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ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 

 

Сучасна вугільна шахта (або метрополітен) являє собою складне високомеханізоване 

виробництво з особливо небезпечними умовами праці (вибухонебезпечне, 

пожежонебезпечне, викидонебезпечне, небезпечне по обвалах, проривам води і газів), де 

непередбачені і раптові зміни геологічних умов або природних сил, недотримання правил 

безпеки або неправильні дії навіть одного працівника можуть привести до катастрофічних 

наслідків - численних людських жертв, серйозного збитку підприємству і навколишньому 

природному середовищу. Розділ "Охорона праці" є дотикальним розділом дипломного 

проекту, у якому розробляються заходи щодо запобігання або зменшення впливу на 

працюючих шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання і ліквідації наслідків 

аварій і пожеж у шахтах (метрополітені, у кар'єрах). 

Кожен студент відповідно до теми дипломного проекту одержує індивідуальне 

завдання по розділу "Охорона праці" на кафедрі охорони праці і навколишнього середовища. 

Студенти погоджують з викладачем-консультантом обсяг і тематику питань, що підлягають 

розробці. 

Розділ "Охорона праці" складається з двох частин - загальної і спеціальної 

(розрахункової). У загальній частині дається характеристика й аналіз потенційних 

небезпечних і шкідливих виробничих факторів проектованої шахти, метрополітену, рудника, 

а також їхня оцінка за умовами пожежо- і вибухонебезпечності. 

Загальна частина розділу "Охорона праці" включає наступні підрозділи: 

 виробнича санітарія; 

 ведення гірських робіт; 

 провітрювання підземних виробок і пило-газовий режим шахти; 

 безпека на рудничному транспорті і підйомі; 

 електробезпека; 

 попередження і ліквідація аварій у шахтах. 

В загальній частині на основі проведеного аналізу розробляються заходи щодо 

охорони праці в цілому по шахті, метрополітену, кар'єру або розрізу. Тут же вибираються 

передбачені проектом засоби індивідуального захисту людей, санітарно-побутові умови й 

організація медичної допомоги на шахтах. 

Якщо деякі заходи, що відносяться до розділу "Охорона праці", розроблені в інших 

главах дипломного проекту, то у відповідному підрозділі варто послатися на сторінку 

пояснювальної записки або номер демонстраційного листа. Обсяг загальної частини складає 

80-85 % обсягу розділу "Охорона праці". 

Спеціальна (розрахункова) частина розділу "Охорона праці" повинна бути пов'язана з 

темою дипломного проекту. У ній детальній розробці підлягають заходи, спрямовані на 

забезпечення безпечних умов експлуатації проектованого об'єкта (головного підйому, 

конвеєрної лінії, вентиляційної установки головного провітрювання, системи автоматизації 

водовідливу, системи автоматичного електропостачання шахти і т.д.). 

Наприклад, при виконанні проекту на тему "Автоматизація скіпового підйому в 

умовах шахти №4 "Великомостовская" комбінату "Укрзападуголь" детальному проробленню 

в спеціальній частині підлягають наступні питання: 

 робоче і запобіжне гальмування, кінцеві вмикачі й обмежники швидкості; 

 тип парашутів; 

 пристрій для запобігання провисання канату; 

 запас міцності, іспит і розрахунок піднімальних канатів; 

 перевірка стану канатів у період між іспитами; 

 захисні покриття і змащення канатів; 

 попередження зносу і обриву канатів у зв'язку з намотуванням на барабан і 

пробігом по направляючих шківах; 
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 умови приєднання каната до клєті і до барабана; 

 попередження аварій у випадку підйому скіпа; 

 обслуговування підйому, нагляд за піднімальною установкою, кріпленням, 

армовкою, зазорами в стовбурі; 

 електробезпека будинку піднімальної установки; 

 заходи щодо пожежної безпеки піднімальної установки, первинні засоби 

гасіння пожежі в будинку піднімальної установки; 

 освітлення. 

У спеціальній (розрахунковій) частині також повинні бути приведені розрахунки по 

заходах, спрямованих на усунення або зменшення дії на робочих небезпечних шкідливих 

виробничих факторів. Наприклад розрахунок екранів для захисту від шуму або виробничих 

випромінювань, розрахунок по освітленню окремих робочих місць або виробок, розрахунок 

кількості повітря, необхідного для провітрювання шахт або окремих виробок), розрахунок 

безпечних відстаней по дії ударної, сейсмічної хвилі і розльотові шматків породи при 

проведенні підривних робіт, розрахунок заземлення електроустановок на поверхневому 

комплексі шахти і т.д. Тони завдань для детального вивчення спеціальної (розрахункової) 

частини розділу "Охорона праці" приведені в пункті 1.2. 

