовуються для живлення місцевого освітлення на 

верстатах, переносних лампах, електроінструментах.  Джерелами малої напруги є зни-

жувальні трансформатори, акумулятори, випрямні установки, перетворювачі частот, 

батареї гальванічних елементів. 

Вирівнювання потенціалів — це зниження напруг дотику та кроку між точка-

ми електричної ланки, до яких можливий одночасний дотик або на котрих може одно-

часно стояти людина. Вирівнювання потенціалів досягається шляхом штучного підви-

щення потенціала опорної поверхні ніг до рівня потенціала струмоведучої частини, а 

також при контурному заземленні (рис. 3.3.1). 
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Рисунок  3.3.1 Вирівнювання потенціалів при контурному заземленні 

Струм втрат протікає через перемичку та ізоляцію вишки в землю. Людина не 

потрапляє під напругу, оскільки різниця потенціалів провода, до котрого він торкаєть-

ся, та опорної поверхні ніг рівна нулю. 

 

Засоби та заходи безпечної експлуатації електроустановок  

за аварійних режимів роботи 

 Захисне заземлення (рис. 3.3.2) — це навмисне електричне з'єднання з землею 

або з її еквівалентом металевих неструмоведучих частин, котрі можуть опинитись під 

напругою. Принцип дії захисного заземлення — зниження до безпечних значень 

напруг дотику та кроку, зумовлених замиканням на корпус. 

  
Рисунок 3.3.2 Захисне заземлення 

а — влаштування виносного заземлення (1 — заземлювачі; 2 — з'єднувальний провід-

ник; 3 — заземлюване обладнання); б — схема дотику людини до корпуса при винос-

ному заземленні та замиканні фази на корпус 

 

Засоби безпеки залежать від виду електричної мережі: в мережі з ізольованою 

нейтраллю використовують заземлення, а з глухоізольованою-занулення. 

Область застосування захисного заземлення — трифазові трипровідні мережі 

напругою до 1000 В з будь-яким режимом нейтралі. 
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Заземлювальний пристрій — це сукупність конструктивно об'єднаних зазем-

лювальних провідників та заземлювача. 

Заземлювальний провідник — це провідник, котрий з'єднує заземлювальні 

об'єкти з заземлювачем. Якщо заземлювальний провідник має два або більше відгалу-

жень, то він називається магістраллю заземлення. 

Заземлювач — це сукупність з'єднаних провідників, котрі перебувають в кон-

такті з землею або з її еквівалентом. Розрізняють заземлювачі штучні, призначені 

виключно для заземлення, і природні — металеві предмети, котрі знаходяться в землі. 

Захисному заземленню підлягають металеві неструмоведучі частини облад-

нання, котрі через несправність ізоляції можуть опинитись під напругою, а також тру-

бопроводи, сигнальні троси, розташовані у виробках, які мають електричні установкиі 

проводки. В шахтах небезпечних за газом або пилом для захисту від накопичування 

статичної електрики, заземленню підлягають поодинокі металеві повітропроводи та 

пневматичні вентилятори. Загальна мережа заземлення в шахтній виробці повинна 

створюватися шляхом безперервного електричного з’єднання між собою всіх метале-

вих оболонок та заземлюючих жил кабелів, незалежно від величини напруги. Головні 

заземлювачі в шахтах повинні розташовуватись в зумпфах або водозбірниках.  Місцеві 

заземлювачі (металева кріпь) мають бути в штрекових водовідливних канавках. Кожна 

кабельна муфта х металевим корпусом повинна мати місцеве заземлення та поєднува-

тись із загальною мережею заземлення шахти. Заземлення корпусів пересувних машин, 

забійних конвеєрів, світильників, електрообладнання, яке пересувається по коліям, 

повинно поєднуватись із загальною мережею заземлення за допомогою заземлюючих 

жил та кабелів. В шахтах небезпечних за газом або пилом повинна забезпечуватись 

іскробезпечність схем безперервного заземлення. 

Заземленню не підлягають корпуси електрообладнання, апаратів та електро-

монтажних конструкцій, встановлені на заземлених металевих конструкціях, 

розподільних пристроях, в щитах, шафах, на станинах верстатів, машин і механізмів, за 

умови надійного електричного контакту з заземленою основою, арматура ізоляторів 

всіх типів, відтяжки, кронштейни та освітлювальна арматура при встановленні їх на 

дерев'яних опорах повітряних ліній електропередач або на дерев'яних конструкціях 

відкритих підстанцій. 

 

Улаштування заземлення в шахтах  

Заземлення в шахтах здійснюється за допомогою спеціальних заземляючих 

пристроїв, що складаються із заземлителя і заземляючих провідників. 

Головні заземлювачі за допомогою сталевої смуги (троса) перерізом не менше 

100 мм
2
 з'єднуються із заземляючим контуром (збірними заземляючими шинами) на-

вколоствольних електромашинних камер і центральної підземної підстанції. Зазем-

ляючий контур виконується із сталевої смуги перерізом не менше 100 мм
2
. 

При установці одного заземлювача на групу заземлених об'єктів повинні за-

стосовуватися збірні заземляючі провідники (шини), що виконуються із сталі або міді з 

мінімальним перерізом відповідно 50 або 25 мм
2
. Ці збірні шини приєднуються до 

місцевого заземлювача за допомогою смуги (троса).  

Кожен підлягаючий заземленню об'єкт повинен приєднуватися до збірних за-

земляючих провідників (шин) або заземлювача. Окремі  об'єкти потребують обов'язко-

вого місцевого заземлення. 
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Окрім місцевого заземлення, всі електричні машини і апарати, муфти і інша 

кабельна арматура з приєднаним броньованим кабелем повинні бути забезпечені пере-

мичками із сталі перерізом не менше 50 мм
2
 або з міді перерізом не менше 25 мм

2
, за 

допомогою яких здійснюється безперервний ланцюг свинцевих оболонок і сталевої 

броні окремих відрізків броньованих кабелів, як це представлено на рис. 3.3.3. 

При застосуванні кабелів із заземляючими жилами безперервний ланцюг ство-

рюється шляхом з'єднання заземляючих жил. Якщо ці кабелі мають металеві оболонки 

і броню, то і в цьому випадку наявність перемичок обов'язкова. 

