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7.1. Методи  та засоби захисту від вібрацій  на робочих місцях 

 

Основні заходи щодо захисту людини від шкідливої дії вібрації у виробничих умовах 

можна бути поділити на  технічні, організаційні і лікувально-профілактичні, а також  

колективні та індивідуальні. 

До технічних заходів належать: 

- зниження вібрації в джерелі її виникнення (вибір на стадії проектування кінематичних 

i технологічних схем, які знижують динамічні навантаження в устаткуванні та ін.); 

- зниження діючої вібрації на шляху розповсюдження від джерела виникнення 

(вібропоглинання, віброгасіння, віброізоляція). 

До організаційних заходів належать: 

- організаційно-технічні (своєчасний ремонт та обслуговування обладнання за 

технологічним регламентом, контроль допустимих рівнів вібрації, дистанційне 

керування вібронебезпечним  обладнанням); 

- організаційно-режимні (забезпечення відповідного режиму праці та відпочинку, 

заборону залучення до вібраційних робіт ociб молодших 18 років, тощо); 

До лікувально-профілактичних заходів належать: 

- періодичні медичні огляди; 

- лікувальні процедури (фізіологічні процедури, вітамінно- та фітотерапія). 

Найважливіший напрям захисту від вібрації – застосування конструктивних методів 

зниження вібраційної активності машин та механізмів, наприклад, за рахунок зменшення 

діючих змінних сил у конструкції та зміні її параметрів (жорсткості, приведеної маси, сили 

тертя, використання демпферних пристроїв).  

Проаналізуємо рівняння, яке описує коливання машин для спрощеного випадку, коли 

існує коливання системи з одним ступенем свободи за гармонійного закони діючої сили. 

Таке рівняння має вигляд: 

m(dv/dt) + μ(dx/dt) + qx =Fmsin(ωt),                      (7.1) 

де m – маса системи, кг; 

q – жорсткість пружини, Н/м; 

х – коливальне зміщення пружини, м; 



μ – коефіцієнт тертя, Нс/м; 

Fm – діюча сила, Н; 

ω – кругова частота діючої сили, рад/с; 

dv/dt – поточне значення прискорення коливань, м/с
2
; 

dx/dt – поточне значення швидкості коливань, м/с. 

Розв'язання цього рівняння відносно амплітуди швидкості (vm) коливання дає: 

vm =   
22 )/(  qm

Fm


,                           (7.2) 

де vm   – амплітудне значення віброшвидкості, м/с. 

Амплітуда коливання системи різко збільшується, якщо у рівнянні 7.2 виконується 

умова резонансу m  = q/
2 . Резонансна частота визначається  як :  0 = 

mq /
. 

Аналіз  рівняння  7.2 показує, що основними методами боротьби з вібрацією машин є: 

- зниження вібрації у джерелі виникнення за рахунок зменшення діючих змінних сил 

(Fm) (наприклад, за рахунок врівноваження мас, заміни ударних технологій на 

безударні, використання спеціальних видів зчеплення у приводах машин та ін.); 

- відстроювання від резонансних режимів за рахунок раціонального вибору приведеної 

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

збуджувальної сили ( ); 

- вібродемпфування – збільшення механічних втрат (μ) за коливаннь поблизу режимів 

резонансу, наприклад, за рахунок використання у конструкціях матеріалів з великим 

внутрішнім тертям - пластмас, сплавів марганцю та міді, нанесення на вібрувальні 

поверхні шару пружно в’язких матеріалів та iн.; 

- динамічне гасіння – введення в коливальну систему додаткових мас та зміна її 

жорсткості, що дає змогу кріплення на вібруючому об’єкті, додаткової коливальної 

системи, яка рухається в „протифазі” з коливаннями самого об’єкту. 

Для зниження дії вібрації на обладнання та людину також широко використовують метод 

віброізоляції, який полягає у введенні в коливальну систему додаткового пружного зв’язку, 

який послаблює передавання вібрації об’єкта, що підлягає захисту. Для віброізоляції машин з 

вертикальною збуджувальною силою використовують віброізолювальні опори у вигляді 

пружин, пружних прокладок, наприклад гума, та їх комбінації (рис. 7.1). 