Якщо темою дипломного проекту є проектування пульта керування приладу, 

пристрою і т.д., при експлуатації яких головною діючою особою є оператор, то в спеціальній 

частині розділу "Охорона праці" необхідно також враховувати ергономічні вимоги при 

розробці цих пристроїв. 

Усі прийняті рішення повинні відповідати вимогам діючих правил і стандартів по 

охороні праці, техніці безпеки, промисловій санітарії. Основою при написанні розділу є 

"Правила безпеки у вугільних шахтах" [1] і "Правила безпеки при будівництві метрополітену 

і підземних споруджень" [2] (надалі ПБ), а також правила [3-5]. Основний підручник, що 

рекомендується - [6]. 

В той же час не слід переписувати окремі положення ПБ, а потрібно переробити і 

застосувати вимоги цих правил до своїх конкретних гірничо-геологічних умов розробки і 

проектованої технології ведення придатних робіт. Усі розроблювані заходи потрібно 

викладати в стверджувальній формі. Наприклад, замість формулювання "У підземних 

виробках шахт повинна влаштовуватися загальна мережа заземлення" варто писати 

"Проектом передбачений (або нами передбачений) пристрій загальної мережі заземлення в 

підземних виробках". Або замість фрази "У підземних виробках вугільних шахт для 

боротьби з пожежами і пилом варто проектувати об'єднані пожежо-орошувальні 

трубопроводи" варто писати "Нами спроектований об'єднаний пожежо-орошувальний 

трубопровід" і т.д. 

Обсяг розділу "Охорона праці" складає 15% від загального обсягу дипломного 

проекту або 15-20 сторінок рукописного тексту (12-14 сторінок машинописного тексту з 1,5 

інтервалом). У розділі приводяться необхідні таблиці, малюнки, схеми, виконані у 

відповідності до вимог ДСТУ. В тексті необхідно посилатися на використані літературні 

джерела, що повинні бути перераховані в загальному списку літератури. 

У дипломному проекті даний розділ має відповідний номер і назву. Він починається з 

нової сторінки і нумерується арабською цифрою, після якої ставиться крапка. Під 

заголовком з нумерацією через крапку виділяється загальна і спеціальна (розрахункова) 

частина розділу. Наприклад: 

 

5.ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

5.1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

5.2. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА 
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Підрозділи усередині частин не нумеруються, але виділяються підзаголовком. 

Наприклад: 

 

5.1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

Виробнича санітарія 

 

Викладач-консультант перевіряє готовий текст розділу і розписується на титульному 

листі дипломного проекту. При складанні тез виступу на захисті дипломного проекту, 

студент повинен передбачити час для висвітлення основних положень розділу «Охорона 

праці» (10% від загального часу доповіді). 

 

ЗМІСТ РОЗДІЛУ ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ 

 

Забезпечення кліматичних умов праці в шахтах. Приводяться вимоги ПБ до 

температури, відносної вологості і швидкості руху повітря в гірських виробках (табл. 1,2). 

Вказується їхня фізіологічна дія на організм людини. Розробляються заходи, що 

забезпечують виконання цих вимог: вентиляція виробок, попереднє охолодження, підігрів, 

кондиціонування повітря, яке подається в шахту. 

Табл. 1 

Допустимі норми мікроклімату в підземних гірських виробках 

 

Швидкість руху повітря, м/с Допустима температура С, при відносній вологості, % 

менше 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 и более 26 26 26 

 

Табл. 2 

Допустима швидкість руху повітря в гірських виробках (витяг з ПБ) 

 

Гірські виробки Максимальна швидкість 

повітря, м/с 

 Стовбури для спуску і підйому тільки вантажів 13 

 Стовбури для спуску і підйому людей і вантажів, квершлаги,  

 головні відкаточні і вентиляційні штреки 

8 

 Всі інші гірські виробки, проведені по вугіллю і породі 6 

 Простори біля забоїв очисних і тупикових виробок 4 

 

Шахтна атмосфера. Приводяться вимоги ПБ до хімічного складу повітряного 

середовища і допустимого вмісту шкідливих речовин в повітрі робочої зони (табл. 3,4). 
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Табл. З 

Граничнодопустима концентрація (ГДК) пилу вугільних шахт 

 