 
Рисунок 3.3.3. Приблизна принципова схема заземляючої мережі в шахті:  

1 - комплектні розподільчі пристрої  (КРП); 2 -  електродвигуни насосів; 3 -  головний 

заземлювач у водозбірнику; 4 -  додатковий заземлювач реле витоку; 5 -  місцеві зазем-

лювачі; 6 -  реле витоку; 7 -  автоматичний вимикач; 8 -  трансформатор; 9 -  кабельна 

муфта; 10 -  головний заземлювач в зумпфі; 11 -  комбайн; 12 -  магнітний пускач 

 

Улаштування  заземлення в кар'єрах 

Заземлення стаціонарних і пересувних установок напругою до 1000 В і вище 

(наприклад, екскаваторів) виконується загальним. В якості заземлювачів повинні бути 

насамперед використані металеві конструкції, арматура залізобетонних конструкцій, 

трубопроводи і обладнання, що мають надійне з'єднання із землею (природні заземлю-

вачі). 

В якості переносних заземлювачів повинні застосовуватися спеціальні елек-

троди — сталеві труби або відрізки з кутникової сталі. Застосування штирів з круглої 

сталі в якості  електродів забороняється. 

У мерзлих грунтах, в яких можна чекати посиленої корозії, як електроди слід 

застосовувати  оміднені або оцинковані труби, розміщені нижче глибини промерзання. 

Заземлення переносних машин, апаратів, прожекторів і освітлювальної апара-

тури в кар'єрі повинно проводитися через заземляючу жилу гнучкого кабелю, яка по-

винна бути надійно сполучена із заземленням живильного пункту. Заземляюча жила 

кабелю повинна приєднуватися до корпусу машини або арматури за допомогою 

спеціальних заземляючих затискачів. Заземляючі провідники повинні приєднуватися 
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до корпусів апаратів, машин і т. д., а також до заземлювача за допомогою зварки або 

надійними болтовими з'єднаннями. 

Схема пристрою захисного заземлення на кар'єрі приведена на рис.3.3.4. 

 
Рисунок 3.3.4 Схема пристрою захисного заземлення в кар'єрі: 

1 — головний заземляючий пункт; 2 — заземляючі шини ГСП;  3 — зазем-

ляючий провід мережі напругою 6 кВ; 4 — приключувані пункти; 5 — місцеві зазем-

лювачі; 6 — відводи від місцевих заземлювачів; 7 — заземляючі шини УТП; 8 — за-

земляючий дріт мережі напругою 380 В;  9 — кабель  КШЕ;  10 — кабель  ГРШС 

Для зв'язку місцевих заземлителей з центральним пристроєм допускається 

прокладка магістрального заземляючого проводу по опорах ліній електропередачі 

напругою до 1000В і більш, закріпленого на спеціальних гаках без ізоляторів. Зазем-

ляючий провід прокладається на опорі нижче за проводи лінії електропередач (див. 

рис. 3.4). 

На кар'єрах не рідше за один раз на місяць повинен проводитися зовнішній 

огляд всієї заземляючої мережі. Опір загального заземляючого пристрою повинен бути 

не більше 4 Ом. Заземлення в районах з великим питомим опором землі допускається 

проводити відповідно до Правил улаштування електроустановок. 

Для відключення пошкодженої ділянки лінії електропередачі на  кар'єрах за-

стосовуються  схеми захисту,  що реагують на  однофазні замикання на землю. Для 

умов відкритої розробки необхідні чутливі захисту від замикань на землю. 

Занулення (рис. 3.3.5) — це навмисне електричне з'єднання з нульовим захис-

ним провідником металевих неструмоведучих частин, котрі можуть опинитися під 

напругою. Це основний засіб захисту від ураження людей струмом у випадку дотику 

до корпуса електрообладнання та до металевих конструкцій, котрі опинились під 

напругою внаслідок пошкодження ізоляції або однофазового короткого замикання в 

електроустановках напругою до 1000 В в мережі з заземленою нейтраллю. 

Принцип дії занулення — перетворення пробивання на корпус в однофазове 

коротке замикання з метою викликати струм великої сили, здатний забезпечити спра-
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цювання захисту і завдяки цьому автоматично відключити пошкоджену установку від 

електричної мережі. 

 
Рисунок 3.3.5 Принципова схема занулення 

1 — корпус; 2 — апарати захисту від струмів короткого замикання (плавкі за-

побіжники, автомати); R0 — опір заземлення нейтралі джерела струму; Rп — опір по-

вторного заземлення нульового захисного провідника; Ік — струм короткого замикан-

ня. 

При пробиванні фази на корпус струм йде через трансформатор, фазовий про-

від, запобіжник, корпус електроустановки, нульовий провід. З огляду на те, що опір 

при короткому замиканні малий, струм досягає значних величин і захисний пристрій 

спрацьовує. Для того, щоб відбулося швидке та надійне вимкнення, необхідно, щоб 

струм короткого замикання перевищував струм установки вимкненого апарата.  

Однак занулення як захисний засіб не забезпечує в повній мірі безпеки. Під 

час короткого замикання в нульовому проводі виникає небезпека ураження, котра буде 

існувати доти, доки не відбудеться вимкнення пошкодженого обладнання завдяки 

згорянню запобіжника або вимкнення апарата. Занулення використовується в трифазо-

вих електричних мережах напругою до 1000 В з глухозаземленою нейтраллю. 

Захисне вимкнення — це швидкодіючий захист, котрий забезпечує автоматич-

не вимкнення електроустановки при виникненні небезпеки ураження струмом. Зміна 

електричних параметрів до певної межі, при котрій виникає небезпека ураження лю-

дини електричним струмом, може стати сигналом, котрий викликає спрацювання при-

строя захисного вимкнення (рис. 3.3.6). 
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Рисунок 3.3.6 Принципова схема пристрою захисного вимкнення, котрий реагує на 

напругу корпуса відносно землі: 

1 — корпус; 2 — автоматичний вимикач; КВ — котушка вимикаюча; Н — реле напру-

ги максимальне; RЗ — опір захисного заземлення; Rд— опір допоміжного заземлення 

 До пристроїв захисного вимкнення ставляться наступні вимоги: висока чут-

ливість (здатність реагувати на малі зміни вхідної величини сигналу, малий час вимк-

нення (не більше 0,2 с), селективність роботи (здатність вимикати напругу лише від 

пошкодженого обладнання), самоконтроль (здатність вимикати обладнання при не-

справності пристрою захисного вимкнення), надійність. 

Захисне вимкнення рекомендується застосовувати в якості основного або до-

поміжного захисного засобу, якщо безпека не може бути забезпечена шляхом влашту-

вання заземлення або з економічних міркувань. 