 



              

Рис. 7.1. Конструкції віброізоляторів для механічного устаткування 

 

Зазвичай, основною частиною  ізолятора (рис. 7.1, а) є пружина 3, що спирається на 

гумову прокладку 1. Пружину i прокладку розміщено у металевому стакані 2. Для 

запобігання ударам з дуже великою амплітудою коливань передбачено обмежувачі 4 i 5. 

Гумове кільце 4 зaпoбiгaє також ударам металу об метал у разі бокових вібрацій. Опорну 

конструкцію 7 використовують для кріплення віброізолятора до основи. Кріплення 

установки, що ізолюється,  до ізолятора здійснюють за допомогою болта 6. Пружина 3 слугує 

для ізоляції від коливань низьких частот, а гумова прокладка 1 – для ізоляції від коливань 

високих частот.  

Досить простим за конструкцією є віброізолятор (рис. 7.1, б), що становить собою 

гумовий брусок 2, розміщений між металевими пластинами 1 та 3, які можуть бути приклеєні 

до цього бруска. Висоту Н вибирають за величиною потрібного статичного стиску з 

урахуванням забезпечення стійкості та міцності гумового бруска 2, а розмір металевої 

пластини 1 визначають виходячи з допустимого навантаження на один віброізолятор. За 

збільшення розміру пластини 1 порівняно з висотою  бруска Н швидко зростає жорсткість 

віброізолятора і його робота стає малоефективною. Тому віброізолятори, які складаються з 

суцільних тонких гумових листів, малоефективні Замість них краще використовувати гумові 

килимки з гофрованої гуми, які випускає промисловістю. 

На рис. 7.1, в зображено чашковий віброізолятор, який складається iз гумової втулки 

1, закріпленої на металевому держаку 2.  Зазвичай цей віброізолятор використовують у  

приладах. 

Загалом гумові та гумово-металеві віброізолятори використовуються дуже широко і 

вони мають  багато модифікацій. Перевагами гумових віброізоляторів є простота їх 

конструкції та невисока вартість, а вадами – швидке старіння гуми, можливість її руйнування  

нафтопродуктами, низька ефективність при захисту від низькочастотних вібрацій. 

У низці випадків можуть застосуватися також і пневматичні або гідравлічні  

віброізолятори. Ефективність віброізоляції залежить від відношення частоти збудження (fЗ) 

та власної частоти (f0) коливань системи. Віброізолятори можуть знижувати коефіцієнт пере-

дачі динамічних сил на об’єкт, що захищається, тільки за умови (f3/f0) > 2 . 



Коефіцієнт передачі (КП), який вказує на співвідношення сили діючої на об’єкт у разі 

існування гнучкого зв’язку (віброізолятора) i без нього, за гармонійних коливань 

визначається виразом: 

nK
=
  1/

1
2

03 ff
,                           (7.3) 

Оптимальні умови для вiбpoiзoляцiї досягають за КП=1/8...1/15. 

Віброізоляцію людини можна забезпечити, наприклад,   за допомогою віброзахисних 

крісел, віброізоляційних кабін та платформ.  

Якщо технічними засобами не вдається зменшити рівень вібрації до норми, 

передбачають забезпечення працівників засобами індивідуального захисту. Засоби 

індивідуального захисту (ЗІЗ) можна застосовувати і для всього тіла людини, так i окремо 

для ніг і рук. Як такі засоби використовують віброізолювальні рукавиці і віброізолювальне 

взуття, які мають пружні прокладки, що захищають працівника від впливу високочастотної 

місцевої вібрації. Ефективність таких рукавиць і взуття не дуже висока, бо товщина таких 

прокладок не може бути дуже великою. Через це вони не дають відчутного зменшення 

вібрацій на низьких частотах, а на високих (більш 100 Гц ) їх ефективність зменшується за 

рахунок хвильових властивостей тканин людського тіла. Засоби індивідуального захисту від 

шкідливого впливу загальної та локальної вібрації (взуття, рукавиці та ін.) повинні 

відповідати вимогам ГОСТ 12.4.024–76. «ССТБ. Обувь специальная виброзащитная» та 

ГОСТ 12.4.002–74 «ССБТ Средства индивидуальной защиты рук от вибрации. Общие 

технические требования».  

Для зниження впливу локальної вібрації, що діє під час роботи з перфораторами та 

відбійними молотками, використовують спеціальні пристрої до органів керування. Це 

можуть бути  пристрої з елементами пружності, які згинаються, стискуються або 

скручуються, або пристрої з телескопічними або шарнірними елементами. 