Якісна характеристика пилу Вміст вільного двоокису 

кремнію в пилу, % 

ГДК, мг/м
3
 по загальній масі 

Породна, вуглепородна від 10 до 70 2 

Вуглепородна, вугільна від 5 до 10 4 

Антрацитова до 5 6 

Пил кам'яних вугіль до 5 10 

 

Табл. 4 

Граничнодопустима концентрація (ГДК) шкідливих газів 

 

Шкідливі гази Граничнодопустима концентрація газу в діючих виробках 

шахт 

% по об'єму мг/м
3
 

Оксид вуглецю (СО) 0.00170 20 

Оксиди азоту (в перерахуванні на 0.00026 5 

Сірчистий ангідрид (S02) 0.00038 10 

Сірководень (H2S) 0.00071 10 

 

Необхідно проаналізувати де, скільки і які шкідливі речовини виділяються в повітряне 

середовище робочої зони в підземних виробках. Розробляються заходи щодо комплексного 

обезпилення повітря і зменшення вмісту шкідливих газів по наступних напрямках: 

1. Попередження або зниження пилоутворення (розробка і впровадження машин і 

комбайнів, що працюють на принципі великого відколу, з використанням струменів води 

високого тиску, попереднє зволоження масиву). 

2. Осадження пилу, зваженого в повітрі; зрошення, застосування піни, сланцевого 

пилу. 

3. Розрідження зваженого в повітрі пилу і газів, вентиляція, провітрювання виробок. 

4. Відсос пилу і газів з виробок. 

5. Контроль стану рудничної атмосфери [8]. 

6. Застосування засобів індивідуального захисту органів дихання і зору (вказати 

марки, типи, кількість). 

 

Виробничий шум і вібрація. Приводяться вимоги ПБ до припустимих рівнів шуму і 

вібрації (табл. 5,6). Вказується фізіологічна дія. 

Табл. 5 

Допустимі рівні шуму 

 

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

шкалі А) 

1. Гірські виробки, виробничі ганьблення, територія поверхні 80 

2 Кабіни спостережень і дистанційного керування 

без мовного зв'язку по телефону 

з мовним зв'язком по телефону 

 

80 

65 

3. Роботи, що вимагають зосередження і уваги 60 
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Табл. 6 

Допустимі рівні вібрації 

 

Вид 

вібрації 

Категорії вібрації (вид машин і устаткування) Рівні вібрації, дБ 

віброприскорення віброшвидкість 

Локальна Відбійні молотки, свердла, перфоратори 126 112 

Загальна Транспортна (самохідний шахтний транспорт) 112 116 

 Транспортно-технологічна (гірські комбайни, 

шахтні навантажувальні машини, самохідні 

бурильні установки) 

109 101 

 Технологічна (насоси, вентилятори, піднімальні 

машини, компресори і т.п.) 

100 92 

 

Перелічуються джерела шуму і вібрації на робочих місцях, наприклад: в очисному 

вибої вказуються рівні шуму і вібрації від них; розраховується сумарний рівень шуму. 

Розробляються заходи щодо зниження рівнів шуму і вібрації: зменшення шуму і вібрації в 

самому джерелі, шумо- і віброізоляція, шумо- і вібродемпфування; застосування ЗІЗ. 

 

Медичне і гігієнічне забезпечення. На проектованій шахті необхідно передбачити 

облаштування медпунктів і санітарно-побутових приміщень. Указуються вимоги ПБ до 

їхнього устаткування. 

 

ВЕДЕННЯ ГІРНИЧИХ РОБІТ 

 

Облаштування виходів з гірничих виробок. Надаються данні про кількість і 

напрямки виходів з підготовчих і очисних виробок, з виймальних ділянок і горизонтів шахти, 

про виходи на вільну поверхню. Розробляються вимоги безпеки до облаштування проходів 

по них людей (табл. 7). У вертикальних і похилих стовбурах, що служать для підйому людей 

на поверхню, розробляються вимоги безпеки до устаткування їх піднімальними клетьми, 

побудові та облаштуванню сходових відділень. 

