
Лекція 1 

1. Правові та організаційні засади охорони праці 

 

1.1 Основні поняття і визначення в охороні праці 

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

технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів та 

засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі 

праці.  

Охорона праці включає в себе такі складові частини: 

Організаційні та правові основи:  

- законодавство про охорону праці, 

- норми, правила, інструкції. 

Техніка безпеки - комплекс організаційних та технічних заходів та засобів, 

спрямованих на запобігання небезпечних виробничих факторів або зменшення 

ступеню їх дії. 

Безпека праці – такий стан умов праці, при яких виключена дія на 

працюючого небезпечних та шкідливих виробничих факторів. 

Виробнича санітарія - комплекс організаційних та технічних заходів та 

засобів, спрямованих на запобігання або зменшення дії шкідливих виробничих 

факторів. 

Небезпечний виробничий фактор – небажане явище, яке супроводжує 

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

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

захворювання) і навіть до раптової смерті. 

Шкідливий виробничий фактор – небажане явище, яке супроводжує 

виробничий процес і вплив якого на працюючого може призвести до погіршення 

самопочуття, зниження працездатності, захворювання, виробничо зумовленого 

чи професійного, і навіть смерті, як результату захворювання. 

Нещасний випадок на виробництві – це обмежена в часі подія або 

раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи 



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

яких заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть.  

Виробничо зумовлене захворювання – захворювання, перебіг якого 

ускладнюється умовами праці, а частота якого перевищує частоту його у 

працівників, які не зазнають впливу певних професійних шкідливих факторів. 

 

1.2 Основні принципи державної політики в галузі охорони праці 

— пріоритет життя і здоров'я працівників по відношенню до результатів 

виробничої діяльності підприємства; 

— повна відповідальність роботодавця за створення безпечних і 

нешкідливих умов праці; 

— повне відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних 

випадків на виробництві і професійних захворювань; 

— використання економічних методів управління охороною праці. 

— комплексне розв'язання завдань охорони праці на основі національних 

програм з цих питань та з урахуванням інших напрямків економічної та 

соціальної політики, досягнень в галузі науки і техніки та охорони 

навколишнього середовища; 

— встановлення єдиних нормативів з охорони праці для всіх підприємств, 

незалежно від форм власності і видів їх діяльності; 

— здійснення навчання населення, професійної підготовки і підвищення 

кваліфікації працівників з охорони праці. 

 

1.3 Основні нормативно-правові акти з охорони праці 

Базується законодавство України про охорону праці на конституційному 

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

гарантовані 43 статтею Конституції України. Ця стаття також встановлює 

заборону використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього 

здоров‘я роботах. Стаття 45 гарантує право всіх працюючих на щотижневий 

відпочинок та щорічну оплачувану відпустку, а також встановлення скороченого 



робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості 

роботи у нічний час. 46 стаття Конституції встановлює право громадян на 

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

тимчасової втрати працездатності; 49 – регламентує охорону здоров‘я, медичну 

допомогу та медичне страхування.  

Основоположним документом в галузі охорони праці є Закон України «Про 

охорону праці», який визначає основні положення щодо реалізації 

конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі 

трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за 

участю відповідних державних органів відносини між роботодавцем і 

працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і 

встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні. Інші нормативні 

акти мають відповідати не тільки Конституції та іншим законам України, але, 

насамперед, цьому Законові. 

Іншим важливим документом з охорони праці є Кодекс законів про працю 

(КЗпП). Цей документ регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи 

зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню 

ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і 

культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни і 

поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву потребу 

кожної працездатної людини. 

До основних законодавчих актів про охорону праці слід віднести також 

―Основи законодавства України про охорону здоров'я, що регулюють суспільні 

відносини в цій галузі з метою забезпечення гармонічного розвитку фізичних і 

духовних сил, високої працездатності і довголітнього активного життя громадян, 

усунення чинників, які шкідливо впливають на їхнє здоров‗я, попередження і 

зниження захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення спадкоємності. 

―Основи законодавства України про охорону здоров‗я‖ передбачають 

встановлення єдиних санітарно-гігієнічних вимог до організації виробничих та 

інших процесів, пов‗язаних з діяльністю людей, а також до якості машин, 



устаткування, будинків та таких об‗єктів, що можуть шкідливо впливати на 

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

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

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

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

Закон України ―Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення‖ встановлює необхідність гігієнічної регламентації 

небезпечних та шкідливих факторів фізичної, хімічної та біологічної природи, 

присутніх в середовищі життєдіяльності людини, та їхньої державної реєстрації 

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

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

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

приміщеннях (ст. 19), вимоги щодо забезпечення радіаційної безпеки (ст. 23) 

тощо. 