Захисне вимкнення використовується в електроустановках напругою до 1000 

В в наступних випадках: 

- в пересувних електроустановках з ізольованою нейтраллю, коли спорудження зазем-

лювального пристроя утруднене; 

- в стаціонарних установках при використанні електрифікованого інструменту; 

- в умовах підвищеної небезпеки ураження електричним струмом та вибухонебезпеки. 

 

Система електрозахисних засобів 

 Електрозахисні засоби — це переносні засоби, призначені для захисту людей, 

котрі працюють з електроустановками, від ураження електричним струмом, від дії 

електричної дуги та електромагнітного поля. За призначенням електрозахисних засобів 

умовно поділяють на ізолювальні, огороджувальні та допоміжні. 

 Ізолювальні електрозахисні засоби призначені для ізоляції людини від частин 

електрообладнання, котрі знаходяться під напругою, а також від землі. До них відно-

сяться: ізолювальні та вимірювальні штанги, штанги для накладання тимчасових пере-

носних заземлень; ізолювальні та електровимірювальні кліщі; покажчики напруги; 

ізольовані ручки монтерського інструменту; діелектричні рукавиці, боти та калоші; 

гумові килимки, доріжки, підставки; ізолювальні ковпаки та накладки; ізолювальні 

драбини. 

 Огороджувальні електрозахисні засоби призначені для тимчасового огоро-
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дження струмоведучих частин обладнання. До них відносяться переносні огородження 

(ширми, бар'єри, щити, клітки), а також тимчасові переносні заземлення. 

 Допоміжні захисні засоби призначені для захисту персоналу від падіння з ви-

соти (запобіжні пояси та страхувальні канати), для безпечного підіймання на висоту 

(драбини, кігті), а також для захисту від світлового, теплового, механічного та хімічно-

го впливів (захисні окуляри, протигази, рукавиці, спецодяг). 

 

Організація безпечної експлуатації електроустановок 

Робота щодо забезпечення безпечної експлуатації електроустановок здійсню-

ється згідно з обов'язковими, для всіх споживачів електроенергії, незалежно від їх ві-

домчої приналежності, правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів 

та правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів. 

Роботи в діючих електроустановках з врахуванням заходів безпеки поділяють-

ся на виконувані: зі зняттям напруги, без зняття напруги на струмоведучих частинах і 

поблизу них, без зняття напруги на віддалі від знаттям напруги та без зняття напруги 

на струмоведучих частинах та поблизу них повинні виконуватись організаційні та 

технічні заходи. 

До організаційних заходів відносяться: 

- оформлення роботи по наряду-допуску, розпорядженню або за переліком робіт, ви-

конуваних в порядку поточної експлуатації; 

- допуск до роботи; 

- нагляд під час роботи; 

- оформлення перерви під час роботи; 

- переводи на інше робоче місце. 

До технічних заходів, що забезпечують безпеку робіт, виконуваних зі зняттям 

напруги, відносяться: 

- необхідні вимкнення та вжиття заходів, котрі запобігають подачі напруги до місця 

роботи внаслідок помилкового або довільного ввімкнення комутаційної апаратури; 

- вивішування на приводах ручного та на ключах дистанційного керування ко-

мунікаційної апаратури (автомати, рубильники, вимикачі) забороняючих плакатів; 

- перевірка відсутності напруги на струмоведучих частинах; 

- накладання заземлення; 

- вивішування попереджувальних та приписувальних плакатів, огородження, при необ-

хідності, робочих місць та струмоведучих частин, які залишились під напругою. 

 

 

Розділ 4. Попередження та ліквідація аварій в шахтах 

Тема 4.1. Попередження вибухів метану в шахтах. 
Метан та його вибухові властивості. 

Сучасна шахта (метрополітен)- представляє собою складне високомеханізоване, 

господарство, яке характеризується наступними особливостями промислових робот: 

1) Робота в умовах обмеженого простору. 

2) Наявність в підземних виробках великої кількості добувних машин та механі-

змів підземного транспорту, наявність електроенергії, підземний гірний тиск, 

наявність метану, наявність вугільного пилу. 

3) Можливість затоплення підземних виробок. 
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4) Можливість виникнення пожару в підземних виробках. 

Всі ці особливості сучасної шахти можуть приводити до виникнення наступних 

видів аварій: 

1. Вибуху метану. 

2. Затоплення. 

3. Виникнення пожару. 

4. Горні удари. 

1. Метан – це газ (CН4)  без коліру та запаху. Метан легше повітря ρСН4=0,55*ρвозд. Ме-

тан накопичується в верхній частині виробок. Як правило під куполом виробки. Метан 

здатен разом з повітрям створювати метаноповітряні  речовини, які можуть горіти або 

вибухати під дією навколишнього джерела спалахування (іскри або відритого по-

лум’я). 

Для газів вибухонебезпечними та пожаронебезпечними характеристиками є їх 

концентраційні межі спалахування та вибуховості (нижні НКПВ, % та верхні ВКПВ, % 

межі). 

Метан здатен вибухнути при наступних концентраціях: 

НКПВ, %-4,5 

ВКПВ, %-14 

 

1.-область в якій метан горить 

2.- область в якій метан здатен 

вибухати 

3.- метан не горить та не вибухає 

 

 

Мал. 4.1 Області вибуховості 

метану  

  

  

 Види виділення метану в 

підземних гірних виробках. 

 Метан в підземних породах 

міститься в суфлярах –

порожнина  в породі, яка заповнена газом метаном під тиском. 

 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

1. Підземна виробка.  2.Суфляр. 

Три типа виділення метану в підземних виробках: 

1). Рівномірна, звичайне виділення метану через тріщини, пори, які є в породах. 

2). Суфлярний викид метану. Метан виділяється через окремі великі тріщини (викид 

від десятків до сотень м3 в годину). 
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3). Раптовий викид метану, в цьому випадку відбувається викид всього метану в виро-

бку ( десятки, сотні,  тисячі м3 газу), при цьому виробку засипає, зняття виробки. 

Для оцінки шахт по викиду метану використовується показник як метанообіль-

ность  шахти. Метанообільность – кількість метану в м3  яке виділяється у всі виробки 

шахти за добу, яка приходиться на видобуток однієї тонни вугілля. 

СN=Σм
3
/(доба*1т вугілля) 

Таблиця 4.1 

Метанообільность по шахтам. 

СN, м
3
/доба/1т вугілля 

Категорія шахти 

I II III IV V 

 <5 5-10 10-15 ≥15(суфляр) 15(викид) 

 

 

 Методи та способи попередження вибуху метану 

Вибух метану можливий при наявності двох обставин: 

1. Наявність вибухонебезпечної концентрації метану в підземній виробці.  