 

 

7.2. Захист від неіонізуючих випромінювань 

7.2.1. Захист від ІЧ випромінювань. 

Нормування ІЧ випромінювань здійснюється згідно санітарних норм ДСН 

3.3.6.042-99, ГОСТ 12.4.123-83. Припустима тривалість дії ІЧ випромінювання на людину 

наведена у таблиці 7.1. 

Теплове випромінювання з густиною потоку випромінювання 560…1050Вт/м
2
 є тією 

граничною межею, яку ще може переносити людина. Згідно діючих санітарних норм 

допустима щільність потоку ІЧ випромінювань не повинна перевищувати 350 Вт/м
2
. 

Інтенсивність теплового опромінення працюючих від нагрітих поверхонь технологічного 

устаткування, освітлювальних приладів та інсоляція від засклених огороджень не повинна 

перевищувати: 35 Вт/м
2
 при опроміненні 50 та більше % поверхні тіла; 70Вт/м

2
 при величині 



поверхні тіла, що опромінюється, від 25 до 50%; 100 Вт/м
2
 при опроміненні не більше 25% 

поверхні тіла працюючого. 

 

Таблиця. 7.1 

Припустима тривалість дії на людину ІЧ випромінювання 

 

Інтенсивнність ІЧ випромінювання, 

Вт/м
2
 

Тривалість дії, с 

280 – 560 (слабке) Довготривала 

560 – 1050 (помірне) 180 300 

1050 – 1600 (середнє) 40 60 

Більше 3500 (дуже сильне) 2 5 

 

За наявності джерел з інтенсивністю 35 Вт/м
2
 і більше температура повітря на 

постійних робочих місцях не повинна перевищувати верхніх меж оптимальних значень для 

теплого періоду року, на непостійних робочих місцях верхніх меж допустимих значень для 

постійних робочих місць. 

За наявності відкритих джерел випромінювання (нагрітий метал, скло, відкрите 

полум'я) допускається інтенсивність опромінення до 140 Вт/м
2
, при цьому величина 

опромінюваної площі не повинна перевищувати 25% поверхні тіла працюючого з 

обов'язковим використанням індивідуальних засобів захисту (спецодяг, окуляри, щитки). 

Для виміру густини потоку випромінювання на робочому місці застосовують 

актинометр. Для визначення спектральної інтенсивності ІЧ випромінювань застосовують 

спектрометри (IЧC-10). 

Основні способи захисту від ІЧ випромінювань: захист часом, захист відстанню, 

усунення джерела тепловиділень, теплоізоляція, екранування і охолодження гарячих поверхонь,  

використання  індивідуальних засобів захисту. 

Перші три способи  очевидні і випливають з залежності q = f(t). 

Теплоізоляція та екранування − найефективніші та найбільш економічні заходи щодо 

зменшення рівнів ІЧ випромінювання, запобігання опікам, скорочення витрат палива. 3гiдно з  

діючими СН температура нагрітих поверхонь устаткування та огороджень не повинна 

перевищувати 45°С.  

Для зниження температур робочих поверхонь конструкцій та устаткування застосовують 

внутрішню теплоізоляцію – футеровку. 

Залежно від принципу дії теплозахисні засоби поділяють на: 

- тепловідбивні – металеві листи (сталь, алюміній, цинк, поліровані або вкриті білою 

фарбою  та. ін.), які можуть бути одинарні або подвійні; загартоване скло з плівковим 

покриттям; металізовані тканини; склотканини; плівковий матеріал та ін.; 

- теплопоглинаючі – сталеві та алюмінієві листи або коробки з теплоізоляцією з 



азбестового картону, шамотної цегли, повсті, вермикулітових плит та інших 

теплоізоляторів; загартоване силікатне органічне скло; сталева сітка (одинарна або 

подвійна із загартованим силікатним склом); та ін.; 

- тепловідвідні – екрани водоохолоджувальні (з металевого листа або коробів з проточною 

водою), водяні завіси тощо; 

- комбіновані. 

Залежно від особливостей технологічних процесів застосовують прозорі та напівпрозорі 

екрани. 

Вибір теплозахисних засобів обумовлюється інтенсивністю та спектральним складом 

випромінювання, а також умовами технологічного процесу. 