Табл. 7 

Мінімальні величини проходів для людей і зазорів у гірських виробках (витяг із ПБ) 

 

Виробки Вид Розташування Мін. розміри, м 

проходу зазору 

Горизонтальні, 

похилі 

Рейковий Між кріпленням і рухливим складом 0,7 0,25 

  У місцях посадки людей 1,0 - 

Горизонтальні, 

похилі 

Канатний Між кріпленням і конвеєром 0,7 0,4 

  Від верхньої виступаючої частини конвеєра до 

верхняка 

- 0,5 

  Від натяжних і приводних головок до верхняка - 0,6 

 

Проведення і кріплення гірських виробок. Відповідно до вимог ПБ [9] розробляються 

заходи щодо охорони праці і безпеки робіт при проходці, кріпленні, ремонті і ліквідації 

горизонтальних, похилих і вертикальних виробок. 
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Табл. 8 

Мінімальні площі поперечних перетинів горизонтальних і похилих виробок  

(витяг із ПБ) 

 

Виробки Мін. площа 

поперечного 

перерізу, м 

Мін. висота від ґрунту 

(головки рейок) до кріплення 

або устаткування, м 

1.Головні відкаточні і вентиляційні виробки, 

людські ходки для механізованого 

перевезення людей 

9,0 1,9 

2.Дільничні вентиляційні, проміжні, 

конвеєрні штреки, бремсберги й ухили 

6,0 1,8 

3. Дільничні виробки, що знаходяться в зоні 

впливу очисних робіт, людські ходки, не 

призначені для механізованого перевезення 

людей 

4,5 1,8 

 

Варто привести (на окремому малюнку або з посиланням на малюнок у гірській 

частині дипломного проекту) перетин і розміри характерної очисної або іншої виробки (табл. 

8), вказати типи, конструкцію і розміри постійного і тимчасового кріплення, розташування 

затягувань, спосіб заповнення закріпленого простору, типи і розташування прохідницького і 

транспортного устаткування, ВМП, розмір зазорів між кріпленням і устаткуванням, розміри 

проходів для людей і зазорів у гірських виробках. 

 

Безпека при проведенні підривних робіт. Вказуються вимоги "Єдиних правил 

безпеки при проведенні підривних робіт" [3] персоналові для проведення підривних робіт, 

умови перевезення і збереження вибухових матеріалів, зарядження скважин. Вибуховими 

речовинами, монтажеві вибухової мережі, умовам укриття людей і техніки під час вибуху, 

оглядові забоїв після вибуху. 

 

ПРОВІТРЮВАННЯ ПІДЗЕМНИХ ВИРОБОК І ПИЛОГАЗОВИЙ РЕЖИМ 

ШАХТ 

 

Вентиляційні пристрої та установки. Відповідно до [10] ПБ наводяться схеми 

провітрювання шахти (або дається посилання на гірську частину), горизонтів, виймальних 

ділянок, тупикових виробок. Вказуються вимоги ПБ до місць установки головних і 

допоміжних вентиляційних установок ВМП. Приводяться допустимі швидкості руху повітря 

в підземних виробках. Розробляються вимоги безпеки до будови вентиляційних установок: 

кількості вентиляційних агрегатів, устаткування їхньою апаратурою дистанційного 

керування і контролю забезпечення реверсування вентиляційного струменя. 

 

Додаткові вимоги для шахт небезпечних по газу і пилу. В залежності від величини 

відносної кількості метану і виду виділення метану, а також від величини виходу летючих 

речовин із шарів вугілля вказується категорія шахти по метану або пилу [8]. Для шахт 

небезпечних по вибуху метану або пилу розробляються газовий або пиловий режими шахт. 

Заходи газового або пилового режиму розробляються по наступних напрямках: 

1. Запобігання утворенню пило- та газовиділення, що включає заходи щодо 

дегазації та боротьби з пилом і шкідливими газами (заходи щодо боротьби з пилом докладно 

розглядаються в підрозділі «Промислова санітарія») 

2. Запобігання утворенню небезпечних концентрацій газу та пилу в рудничній 

атмосфері. Цей напрямок включає застосування вентиляції. Приводяться недопустимі 
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значення концентрації метану в гірських виробках (табл. 9). 

Табл. 9 

Недопустимі концентрації метану в гірських виробках 

 

Вентиляційний струмінь, трубопровід Недопустима концентрація метану, 

у % по об’єму 

Вихідна з очисного або тупикової виробки, камери, 

виймальної ділянки, підтримуваної виробки 

більш 1 

Вихідного крила, шахти більш 0.75 

Що надходить на виймальну ділянку та очисні виробки, до 

вибоїв тупикових виробок і в камери 

більш 0,5 

Місцеве скупчення метану в очисних, тупикових і інших 

виробках 

2 і більш 

 

3. Виключення виникнення теплового імпульсу. Регламентуються ведення вогневих 

і підривних робіт, вимоги до виконання шахтного електроустаткування. Вказуються умови 

застосування електроустановок з різним рівнем вибухозахисту [11]. 