2.  Внесення (попадання) у вибухонебезпечну концентрацію джерела спалаху-

вання.   

Захід по попередженню вибуху метану поділяються на два направлення: 

1). Попередження освіти вибухонебезпечної  концентрації метану, досягається 

за рахунок вентиляції та технологічними засобами. 

2). Виключення попадання у вибухонебезпечну метаноповітряну суміш дже-

рела спалахування, досягається за рахунок: 

- регламентації ведення вогневих робот в підземних виробках. 

- за рахунок застосування вибухозахищеного обладнання. 

Вентиляція підземних горних виробок. Правила безпеки установки допусти-

мого значення метану. 

Таблиця 4.2 

Правила безпеки установки допустимого значення метану. 

Тип виробки CH4,% Місце розташування 

1. На свіжому струмі  ≤ 0.5 Стволи, головні 

виробки 2. На вихідні ≤ 0.75 

3. Виробки в яких проходить видобуток  

вугілля 

≤ 1.0  

Забої, ділянка виро-

бки 4. Накопичення метану в куполах виробки   ≤ 2.0 

 

Дегазація- зменшення вмісту метану у вугільних пластах. 

Рівні вибухозахисту: РН – рудничні  в нормальному виконанні; РП - підвищена надій-

ність; РВ – вибухозахищені; РО -  особо вибухозахищені; 

Види вибухозахисту: И –низько-захищені ланцюги; М – масляні заповнення;  

П- підвищений тиск.      
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Тема 4.2. Захист підземних виробок від затоплення 
Джерелами надходження води у вироблення є обводнені зони й затоплені ви-

роблення пройдені по тім же шарі й вилучені в загальному випадку більш ніж на 200 

м, а також вироблення, розташовані в шарах, що залягають над і під діючими вироб-

леннями, проведеними по природних і штучних порушеннях, що перетинає затоплені 

вироблення. 

 

Попередження прориву води із затоплених виробок 

 У числі основних заходів попереджуюче затоплення виробок повинні перед-

бачатися: 

-залишення бар'єрних цілин між затопленими й діючими виробками, розташо-

ваних на тому самому   шарі; 

- установка границі безпечного ведення гірських робіт, що охоплює в шарі із 

затопленням зону можливого прориву води; 

-залишення запобіжних цілин у шарах, що залягають під або над шарами із за-

топленими виробленнями нижче рівня води в них; 

-спуск і відкачка води із затоплених вироблень. 

Ширина бар'єрних цілин для шарів потужністю до 3,5 м з кутом падіння до 

30° визначається по формулі: 

d=5m+0,05H+0,002L; m- потужність, шару, м; 

Н- відстань по вертикалі від земної поверхні до бар'єрної цілини, м; L- сумар-

на довжина підземних теодолітних ходів (від початкових маркшейдерських крапок), 

які використовуються для визначення контуру затоплених виробок і побудови границь 

бар'єрної цілини, м. 

Ширина цілини повинна бути не менш 20 м. Для шарів потужністю 3,5 м з ку-

том падіння більше 30° бар'єрні цілини не залишають, при цьому роблять спуск і 

відкачку води. 

Очисні роботи в шарі залегающем під затопленими виробками, допускаються 

при відстані по нормалі від цих виробок до шару не менш 40т. Повторний підробіток 

затоплених виробок на відстані по нормалі від них до розроблювального шару більше 

40т, допускається тільки при сприятливих горногеологических умовах, що виключа-

ють утворення під затопленими виробками до провідних тріщин, тобто  коли під за-

топленими виробками залягають глинисті породи достатньої потужності, відсутні гео-

логічні порушення й т.п.  Повторний підробіток при цьому повинна вироблятися не 

раніше чим через 6 мес. після попередньої. 

На крутих шарах проведення виробок у нижній границі бар'єрних цілин і 

підробіток останніх а відстані по нормалі від 40 до 80т допускається з розривом у часі 

не менш 6 мес. 

При проведенні для спуска води підготовчих вироблень по шарі або породі 

повинні дотримуватися наступні умови: 

- вироблення повинні проводитися вузькими вибоями з буравленням системи 

випереджальних шпар, що дозволяють контролювати відсутність затоплених виробок 

спереду та у бік проведених виробок на відстані від них не менш ширини бар'єрної 

цілини. На похилих і крутих шарах повинні проводитися парні вироблення; 

- діаметр шпари не повинен перевищувати 75 мм, а їхні устя повинні бути за-

кріплені й обладнані засувками для регулювання припливу води. 
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Для запобігання раптового прориву води в діючі вироблення в необхідних 

випадках варто встановлювати перемички в підготовчих виробленнях. При цьому пе-

ремичка повинна бути обладнана дверима, що відкриваються убік  очікуваного прип-

ливу води. 

Якщо у вибої, що наближається до затоплених вироблень, з'являються ознаки 

можливого прориву води (потіння вибою, й т.п. ), необхідно негайно вивести людей з 

вибою й із всіх виробок, що перебувають під загрозою затоплення. При відкачці води 

із затоплених вертикальних і похилих виробок попередньо повинне бути перевірене 

стан атмосфери в неперевіреній частині виробок вище дзеркала води. Проби повітря, 

узяті співробітниками ВГСЧ, повинні бути досліджені на CH4, H2 й 02. Замулені ділян-

ки, у яких виявлені води прирівнюються до затоплених виробок. 

При наявності у виробках верхнього обрію води або рідкої глини необхідно 

прийняти заходи щодо зневоднювання глини й випуску води до початку очисних 

робіт. 

З метою попередження проривів води глини на небезпечних ділянках можливе 

застосування комбінованої системи розробки із гнучким металевим перекриттям. При 

цій системі відбувається нагромадження й ущільнення завалених порід, що перешкод-

жають обваленню міжповерхової цілини й прориву глини з відпрацьованих обріїв у 

діючі гірські вироблення. 

 

Попередження проривів води з поверхневих джерел 

Провали на земній поверхні в балках, ярах і т.п. , що утворилися внаслідок 

гірських розробок, повинні бути засипані глиною, утрамбовані й обладнані жолобами, 

прокладеними по руслу балки (яру) силами тієї шахти, у межах гірського відводу якої 

перебувають ці провали. 

Для запобігання раптових проривів води з наземних водойм і водотоків у 

гірські вироблення залежно від  характеру цих водойм (струмки, ріки, ставки, озера, 

водоймища й ін.) і цінності їх для навколишньої природи та народного господарства 

застосовуються наступні заходи: 

- залишення    під водоймами предахранительних цеглин; 

- відвід води з водойм за межі подроблюючої території. 