Теплозахисні екрани повинні забезпечувати нормовані величини опромінення працівників; бути 

зручними в експлуатації; не ускладнювати огляд, чищення та змащування агрегатів; гарантувати 

безпечну роботу з ним; бути міцними та надійними; зручними щодо виготовлення та монтажу; 

мати достатньо тривалий термін експлуатації; у процесі експлуатації зберігати свої теплозахисні 

якості. 

Для зниження інтенсивності випромінювань від зовнішніх поверхонь застосовують 

водяне охолодження. Вада методу – небезпека вибуху через утворення пари в разі контакту води 

з рідкими металами та матеріалами,  нагрітими до дуже високих температур. 

Для теплових екранів визначають такі параметри: кратність послаблення (m), кратність 

зниження температури (μ), коефіцієнт пропускання теплового потоку (τ), коефіцієнт 

ефективності екрана (


) (рис. 6.3) 

                                                   

Рис. 7.2. Визначення параметрів теплових екранів: 

Е – екран; 1, 2 – рівнобіжні площини 

 

Кратність  ослаблення теплового потоку відбиваним екраном визначають за формулою: 

m = q12 /q e2,                                                                             (7.3) 

де: q12 – густина теплового потоку  між  рівнобіжними площинами  1,2;  

qe2 – густина теплового потоку між екраном і площиною 2. 

Кратність зниження температури випромінюючої поверхні 
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Коефіцієнт пропускання теплового потоку: 

1 2 E 



 = 1/m. (7.5) 

Коефіцієнт ефективності екрана: 


= 1–  = (m – 1)/m.  (7.6) 

У paзі неможливості забезпечити технічними засобами допустимі гігієнічні нормативи 

опромінення на робочих місцях використовують засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) – 

спецодяг, спецвзуття, ЗІЗ для захисту голови, очей, обличчя, рук. 

Залежно від призначення передбачають такі ЗІЗ: 

- для постійної роботи в гарячих цехах – спецодяг (костюм чоловічий повстяний), а під час 

ремонту гарячих печей та агрегатів – автономна система індивідуального охолодження в 

комплекті з повстянням костюмом; 

- під час аварійних робіт – тепловідбивний комплект з металізованої тканини; 

- для захисту ніг  від теплового випромінювання, іскор і бризок розплавленого металу та 

контакту з нагрітими поверхнями – взуття шкіряне спеціальне для працівників в гарячих 

цехах; 

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

надолонниками зі шкіри; 

- для захисту голови від теплових опромінень, іскор та бризок металу – повстяний 

капелюх, захисна каска з підшоломником, каски текстолітові або з полікарбонату; 

- для захисту очей та обличчя – щиток теплозахисний сталевара, з приладнаними до нього 

захисними окулярами із світлофільтрами, маски захисні з прозорим екраном, окуляри 

захисні козиркові із світлофільтрами. 

Спецодяг повинен мати захисні властивості, які  унеможливлюють нагрівання  його 

внутрішніх поверхонь на будь-якій ділянці до температури 313 К (40°С)  відповідно до ГОСТ 

12.4.176-89 та ГОСТ 12.4.016−87. 

У виробничих приміщеннях, в яких на робочих місцях неможливо забезпечити 

регламентовані інтенсивності теплового опромінення працюючих через технологічні вимоги, 

технічну недосяжність або економічно обґрунтовану недоцільність, можна використовувати 

обдування, повітряне душування, водопровітряне душування  та. ін. 

У paзі  теплового опромінення від 140 до 350 Вт/м
2
 необхідно на постійних робочих місцях 

збільшувати швидкість руху повітря на 0,2 м/с щодо нормованої величини; у paзі теплового 

опромінення, що перевищує 350 Вт/м
2
, доцільно застосовувати повітряне душування робочих 

місць (ДНАОП 0.03-1.23−82), охолодження стелі, підлоги, вживати підсолену воду (водний 

розчин 0,5% NaCl), застосовувати раціональний питний режим,  гідропроцедури. 

 

7.2.2.Захист від УФ випромінювань 

Захист від УФ випромінювань досягають такими методами: 

- певною відстанню; 

- екрануванням робочих місць; 

- засобами індивідуального захисту; 

- спеціальним фарбуванням приміщень і раціональним розташуванням робочих місць. 

Визначаючи захисну відстань від джерел УФ випромінювання, використовують дані 

безпосередніх вимірів у конкретних виробничих умовах. Найраціональніший метод захисту − 



екранування джерел випромінювання за допомогою  різноманітних матеріалів і світлофільтрів. 