Закон України ―Про пожежну безпеку‖ визначає загальні правові, 

економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території 

України, регулює відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій 

галузі незалежно від виду їх діяльності та форм власності. Забезпечення 

пожежної безпеки є складовою частиною виробничої та іншої діяльності 

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

повинно бути відображено у трудових договорах (контрактах) та статутах 

підприємств, установ та організацій. Забезпечення пожежної безпеки 

підприємств, установ та організацій покладається на їх керівників і 

уповноважених ними осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором (ст. 

2). 

 

1.4 Основні положення Закону України «Про охорону праці» 

Закон визначає основні засади державної політики в галузі охорони праці, 

які базуються на принципах: 



- пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності 

роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці; 

- підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного 

технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції, а також 

сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці;  

- комплексного розв'язання завдань охорони праці на основі 

загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання та з 

урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень в 

галузі науки і техніки та охорони довкілля; 

- соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди особам, 

які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань; 

- встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та 

суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів 

діяльності; 

- адаптації трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням 

його здоров'я та психологічного стану; 

- використання економічних методів управління охороною праці, участі 

держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці, залучення добровільних 

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

законодавству; 

- інформування населення, проведення навчання, професійної підготовки і 

підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці; 

- забезпечення координації діяльності органів державної влади, установ, 

організацій, об'єднань громадян, що розв'язують проблеми охорони здоров'я, 

гігієни та безпеки праці, а також співробітництва і проведення консультацій між 

роботодавцями та працівниками (їх представниками), між усіма соціальними 

групами під час прийняття рішень з охорони праці на місцевому та державному 

рівнях; 



- використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов 

і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва. 

З метою реалізації вищенаведених принципів, а також з метою чіткого 

визначення правовідносин між роботодавцем і працівником щодо питань 

охорони праці, які є однією із найважливіших суспільних проблем, правове поле 

Закону України „Про охорону праці‖ охоплює основні аспекти цих 

правовідносин, а сам закон містить 44 статті, об‗єднаних у 8 розділів.  

Перший розділ містить загальні положення, які майже повністю було 

розглянуто вище. Решта розділів – це  

- Гарантії прав на охорону праці (розділ ІІ, ст. ст. 5 – 12); 

- Організація охорони праці (розділ ІІІ, ст. ст. 13 – 24); 

- Стимулювання охорони праці (розділ ІV, ст. ст. 25 – 26); 

- Нормативно-правові акти з охорони праці (розділ V, ст. ст. 27 – 30); 

- Державне управління охороною праці (розділ VІ, ст. ст. 31 – 37); 

- Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці (розділ VІІ, 

ст. ст. 38 – 42); 

- Відповідальність працівників за порушення законодавства про охорону 

праці (розділ VІІІ, ст. ст. 43 – 44). 

Окремо питання правового регулювання охорони праці містяться в 

багатьох інших законодавчих актах України. 

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про підприємства в Україні» 

підприємство зобов'язане забезпечити всім працюючим на ньому безпечні та 

нешкідливі умови праці і несе відповідальність за шкоду, заподіяну їх здоров'ю та 

працездатності. Цією ж нормою передбачено, що працівник підприємства, який 

став інвалідом на даному підприємстві внаслідок нещасного випадку або 

професійного захворювання, забезпечується додатковою пенсією незалежно від 

розмірів державної пенсії, а також те, що у разі смерті працівника підприємства 

при виконанні ним службових обов'язків підприємство добровільно або на основі 

рішення суду забезпечує сім'ю працівника допомогою відповідно до 

законодавчих актів України. 



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

внаслідок заподіяння шкоди» регулює загальні підстави відшкодування шкоди і у 

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

виконанням ним трудових обов'язків. 

Ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» передбачає, що у 

колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо 

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

регіональному рівнях регулюються основні принципи і норми реалізації 

соціально-економічної політики, зокрема щодо умов охорони праці. 

 

1.5 Обов‘язки працівників щодо виконання вимог охорони праці 

Забезпечення безпечних і здорових умов праці на виробництві неможливе 

без знання і виконання працівниками всіх вимог нормативних актів про охорону 

праці, що стосуються їхньої роботи, правил поводження з машинами, 

механізмами, устаткуванням, використання засобів індивідуального та 

колективного захисту, додержання правил внутрішнього трудового розпорядку 

підприємства, співробітництва з роботодавцем у справі охорони праці. 