Пробурені з поверхні шпари тампонують. Звичайний тампонаж здійснюють 

заповненням шпар густим глинистим розчином з додаванням до нього щебенів. 

Спеціальний тампонаж полягає в установці в шпарі, бетонних, цементних або де-

рев'яних пробок і заповненні проміжків між пробками цементним, глинистим, вапня-

ним або іншим розчинами. 

У незатампоиированых або неякісно затампонироваиных шпарах, що перети-

нають затоплені виробки або обводнені породи, передбачаються бар'єрні цілини у всіх 

шарах пересіченою шпарою, а також у шарах, що залягають від її вибою на відстані по 

нормалі менш 40m ( де m - виймає мощность, що, шару). 

 

Вимоги до систем водовідливу 

Головні й дільничні водовідливні установки повинні мати водозбірники, що 

складаються із двох і більше вироблень, відповідно розраховані на 4-вартовий й 2-

вартовий приплив води. 

Насосна камера головного водовідливу повинна з'єднуватися: 
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- зі стовбуром шахти-  похилим ходком, місце введення якого в стовбур по-

винне перебувати на відстані на менш 7 м від рівня підлоги насосної камери; 

-з околоствольным двором- бігкому, котрий повинен герметично закриватися. 

При припливах менш 50 м
3
/ч допускається пристрій дільничних водовідлив-

них установок без спеціальних камер. 

Головні водовідливні установки шахти й установки в капітальних ухилах із 

припливом води більше 50 м
3
/ч повинні бути обладнані не менш чим трьома насосни-

ми агрегатами. 

Головна водовідливна установка повинна бути обладнана не менш чим двома 

водовідливними трубопроводами, з яких один є резервним. Трубопроводи повинні 

бути закільцьовані й постачені засувками, що дозволяють перемикати насосні агрегати 

на кожній із трубопроводів. 

Для східчастих водовідливних установок глибоких шахт із послідовно вклю-

ченими насосами повинні передбачатися захисні пристрої, що не допускають переви-

щення тиску в трубопроводах вище 1,25 робочого тиску для даного обрію. 

 

 Основні типи насосів застосовуваних у гірській промисловості 
-Відцентрові насоси: позначення ЦНС, ЦНСК, ЦНСГ. повне позначення ЦНС 38-50; 

38-подача; 50-напір. 

Додаткові букви після позначення (наприклад ЦНСК) визначають умови 

експлуатації: «К»-Для перекачування агресивних середовищ; «Г»-горизонтальний; 

«Мс»-многоступенчатый; 

- Спіральні насоси: 

позначення 5МД-7*3 

- Насоси об'ємної дії: 

Гвинтові насоси ВНМ-18 (<3-18мкуб/ч); Поршневі насоси; Диафрагменні насоси; 

- Схеми водовідливу: пряма; східчаста; 

Остання застосовується в тому випадку, якщо висота підйому води більше чим 

напір створюваними насосом. У такий спосіб установлюються дві водовідливні уста-

новки на різних обріях. 

- Схеми водовідливних установок: 

із заглублением камери; 

з камерою встановленої вище рівня води у водозбірнику. 

Для другої схеми застосовується попереднє заливання насосів, котра 

здійснюється за допомогою заглибних насосів (наприклад ВН-340). 

 

Тема 4.3. Попередження та ліквідація підземних пожеж 
Рудничі пожежі 

Рудничними   називаються   пожежі   в   гірських   виробленнях.   До   них 

відносять і пожежі на поверхневих об'єктах, коли вогонь і горючі гази можуть потра-

пити в шахту. 

Більше половини всіх аварій на вугільних шахтах і рудниках, що відбуваю-

ться по природно-технологічних причинах, доводиться на рудничні пожежі. Вони ве-

дуть до більших економічних втрат. Витрати на ліквідацію рудничних пожеж станов-

лять 80-95 % від витрат на ліквідацію всіх аварій на гірських підприємствах. 

Смертельний травматизм від рудничних пожеж становить близько 0,6%, а від усього 
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травматизму на вугільних шахтах 0,2-0,4% - на рудниках. На вугільних шахтах, крім 

того, 3 % вибухів пылегазовоздушных сумішей походять від пожеж. Якщо віднести 

травматизм від цих вибухів на пожежі, то питома вага їх у травматизмі підвищиться до 

0,8-0,9 %. 

По походженню пожежі в гірських виробках (підземні пожежі) ділять на екзо-

генні, виниклі від зовнішнього теплового джерела (наприклад, відкритого вогню, ко-

роткого замикання, тертя й підривних робіт), і ендогенні, виниклі від самонагрівання й 

самозаймання вугілля й сульфідних руд у відпрацьованих частинах вугільних шарів 

або рудного покладу. На вугільних родовищах можливі самозаймання в зруйнованих 

цілинах при фільтрації через них повітря. 

До найбільше часто повторюваних причин виникнення пожеж ставляться не-

правильне ведення вогневих і зварювальних робіт, порушення правил експлуата-ції 

опалювальних печей і пристроїв (включаючи електричні), електричних мереж й елект-

роустаткування, самозаймання вугілля й руд, розряди статичної й атмосфер-ної елек-

трики, вибухи пилогазоповітряних сумішей і пар (у тому числі компрессор-них), іскро-

створювання й перегрів при терті, особливо при роботі стрічкових конвеєрів, підшип-

ників, рудників і канатів. 

 

Гірські вироблення 

Джерелом зовнішнього теплового імпульсу підземних пожеж найчастіше  є: 

- несправне електроустаткування й кабельні мережі; 

- підривні роботи, наслідки вигоряння ВВ через несправний заряжения шпар і 

шпурів, використання нестандартних ВВ; 

- газоелектросварочні роботи при порушенні правил ведення їх; 

- тертя канатів конвеєрної стрічки про необертові роликоопоры й пробуксо-

вывающие барабани, тертя в несправних і незмазаних підшипниках і редукторах; 

- загоряння металу у вогнищі самовозгарания, що виникло в глибині виробле-

ного простору, і передача полум'я в атмосферу гірського вироблення; 

- тертя зубків бурів прохідницьких і видобувних машин об вугілля й особливо 

об тверді включення, найчастіше  сульфіди (прошарку калчедана). 

Найбільше число екзогенних пожеж у вугільних шахтах виникає від струмів 

короткого замикання в кабелях (50-60%) і від несправності електроустаткування (18-

20%). 