Екрани виконують у вигляді щитів, ширм, кабін. Повний захист від УФ випромінювання всіх 

ділянок спектра забезпечує флінтглас (скло, яке вміщує оксид свинцю). 

Як  ЗІЗ використовують: спецодяг (куртки, брюки, рукавички, фартухи), виготовлені зі 

спеціальних тканин, що не пропускають УФ випромінювання (лляні, бавовняні, поплін); захисні 

окуляри та щитки із світлофільтрами. Для захисту рук застосовують мазі із вмістом спеціальних 

речовин, що слугують світлофільтрами (салол, саліцилово-метиловий ефір та. ін.). 

 

7.2.3.Захист від електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону 

 

Засоби та заходи захисту від ЕМ випромінювань радіочастотного діапазону поділяються 

на індивідуальні та колективні. Останні можна підрозділити на організаційні, технічні та 

лікувально-профілактичні.  

До організаційних заходів колективного захисту належать: 

- розміщення об'єктів, які випромінюють ЕМП таким чином, щоб звести до мінімуму 

можливе опромінення людей; 

- «захист часом» – перебування персоналу в зоні дії ЕМП обмежується мінімально 

необхідним для проведення робіт часом; 

- «захист відстанню» – віддалення робочих місць на максимально допустиму відстань від 

джерел ЕМП; 

- «захист кількістю» – потужність джерел випромінювання повинна бути мінімально 

необхідною; 

- виділення зон випромінювання ЕМП відповідними знаками безпеки. 

Технічні засоби колективного захисту передбачають: 

- екранування джерел випромінювання ЕМП; 

- екранування робочих місць; 

- дистанційне керування установками, до складу яких входять джерела ЕМП; 

- застосування попереджувальної сигналізації. 

До лікувально-профілактичних заходів колективного захисту належать: 

- попередній та періодичні медогляди; 

- надання додаткової оплачуваної відпустки та скорочення тривалості робочої зміни; 

- допуск до роботи з джерелами ЕМП осіб, вік яких становить не менше 18 років, а також 

таких, що не мають протипоказань за станом здоров'я. 

Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) варто використовувати у тих випадках, коли 

застосування інших способів запобігання впливу ЕМВ неможливе. Як ЗІЗ застосовують 

радіозахисний одяг та окуляри. У якості матеріалу для радіозахисного одягу застосовують 

спеціальну радіотехнічну тканину, що побудована за принципом сітчастого екрана і яка є  

бавовняною тканиною з мікродротом. У структурі такої тканини тонкий мідний дріт скручено з 

бавовняними нитками, які захищають його від зовнішніх впливів і водночас є ізоляцією. 

Ослаблення ЕМП поля цією тканиною в діапазоні частот 600…10000 МГц становить  від 40 до 

20 дБ. 

Із захисної бавовняної тканини з мікродротом виготовляють такі засоби індивідуального 

захисту, як радіозахисний капюшон (шолом), радіозахисний халат, радіозахисний комбінезон  



та. ін. На середніх частотах НВЧ діапазону такі індивідуальні засоби захисту забезпечують 

загальне ослаблення 25…30 дБ, на крайніх частотах НВЧ діапазону їхні захисні властивості  

знижуються. 

При інтенсивному опроміненні обличчя ЕМП застосовуються радіозахисні окуляри, які 

використовуються  окремо або вшиті в шолом костюма Це можуть бути сітчасті окуляри, які 

мають конструкцію напівмасок з мідною або латунної сітки, або  ОРЗ-5, у яких застосовується  

спеціальне радіозахисне скло, яке вкрите двооксидом  олова. Захисні властивості таких окулярів 

оцінюються на підставі даних про загальне послаблення  застосованого скла, яке, як правило,  

знаходиться в межах  25 - 35 дБ. 

 

7.3 Загальні вимоги виробничої безпеки 

Безпека праці на виробництві охоплює такі три складники: 

- безпеку виробничого обладнання; 

- безпеку технологічних процесів; 

- безпеку виконання робіт. 

Безпека виробничого обладнання (за винятком обладнання, що є джерелом іонізуючих 

випромінювань) регламентується ГОСТ 12.2.003–91. ССБТ. «Оборудование 

производственное. Общие требования безопасности». 