4. Контроль за станом рудничної атмосфери. Вказуються прилади контролю складу 

повітря, моста і періодичність відбору проб повітря [6]. 

 

БЕЗПЕКА НА РУДНИЧНОМ ТРАНСПОРТІ І ПІДЙОМІ 

 

Перевезення вантажів по горизонтальних і похилих виробках. Вказуються засоби 

рудничного транспорту. При застосуванні рейкового транспорту розробляються вимоги 

безпеки до шляхового господарства, рухомого складу, пристрою контактної мережі. 

При використанні конвеєрного транспорту вказуються вимоги безпеки до будови 

виробок, установки натяжних і приводних барабанів, оснащення конвеєрних установок 

засобами контролю і дистанційного керування роботою. 

 

Перевезення людей по горизонтальних і похилих виробках. При застосуванні 

рейкового транспорту розробляються вимоги безпеки до пасажирського составу, умов 

розміщення людей і вантажів у составі, мостів висадки і посадки, швидкості руху составів. 

При використанні конвеєрного транспорту розробляються вимоги безпеки до 

обладнання місць посадки і висадки людей, положення транспортування людей, перетину 

виробок, допустимих кутів підйому і швидкості транспортування засобами контролю і 

керування роботою конвеєрних установок. 

 

Шахтний підйом. Вказуються засоби перевезення людей і вантажів по вертикальних 

виробках. Розробляються вимоги безпеки по клітям для підйому людей, по піднімальним 

машинам і канатам, направляючій башмаків, навивці канатів на барабан, вибираються засоби 

контролю за роботою піднімальних установок (табл. 10). 

Вказується їхня фізіологічна дія. 
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Табл. 10 

Запас міцності канатів шахтних піднімальних установок при навішенні 

(витяг з ПБ) 

 

Призначення канатів і установок, тип піднімальної машини Запас міцності 

1. Піднімальні людських установок з машинами барабанного типу, не 

обладнані парашутами 

9,0 

2. Піднімальні грузопасажирських установок з машинами 

барабанного типу, не обладнані парашутами 

7,5 

3. Піднімальні вантажних установок з машинами барабанного типу 6,5 

 

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА 

 

Безпека експлуатації шахтного електроустаткування. Приводяться вимоги [1,4,5], 

яким повинні відповідати шахтні з/у на поверхні, область та умови застосування 

електроустаткування в підземних виробках [11]. Вказуються вид електричної мережі, 

застосованої в шахті, рівні напруги для живлення електричних машин і апаратів. 

Розробляються вимоги безпеки до силових кабелів і кабелів ланцюгів керування, зв'язку, 

контролю. 

Розробляються міри захисту людей від поразки електричним струмом - застосування 

захисного заземлення (бажано привести на малюнку електричну схему або послатися на 

розділ «Електропостачання» дипломного проекту [13]), апаратів захисту від витоків струму 

на землю і контролю опору ізоляції з автоматичним відключенням пошкодженої мережі. 

Розробляються організаційні принципи безпечної експлуатації електроустаткування, 

вказуються електрозахисні засоби. 

 

Рудничне освітлення. Перелічуються місця робіт на проммайданчику шахти та у 

підземних виробках, які мають бути освітленні мережевими світильниками, акумуляторними 

світильниками індивідуального користування. Відповідно до ПТЕ [5] вказуються рівні 

освітленості робочих місць у лк, розробляються міри безпеки до проведення електричної 

мережі, виконання і монтажу світильників. 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЛІКВІДАЦІЯ АВАРІЙ У ШАХТАХ 

 

Попередження затоплення діючих виробок. Вибираються кількість і обсяг 

(місткість) головних і дільничних водозбірників. Розробляються вимоги до будови 

водовідливів: вибирається кількість і продуктивність насосних агрегатів головних і 

дільничних водовідвідних установок, кількість водонапірних трубопроводів. 

Розробляються міри безпеки для запобігання прориву води і пульпи з затоплених 

виробок та з поверхні [14]: встановлення границь безпечного ведення гірничих робіт, зони 

можливого прориву води, залишення бар'єрних ціликів між затопленими і діючими 

виробками, розташованими на тому самому шарі; залишення запобіжних ціликів у шарах, що 

залягають під або над шаром із затопленими виробками та ін. 