При підривних роботах по вугіллю при дотриманні паспортних умов можливі 

загоряння метану, пилу й дрібних шматочків вугілля й сірки внаслідку теплового ім-

пульсу вибуху, особливо при прориві в призабойний простір розпечених газів по 

тріщинах у масиві природного походження або винекниних при веденні гірських 

робіт. Широке застосування стрічкових конвеєрів на шахтах спричинило   збільшення 

числа підземних пожеж. Небезпека цих пожеж велика у зв'язку з "розтаскуванням" 

його при русі стрічки зі швидкістю 1,8-3,2 м/с і більше. В останні роки стрічка 

заміняється на важкоспалахуючю.  

Газоелектросварочні роботи звичайно ведуться на свіжому струмені у вироб-

леннях по яких подається повітря, що сприяє швидкому розвитку пожежі. 

Причинами виникнення ендогенних пажаров є : наявність матеріалу , здатно-

го окисляться (скупчення роздробленого вугілля , руди, і вугільного сланцю); приплив 

кисню до поверхні, що окисляється, часток скупчення ; збереженні в плині певного 
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часу зазначених вище трьох умов для проходження низько- і середньо- температурно-

го окислювання матеріалу й переходу процесу у фазу загоряння. 

 

Ліквідація пожеж 

Розрізняють три способи гасіння пожеж: активний,  ізоляції, комбинованний. 

Активний спосіб- безпосередній вплив на пожежне вогнище огнегасильними 

засобами або видалення палаючих мас із їхнім охолодженням. 

Способ ізоляції - припинення доступу повітря, тобто  кисні, у пожежне во-

гнище путемгидравлической ізоляції за рахунок установки перемичок, тампонування 

тріщин і т.д.  або шляхом затоплення, закладки. 

Комбінований спосіб-сполучення безпосереднього впливу на пожежне во-

гнище вогні- гасительными засобами із припиненням до нього доступу кисню, а також 

перехід від способу ізоляції до активного впливу на вогнище пожежі, У деяких случях 

при ізоляції пожежі перемичками для більше ефективного гасіння пожежну ділянку 

заповнюють інертними газами або заиливают. Такий спосіб гасіння також можна від-

нести комбінованим. Гасіння пожежі без попередньої ізоляції за рахунок заповнення 

пожежної ділянки піною, водою (затоплення), закладкою або інертними газами відно-

сять до дистанційних способів гасіння. Преграждение поширення пожежі досягають 

шляхом створення водяних завіс, зон з негорючого кріплення, пожежних дверей, 

штучних завалів вироблень й інших засобів. 

Загальним тактичним прийомом гасіння підземної пожежі, как і  ліквідації дру-

гих природно-технологичних аварій,  є його оточення, що полягає у впливі на вогнище 

засобами гасіння на всіх підступах до нього й на всіх шляхах можливого його поши-

рення з наступним звуженням границь оточення до повної ліквідації вогнища. Область 

застосування способів. Більшість екзогенних пожеж гасять активним способом. 

Спосіб ізоляції при екзогенних  пожежах, що розвиваються, застосовують, коли 

в наявності немає досить засобів для активної боротьби, або при небезпеці для персо-

налу (наприклад, при об'ємній частці метану більше 2 90), а також коли застосування 

активного способу неекономічно. 

Ендогенні пожежі найчастіше  ліквідують способом ізоляції або комбінованим. 

Спосіб ізоляції застосовують при вогнищі, недоступному для безпосереднього впливу 

вогнегасними засобами, наприклад у виробленому просторі. 

Комбінований спосіб застосовують при сильно, що поширилися пожежах, коли 

підступи до вогнища утруднені через високу температуру, а огнегасительных засобів 

недостатньо. У цьому випадку для обмеження розвитку пожежі в доступ-них місцях 

ставлять тимчасові парні ізоляційні перемички с відкритими прорізами або закрива-

ють протипожежні двері. 

Одним з надійних тактичних прийомів попереджения пожежі, що   поши-

рюється, є реверсування  вентиляційного струменя на пожежній ділянці або в мас-

штабі всієї  шахти, що дозволяє забезпечити підхід до пожежної ділянки з  будь-якої 

сторони по свіжому струмені для активного впливу або  застосування      комбіновано-

го способу. Реверсування вентиляційного струменя дозволяє управляти процесом ро-

звитку пожежі п припиняти його поширення за рахунок скорочення змісту кисню в 

повітрі й охолодження стінок вироблень. 

До маневрування вентиляційними струменями прибігають у більшості випадків 

застосування активного й комбінованого способів гасіння підземних пожеж. При 
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ліквідації активним способом пожежного вогнища у виробленому просторі іноді 

прибігають до окон-туриванию (обходу) вогнища пожежі виробленнями по цілині, 

поділу його на частині "пожежними" виробленнями н ліквідації вроздріб . 

Як технологічний процес дегазація, тобто  примусовий витяг газу з товщі 

гірських порід, у всіх випадках забезпечує скорочення надходження метану в пожежне 

вогнище. Це особливо важливо при загорянні метану. Комбіновані способи боротьби з 

рудничними пожежами. У сучасних умовах комбіновані способи являють собою спо-

лучення активного способу гасіння пожежі з кожним з викладених вище й тимчасовий 

ізоляції пожежних ділянок від доступу кисню, включаючи як крайню міру споруд-

ження постійних гидроизодирующих перемичок. Комбіновані способи застосовують, 

коли окремі способи не забезпечують ліквідації пожежі. 

При сильно, що розвиваються по гірських виробленнях пожежах, комбіновані 

способи застосовують як роздільне сполучення багатьох засобів пожежогасіння: у 

частині вироблень - активне гасіння палаючих мас, в іншій частині - гідравлічне ізо-

лювання вогнища з подыли- ванием перемичок, у третьої затоплення й т.д. 

Зараз у науці й практиці ліквідації рудничних пожеж були вироблені принципи й 

тактика придушення й ліквідації пожеж, що враховують особливості й  відмін-ності 

підземних умов від умов на поверхні, розроблені вимоги до протипожежного встатку-

вання й засобів пожежогасіння. Значна частина цих положень уже втілена практичних 

розробках, інша перебуває в стадії впровадження. 

 

Тема 4.4. Гірничорятувальна справа 
Організація Державної воєнізованої гірничорятувальної служби 

Структура ДВГРС та організація її бойової підготовки підпорядковані головній 

меті - підтримці постійної бойової готовності гірничорятувальних підрозділів. 