Безпеку виробничого обладнання забезпечують такими методами: 

- добором принципів дії, джерел енергії та параметрів робочих процесів; 

- мінімізацією кількості енергії, що споживається чи накопичується; 

- застосуванням вмонтованих у конструкцію засобів захисту та інформації про можливі 

небезпечні ситуації; 

- застосуванням засобів автоматизації, дистанційного керування та контролю; 

- дотриманням ергономічних вимог, обмеженням фізичних і нервово-психологічних 

навантажень на працівників. 

Виробниче обладнання під час роботи, самостійно чи у складі технологічних комплексів 

повинно відповідати вимогам безпеки впродовж усього періоду експлуатації. Матеріали 

конструкції виробничого обладнання не повинні зумовлювати утворення небезпечних чи 

шкідливих факторів щодо дії на організм працівників, а навантаження, що виникають під час 

роботи в окремих елементах обладнання, не повинні сягати небезпечних величин. У разі 

неможливості реалізації останньої вимоги у конструкції обладнання необхідно передбачити 

спеціальні засоби захисту (огородження, блокування та ін.).  

Небезпечні зони виробничого обладнання (рухомі вузли, елементи з високою 

температурою тощо), як потенційні джерела травмонебезпеки, повинні бути огороджені 

(відповідно до ГОСТ 12.2.062–81), теплоізольовані або розміщені у недосяжних місцях. 

Допоміжні пристрої (затискачі, вантажозахоплювальні та вантажопідіймальні пристрої) 

повинні унеможливити виникнення небезпеки під час раптового вимкнення енергії, а також 

самовільну зміну стану цих пристроїв після відновлення енергоживлення. 



Виробниче обладнання повинно бути пожежовибухобезпечним у передбачених умовах 

експлуатації та не накопичувати зарядів статичної електрики у небезпечних для працівників 

кількостях. 

Виробниче обладнання, робота якого супроводжується виділенням шкідливих речовин чи 

організмів або пожежо- та вибухонебезпечних речовин, повинно включати вмонтовані 

пристрої для локалізації цих виділень. За відсутності таких пристроїв у конструкції 

обладнання мають бути передбачені місця для підключення автономних пристроїв 

локалізації виділень. 

Якщо виробниче обладнання є джерелом шуму, ультра- та інфразвуку, вібрації, 

виробничих випромінювань (електромагнітних, лазерних тощо), то його треба виконувати 

таким чином, щоб параметри перелічених шкідливих виробничих факторів не перевищували 

меж, встановлених відповідними чинними нормативами. 

Виробниче обладнання повинно бути забезпечене місцевим освітленням, виконаним 

відповідно до вимог чинних нормативів, якщо його відсутність може спричинювати 

перевантаження органів зору або інші небезпеки, пов’язані з експлуатацією цього 

обладнання. 

Одна із складників безпеки виробничого обладнання – конструкція робочого місця, його 

розміри, взаємне розміщення органів управління, засобів відображення інформації, 

допоміжного обладнання тощо. Розробляючи конструкції робочого місця потрібно 

дотримуватися вимог  чинних нормативів. Розміри робочого місця і його елементів мають 

забезпечувати виконання операцій у зручних робочих позах і не ускладнювати рухи 

працівників. Перевагу варто  віддавати виконанню робочих операцій у сидячому положенні 

або почерговій зміні положень сидячи і стоячи, якщо виконання робіт не потребує 

постійного переміщення працівника. Конструкція крісла і підставки для ніг повинна 

відповідати ергономічним вимогам.  

Система управління виробничим обладнанням має забезпечувати надійне і безпечне його 

функціонування на всіх режимах роботи, а також у разі зовнішніх впливів. На робочих 

місцях повинні бути написи, схеми та інші засоби інформації щодо послідовності керуючих 

дій. Конструкція і розміщення засобів попередження про небезпечні ситуації повинні 

забезпечувати безпомилкове, достовірне і швидке сприйняття цієї інформації. 

Центральний пульт управління технологічним комплексом обладнується сигналізацією, 

мнемосхемою або іншими засобами відображення інформації про порушення нормального 

режиму функціонування кожної одиниці виробничого обладнання, засобами аварійної 

зупинки всього комплексу або окремих його одиниць, якщо це не призведе до подальшого 

розвитку аварійної ситуації. Пуск виробничого обладнання в роботу, а також повторний пуск 

після його зупинки, незалежно від причини, має бути можливим тільки через маніпулювання 

органами управління пуском. Органи аварійної зупинки після спрацювання повинні 

залишатися у положенні зупинки до їх повернення у вихідне положення обслуговуючими 

працівниками. Повернення органів аварійної зупинки у вихідне положення  не повинно 

призводити до пуску обладнання. 