 

Попередження і гасіння пожеж. Розробляються основні положення Проекту 

протипожежної проектованої шахти [15]: проектуються кількість та вид технічних засобів 

протипожежного захисту, підземний пожежо-орошувальний трубопровід, застосовувані 

вогнегасні засоби, джерела і засоби подачі води для пожежогасіння, запас спеціальних 

вогнегасних речовин (порошкових, пінних, газових та ін.), вказуються місця розміщення 

первинних автоматичних засобів пожежогасіння в підземних виробках. 

Розробляються заходи щодо запобігання виникненню як ендогенних підземних пожеж 
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(самозаймання вугілля): усунення речовин, що самоокислюються (за рахунок вибору 

технології розкриття і підготовки вугільних шарів), запобігання доступу кисню до матеріалу, 

що окисляється, охолодження нагрітої маси та ін., так і екзогенних (пожежі від зовнішнього 

теплового джерела) [16,17]. 

 

Гірничорятувальна справа і план ліквідації аварій. Указується які підрозділи ВГСЧ 

будуть обслуговувати шахту, яка проектується, їхнє оснащення, взаємодія з керівництвом 

шахти, порядок (план) роботи. 

Розробляються основні положення плану ліквідації аварій [18]: вказується хто і коли, 

на який термін складає ПЛА, з ким повинен бути погоджений і хто затверджує ПЛА. 

Приводиться зміст оперативної частини плану ліквідації аварій, короткий опис правил 

поведінки працівників шахти при аваріях. 
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1.2. Теми завдань для детальної розробки заходів щодо охорони праці в 

розрахунковій частині. 

 

1. Розрахувати викиди пилу в атмосферу підземних виробок при одному з 

основних процесів пилоутворення – відбійці, транспортуванні, перевантаженні гірської маси 

[19. 20]. 

2. Розрахувати кількість шкідливих газів, що виділяються в атмосферу гірських 

виробок при масових вибухах [21. 22]. 

3. Розрахувати викиди шкідливих газів від автотранспорту [21, 22]. 

4. Привести схему провітрювання і розрахувати кількість повітря, необхідного 

для провітрювання шахти (очисного вибою) по одному з факторів: виділення метану; 

кількість людей, що одночасно знаходяться в шахті; витрата вибухових речовин [10, 23]. 

5. Дати обґрунтування, зробити розрахунок і привести схему провітрювання 

механічної (загально-обмінної) приточно-витяжної вентиляції цеху або ділянки на 

поверхневому комплексі (цеху або ділянки КИП і автоматики; дробильно-сортувального 

цеху) ділянки збагачувальної фабрики і т.д.) [7]. 

6. Розрахувати кількість шкідливих речовин, що виділяються в робочу зону при 

пайці ручними електропаяльниками і спроектувати систему місцевої механічної витяжної 

(приточної) вентиляції в цеху КИП і автоматики [7]. 

7. Розрахувати рівень шуму, створюваного устаткуванням ділянки, цеху [7, 23]. 

8. Розрахувати захисний кожух для зниження виробничого шуму в цеху, на 

ділянці [7. 24]. 

9. Розрахувати систему загального електричного висвітлення підземної виробки 

або цеху на поверхневому комплексі методом коефіцієнта використання світлового потоку 

[6. 7]. 

10. Розрахувати необхідну площу світлових прорізів для забезпечення 

нормованого КЕО в адміністративно-побутових приміщеннях шахти (метрополітену) [6. 7]. 

11. Розрахувати кількість прожекторів для висвітлення станції метрополітену 

споруджуваної відкритим способом [6, 7]. 

12. Розрахувати захисне заземлення електроустаткування в мережах з 

ізольованою нейтраллю на поверхневому комплексі шахти (метрополітену) [4, 7]. 

13. Визначити струм короткого замикання, вибрати і перевірити уставки струм 

спрацьовування реле апаратів зашиті (автоматичних вимикачів, магнітних пускачів, станцій 

керування), плавких запобіжників [4, 7. 13]. 

14. Розрахувати захисне занулення в електричних мережах із глухозаземленою 

нейтраллю [4, 7]. 

15. Розрахувати безпечні відстані при виробництві масових вибухів по дії 

сейсмічної, ударної, повітряної хвиль, розльотові шматків породи [3]. 

16. Вибрати й обґрунтувати схему рекультивації порушених земель [25]. 

17. Вибрати й обґрунтувати схему очищення стічної шахтної води [25]. 

18. Спроектувати захисний кожух (огородження) від поразки людини обертовими 

частинами гірських машин, що рухаються, механізмів [6. 7]. 
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