Первинною оперативною одиницею ДВГРС, здібною самостійно виконувати опе-

ративні завдання щодо рятування людей і ліквідації аварій, є відділення. До його 

складу входять респіраторники, командир відділення і шофер. Відділення оснащено 

мінімально необхідним спорядженням - респіраторами, засобами пожежогасіння, зв'я-

зку тощо, а також оперативним транспортом - автомашиною чи автобусом. 

Декілька відділень складають воєнізований гірничорятувальний взвод (ВГРВ), 

який є первинним організаційно-оперативним підрозділом ДВГРС. 

У складі ВГРВ може бути 3, 6 або 9 відділень, взвод очолює командир і його по-

мічник. При взводі знаходиться газоаналітична і пилова лабораторія зі штатом лабо-

рантів та пробозабородиків, майстерня з ремонту гірничорятувальної апаратури та 

обладнання, приміщення для чистки та спорядження респіраторів, гараж оперативних 

автомашин, кімнати для відпочинку чергової зміни і проведення занять, кімната чер-

гового по взводу, кімната командира і його помічника, приміщення для культурного 

відпочинку і занять спортом та деякі інші підсобні приміщення. Крім того, на терито-

рії взводу можуть розміщуватись газодимна камера для тренувань у газозахисній апа-

ратурі, спеціальні споруди {комплекс горизонтальних, похилих і висхідних виробок 

тощо) для проведення занять в умовах, наближених до реальних. 

Місце розташування взводу вибирається таким чином, щоб усі об'єкти, що ним об-

слуговуються, знаходились бід нього в радіусі до 50 км. Між ними і взводом повинні 

бути хороші під'їзні шляхи для швидкої доставки на аварійні об'єкти особового складу 

і обладнання підрозділів ДВГРС. 
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Взводи бувають номерні, тобто закріплені територіально за певними об'єктами, та 

оперативні, які мають більш потужне оснащення і призначені для надання першочер-

гової допомоги іншим підрозділам ДВГРС. 

Декілька гірничорятувальних взводів (4-8), розташованих в одному районі, об'єд-

нуються у воєнізований гірничорятувальний загін (ВГРЗ), спроможний самостійно ви-

конувати усі роботи з рятування людей і ліквідації аварій на шахтах і кар'єрах. Гірни-

чорятувальні загони районів і окремих басейнів підпорядковані Центральному штабові 

ДВГРС. 

В Україні створено два Центральних штаби ДВГРС. Один з них функціонує в 

структурі Міністерства вугільної промисловості, другий в структурі Міністерства з пи-

тань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобиль-

ської катастрофи. 

Крім основних підрозділів ДВГРС на шахтах можуть створюватись допоміжні гір-

ничорятувальні підрозділи -це підземні гірничорятувальні пункти і допоміжні гірни-

чорятувальні команди - ДГК. 

Організація ДВГРС підпорядкована принципу забезпечення постійної бойової го-

товності її підрозділів. Для цієї мети відділення кожного взводу діляться на три зміни: 

чергову, резервну і вільну з терміном перебування в кожній зміні протягом доби. Рес-

піраторники, шофер і командир резервного відділення знаходяться у своїх квартирах і 

не мають права з них відлучатися, за сигналом тривоги вони зобов'язані негайно з'яви-

тися в приміщення взводу. Чергове і резервне відділення виїжджають на аварію в пе-

ршу чергу. 

У системі ДВГРС велика увага приділяється підготовці особового складу. В учбові 

плани гірничорятувальників включається вивчення гірничої і гірничорятувальної спра-

ви, тактики проведення гірничорятувальних робіт на усіх підвідомчих об'єктах, ви-

вчення планів ліквідації аварій обслуговуючих підприємств, гірничорятувального спо-

рядження та устаткування, гірничих машин і механізмів та надання першої медичної 

допомоги потерпілим при аваріях. 

 

Оснащення підрозділів ДВГРС 

Основне оснащення підрозділів ДВГРС складається із киснево-дихальних апара-

тів, апаратів теплозахисту, засобів пожежогасіння, спеціального гірничорятувального 

устаткування, апаратури газового та пилового аналізів, апаратів для проведення робіт 

з оживлення та реанімаційно-протишокових робіт. До киснево-дихальних апаратів 

відносяться: саморятувальники, респіратори і апарати штучного дихання. 

Саморятувальники призначені для забезпечення дихання людей на час виходу із 

загазованих зон. Час захисної ДІЇ їх складає 50-60 хв. 

У фільтруючих саморятувальниках типу СПП-2 повітря, що вдихається людиною, 

надходить із оточуючого середовища в систему фільтрів, у яких очищується від пилу, 

диму і оксиду вуглецю, а далі - у легені людини. В гірничій промисловості застосову-

ються фільтруючі саморятувальники, які забезпечують повне очищення повітря від 

оксиду вуглецю при його вмісті в повітрі не більше як 1%. 

Перед включенням саморятувальника патрон витягують із герметичного футляра, 

загубник розміщують у роті між губами і деснами. При вдиханні повітря через ткане-

вий фільтр, надітий на патрон для очищення від грубого пилу і краплинної вологи, 

через перфороване дно патрона надходить в шар осушувача (сілікагелю).  
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При зберіганні фільтруючих саморятувальників їх необхідно регулярно перевіряти 

на герметичність. 

Ізолюючі саморятувальники працюють як на хімічно зв'язаному, так і стисненому 

кисневі, тому вони захищають органи дихання людини від усіх шкідливих газів і за 

будь-яким вмістом кисню в забрудненому повітрі. В процесі дихання в ізолюючих 

саморятувальниках із газової суміші, що видихається, забирається надлишок вуглекис-

лого газу і вологи, суміш збагачується киснем і знову вдихається. 

 

План ліквідації аварій 

Згідно з діючими вимогами безпеки на усіх діючих шахтах, рудниках, кар'єрах, 

вугільних розрізах, збагачувальних фабриках, інших об'єктах гірництва, технологічні 

процеси яких пов'язані з можливими вибухами, пожежами, іншими аварійними ситуа-

ціями, небезпечними для життя і здоров'я працівників та довкілля, повинен бути скла-

дений, погоджений з ДВГРС і затверджений керівником підприємства, план ліквідації 

аварій (ПЛА). 

ПЛА - це документ, що передбачає заходи щодо рятування людей, ліквідації ава-

рій в початковий періодах розвитку, а також визначає обов'язки інженерно-технічних 

працівників підприємства і підрозділів ДВГРС при виникненні аварії. 