Засоби захисту, що входять у конструкцію виробничого обладнання, повинні: 

- забезпечувати можливість контролю їх функціонування; 



виконувати своє призначення безперервно у процесі роботи обладнання; 

- діяти до повної нормалізації відповідного небезпечного чи шкідливого фактора, що 

спричинив спрацювання захисту; 

- зберігати функціонування у випадку виходу  з ладу інших засобів захисту. 

За необхідності включення засобів захисту до початку роботи виробничого обладнання 

схемою управління повинні передбачатися відповідні блокування. 

Виробниче обладнання, під час монтажу, ремонту, транспортування та зберігання якого 

застосовуються вантажопідіймальні засоби, повинно мати відповідні конструктивні елементи 

або позначені місця для приєднання вантажозахоплювальних пристроїв із зазначенням маси 

обладнання. Обладнання, переміщення якого передбачено вручну, повинно мати відповідні 

елементи або форму для захоплення рукою. 

Безпека виробничих процесів регламентується ГОСТ 12.3.002–75 ССБТ. «Процессы 

производственные. Общие требования безопасности», який визначає загальні вимоги безпеки 

до виробничих процесів. 

Безпека виробничого процесу визначається передусім урахуванням вимог безпеки до 

конкретного обладнання на етапі розробки проекту, випуску та випробуваннях випробного 

зразка та передачі його у серійне виробництво.  

Основні вимоги безпеки до технологічних процесів:  

- усунення безпосереднього контакту працівників з вихідними матеріалами, 

заготовками, напівфабрикатами, готовою продукцією та відходами виробництва, що можуть 

бути  вірогідними чинниками небезпек; 

- заміна технологічних процесів та операцій, пов’язаних з виникненням небезпечних і 

шкідливих виробничих факторів, процесами і операціями, за яких ці фактори відсутні або 

характеризуються меншою інтенсивністю; 

- комплексна механізація та автоматизація виробництва, застосування дистанційного 

керування технологічними процесами та операціями за наявності небезпечних та шкідливих 

виробничих факторів; 

- герметизація обладнання; 

- застосування засобів колективного захисту працівників; 

- раціональна організація праці та відпочинку задля профілактики монотонності праці, 

гіподинамії, а також обмеження важкості праці; 

- своєчасне отримання інформації про виникнення небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів на окремих технологічних операціях (системи отримання цієї 

інформації потрібно виконувати за принципом пристроїв автоматичної дії з виведенням на 

системи попереджувальної сигналізації); 

- впровадження систем контролю та керування технологічним процесом, що 

забезпечують захист працівників та аварійне відключення виробничого обладнання; 

- своєчасне видалення і знешкодження відходів виробництва, що є джерелами 

небезпечних і шкідливих виробничих факторів; 

- забезпечення пожежної і вибухової безпеки. 

Для визначення необхідних засобів захисту потрібно керуватися вказівками відповідних 

НПАОП або стандартів ССБТ за видами виробничих процесів і групами виробничого 

обладнання, що використовуються у цих процесах. Перелік чинних нормативно-правових 

актів наведено в Реєстрі НПАОП.  

Виробничі будівлі та споруди, залежно від вибраного архітектурно-будівельного та 

об’ємно-планувального вирішення, можуть впливати на формування умов праці: освітлення, 



шуму, мікроклімату, загазованості та запиленості повітряного середовища виробничих 

випромінювань. Крім того, неправильне кольорове або архітектурне вирішення інтер’єра 

призводить до несприятливого психологічного впливу на працівників. 

У виробничому приміщенні умови праці залежать від таких факторів, як 

розташування технологічного обладнання, організація робочого місця, сировина, заготовки 

та готова продукція. У кожному конкретному випадку вимоги безпеки до виробничих 

приміщень і площадок формуються, виходячи з вимог чинних будівельних норм і правил. 

Рівні небезпечних і шкідливих виробничих факторів на робочих місцях повинні 

відповідати вимогам нормативних документів безпеки за видами небезпечних і шкідливих 

факторів. Робочі місця повинні мати рівні та показники освітленості, встановлені чинними 

Державними будівельними нормами України ДБН В.2.5-28–2006 «Природне і штучне 

освітлення». 