Перші дії з ліквідації аварії та надання допомоги потерпілим виконуються негай-

но після виявлення її ознак людьми або засобами аварійної сигналізації. Головний 

інженер або гірничий диспетчер (начальник зміни) після одержання першого повідо-

млення про виникнення аварії негайно починає виконувати заходи, передбачені ПЛА, 

і контролює їх виконання. Не допускаються з будь-яких причин затримки виконання 

заходів ПЛА. 

В ПЛА повинні передбачатися: усі можливі аварії та ситуації, небезпечні для 

життя людей (пожежі, вибухи, зсуви, затоплення, прорив греблі, зрив з якорів та ін.); 

заходи з рятування людей, яких аварія захопила в гірничих виробках, на дразі або 

земснаряді; заходи з ліквідації аварій, а також дії інженерно-технічних працівників і 

робітників при виникненні аварій; місця знаходження засобів для рятування людей і 

ліквідації аварій; дії підрозділів ДВГРС при ліквідації аварій. 

ПЛА щорічно складається або переглядається головним інженером кар'єру, техні-

чним керівником драги або земснаряда, узгоджується з командиром місцевого підроз-

ділу ДВГРС та начальником пожежної частини і затверджується технічним керівни-

ком підприємства за 15 днів до початку наступного року (сезону роботи). 

ПЛА повинен містити оперативну частину, розподіл обов'язків між окремими 

особами, які беруть участь у ліквідації аварій, список посадових осіб і установ, яких 

необхідно негайно повідомити про аварію. 
 

Номери по-

зицій, види 

аварій та 

місцях їх 

виникнення 

Заходи з 

рятування 

людей та 

ліквідації 

аварії 

Особи, які 

відповідають 

за виконання 

заходів, та 

виконавців 

Місце знахо-

дження засобів 

для рятування 

людей і лікві-

дації аварій 

Дії ДВГРС або 

добровільної гір-

ничорятувальної 

команди і пожеж-

ної частини 

1 2 3 4 5 

До оперативної частини ПЛА, який складається за формою (Таблиця 4.3) на пі-

дприємствах з відкритої розробки корисних копалин і їх переробних комплексах до-
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даються такі документи: 

- плани і схеми гірничих робіт кар'єрів, розрізів, схеми допоміжних дренажних, транс-

портних та інших поверхневих і підземних виробок {за їх наявності); 

- схеми транспортних і енергетичних комунікацій на відкритих гірничих роботах; 

- схеми протипожежного трубопроводу, місця розташування інших засобів пожежога-

сіння; 

- суміщені плани відкритих і підземних гірничих робіт при комбінованій розробці 

родовищ - відкритій та підземній; 

- поетажні плани з розташуванням технологічного устаткування, схем енергопоста-

чання, розташування засобів пожежогасіння, схем вентиляційних систем і евакуацій-

них виходів на гірничопереробних підприємствах та інших допоміжних об'єктах гір-

ничодобувних підприємств - складах вибухових матеріалів, компресорних тощо; 

- для драг і земснарядів: попалубна схема драги і земснаряда чи іншого об'єкта з нане-

сенням розташування основного устаткування та виходів; 

- схеми протипожежного водопроводу, електропостачання, аварійного освітлення, 

схеми розташування водонепроникних перебірок, монтажних прорізів. 

Оперативною частиною ПЛА повинні бути охоплені усі гірничі роботи на кар'єрі і 

усі види можливих аварій на дразі або земснаряді, які можуть загрожувати безпеці 

людей, В ній повинні бути передбачені: а) способи оповіщення про аварію працюючих 

на усіх виробничих дільницях; шляхи виходу людей з аварійних місць; дії інженерно-

технічних працівників, що відповідають за виведення людей, виклик підрозділів 

ДВГРС і пожежної команди (ПК), шляхи проходження підрозділів ДВГРС і ПК для 

рятування; 6) використання транспорту для швидкого виведення людей з аварійної 

дільниці та пересування ггідрозділів ДВГРС і ПК до місця аварії; в) призначення осіб, 

які відповідають за виконання окремих заходів і розстановка постів безпеки; г) необ-

хідність та послідовність припинення подачі електроенергії на аварійну дільницю; д) 

вентиляційні режими кар'єрів, розрізів, підземних виробок інших об'єктів ЦПТ при 

аваріях залежно від місця їх виникнення; є) методи та засоби рятування людей при по-

жежах, загазуванні кар'єрів, зсувах, затопленні, перекиданні драги, земснаряда, прори-

ву греблі, дамб тощо. 

Вивчення ПЛА інженерно-технічними працівниками об'єкта контролюється його 

керівником і здійснюється до початку року. Ознайомлення робітників з правилами 

особистої поведінки під час аварії відповідно до ПЛА повинно проводитись начальни-

ком дільниці під розпис у «Журналі реєстрації ознайомлення робітників з запасними 

виходами» до початку введення в дію ПЛА. Повторне ознайомлення їх з ПЛА прово-

диться перед початком кожного півріччя. Забороняється допускати до роботи осіб, не 

ознайомлених з ПЛА, і які не знають його в частині, що відноситься до місця їх робо-

ти. 

Розподіл обов'язків між окремими особами, які беруть участь у ліквідації аварій, і 

порядок їх дій є важливою складовою частиною ПЛА, що забезпечує координацію 

робіт з ліквідації аварії. 

Відповідальний керівник робіт з ліквідації аварії (головний інженер, технічний ке-

рівник драги, земснаряда) негайно приступає до виконання заходів, передбачених опе-

ративною частиною ПЛА; перевіряє, чи викликані підрозділи ДВГРС і пожежна ко-

манда; виявляє кількість працюючих, яких захопила аварія; керує роботами згідно з 

ПЛА; заповнює оперативний журнал; приймає інформацію про хід рятувальних робіт. 
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Директор і технічний керівник підприємства надають допомогу в ліквідації аварії, 

не втручаючись в оперативну роботу, виконуючи оперативні завдання відповідального 

керівника з ліквідації аварії: приймають заходи по доставці в кар'єр, на драгу, земсна-

ряд людей та устаткування, які необхідні для ліквідації аварії, організують медичну 

допомогу потерпілим. 

Головний механік і енергетик підприємства забезпечують безперервну подачу 

електроенергії, необхідний, згідно з ПЛА, вентиляційний режим при пожежі на об'єк-

тах ЦПТ, вживають заходи щодо забезпечення аварійних робіт додатковим устатку-

ванням. 

При веденні рятувальних робіт і ліквідації аварій обов'язковими для виконання є 

тільки розпорядження відповідального керівника робіт з ліквідації аварії, 

В необхідних випадках керівник підприємства може взяти на себе керівництво ро-

ботами з ліквідації аварії. 
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