Розташування виробничого обладнання, вихідних матеріалів, заготовок, 

напівфабрикатів, готової продукції та відходів виробництва у виробничих приміщеннях і на 

робочих місцях не повинно становити небезпеку для працівників. Відстані між одиницями 

обладнання, а також між обладнанням та стінами виробничих приміщень, будівель і споруд 

мають відповідати вимогам чинних норм технологічного проектування, будівельним нормам 

і правилам. 

Зберігання вихідних матеріалів, заготовок, напівфабрикатів, готової продукції та 

відходів виробництва потребує системи заходів, що унеможливлюють виникнення 

небезпечних і шкідливих виробничих факторів; використання безпечних пристроїв для 

зберігання; механізації та автоматизації навантажувально-розвантажувальних робіт тощо. 

Для транспортування вихідних матеріалів, заготовок, напівфабрикатів, готової 

продукції та відходів виробництва необхідно застосовувати безпечні транспортні комунікації 

і засоби пересування вантажів, що унеможливлюють виникнення небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів; механізацію та автоматизацію перевезення з урахуванням вимог ГОСТ 

12.2.022–80 ССБТ. «Конвейеры. Общие требования безопасности»  та ГОСТ 12.3.020–80 

ССБТ. «Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности». 

Безпека виконання робіт включає застосування раціональних методів технології та 

організацію виробництва. Зокрема велику роль відіграє зміст праці, форма побудови 

трудових процесів, ступінь спеціалізації працівників, вибір режимів праці та відпочинку, 

дисципліна праці, психологічний клімат у колективі, організація санітарного та побутового 

забезпечення праці (відповідно до СНиП II-92–76).  

У формуванні безпечних умов праці також велике значення має врахування медичних 

протипоказань до використання працівників в окремих технологічних процесах, а також 

навчання та інструктажі з безпечних методів проведення робіт. 

До осіб, допущених до участі у виробничому процесі, висувають вимоги щодо 

відповідності їх фізичних, психофізичних і, в окремих випадках, антропометричних даних 

характеру роботи. Перевірка стану здоров’я працівників має проводитися і перед допуском їх 

до роботи, і періодично у процесі роботи згідно з чинними нормативами. Періодичність 

контролю стану їх здоров’я визначають залежно від небезпечних і шкідливих факторів 

виробничого процесу у порядку, встановленому Міністерством охорони здоров’я. 



Особи, яких допускають до участі у виробничому процесі, повинні мати професійну 

підготовку (у тому числі і з безпеки праці), що відповідає характеру робіт. Навчання 

працівників щодо охорони праці проводять на усіх підприємствах і в організаціях незалежно 

від характеру та ступеня небезпеки виробництва відповідно до Типового положення про 

порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого 

наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15 (ДНАОП 0.00-4.12–05 (розділ 1). 

Основними напрямами убезпечення праці має бути комплексна механізація й 

автоматизація виробництва, що є передумовою докорінного поліпшення умов праці, 

зростання продуктивності праці та якості продукції, сприяє ліквідації відмінності між 

розумовою і фізичною працею. Однак за автоматизації необхідно враховувати психічні та 

фізіологічні чинники, тобто узгоджувати функції автоматичних пристроїв з діяльністю 

людини-оператора. Зокрема необхідно враховувати антропометричні дані останньої та її 

можливості до сприйняття інформації. 

У автоматизованому виробництві необхідне також суворе виконання вимог безпеки 

під час ремонту й налагодження автоматичних машин і систем. Один із перспективних 

напрямів комплексної автоматизації виробничих процесів – використання промислових 

роботів. У цьому разі між людиною та машиною (технологічним обладнанням) з’являється 

проміжна ланка – промисловий робот, і система набуває такої структури: людина – 

промисловий робот – машина. Тобто людину виводять із сфери постійного безпосереднього 

контакту з виробничим обладнанням.  

Основними керівними матеріалами щодо безпеки роботизованих технологічних 

комплексів є ГОСТ 12.2.072–82 ССБТ. «Роботы промышленные, роботизированные 

технологические комплексы и участки. Общие требования безопасности», у якому наведено 

вимоги безпеки до конструкції промислових роботизованих виробничих систем. 

 