Обов‘язком працівника насамперед є старанне ставлення до усіх видів 

навчання (інструктажу), які проводить роботодавець по вивченню вимог 

нормативних актів з охорони праці, правил поводження з машинами, 

механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва. Кожен працівник 

повинен знати, що Закон ―Про охорону праці‖ забороняє допуск до роботи осіб, 

які не пройшли навчання, інструктаж та перевірку знань з питань охорони праці. 

Якщо роботодавець не дотримується строків проведення чергового навчання 

(інструктажу), то працівник вправі про це нагадати відповідному керівникові, а 

на прохання працівника проводиться додатковий інструктаж з питань охорони 

праці. Після навчання (інструктажу) працівник повинен отримати інструкцію з 

охорони праці за його професією. 

До Кодексу України про адміністративні правопорушення внесені 

доповнення про накладення штрафу на працівників за порушення вимог 



законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці або невиконання 

законних вимог службових осіб органів Держгірпромнагляду щодо усунення 

порушень законодавства про охорону праці. 

Під час роботи працівники повинні користуватися відповідним спецодягом. 

спецвзуттям i запобіжними пристосуваннями. Роботодавець зобов'язаний не 

допускати до роботи працівників, які відмовляються користуватися необхідними 

засобами індивідуального чи колективного захисту. 

Усі працюючі, а також щойно прийняті на підприємство працівники 

повинні бути ознайомлені з колективним договором. У колективному договорі, 

як правило, містяться зобов'язання працівників ретельно вивчати вимоги 

нормативно-правових актів з охорони праці, виконувати встановлений порядок 

безпечного виконання робіт відповідно до конкретних обов'язків та професій, а 

також правила поведінки на території підприємства у виробничих приміщеннях, 

на будівельних майданчиках i робочих місцях; брати активну участь i проявляти 

ініціативу у здiйcнeннi заходів щодо підвищення рівня охорони праці, вносити 

раціоналізаторські та інші пропозиції з цих питань тощо. 

 

1.6 Пільги та компенсації за важку роботу та роботу в шкідливих 

умовах 

Працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, 

безоплатно забезпечуються: 

лікувально-профілактичним харчуванням;  

молоком або рівноцінними харчовими продуктами; 

газованою солоною водою; 

мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення;  

мають право на скорочення тривалості робочого часу;  

мають право на додаткову оплачувану відпустку;  

пільгову пенсію;  

оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що 

надаються в порядку, визначеному законодавством. 



Якщо робота має роз'їзний характер, працівникові виплачується грошова 

компенсація на придбання лікувально-профілактичного харчування, молока або 

рівноцінних йому харчових продуктів на умовах, передбачених колективним 

договором. 

Роботодавець може за свої кошти додатково встановлювати за колективним 

договором (угодою, трудовим договором) працівникові пільги і компенсації, не 

передбачені законодавством. 

Протягом дії укладеного з працівником трудового договору роботодавець 

повинен, не пізніш як за 2 місяці, письмово інформувати працівника про зміни 

виробничих умов та розмірів пільг і компенсацій, з урахуванням тих, що 

надаються йому додатково. 

Пільги та компенсації надаються перш за все робітникам, що працюють на 

підземних, металургійних і т. д. роботах. Молоко надається працівникам, які за 

характером роботи контактують зі шкідливими речовинами. Газована і підсолена 

вода дається працівникам, які працюють в умовах підвищених температур. Право 

на оплачувану перерву мають працівники, які працюють в умовах підвищених 

або понижених температур, виконують особливо важкі роботи, роботи за ЕОМ, 

відеотерміналами. 

Кожні з пільг регламентується спеціальними переліками, що 

затверджуються Кабміном України або Міністерством праці. 

 

1.7 Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону 

праці 

Відповідно до Закону України „Про охорону праці‖  

громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці 

здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених осіб, 

професійні спілки — в особі своїх виборчих органів і представників. 

 Уповноважені особи з питань охорони праці обираються на загальних 

зборах колективу. 

 Уповноважені особи здійснюють контроль за:  



— виконанням вимог законодавчих та нормативних актів про охорону 

праці; 

— забезпеченням працівників інструкціями, положеннями з охорони праці, 

які діють в межах підприємства, та додержання їх вимог працівниками; 

— своєчасним і правильним розслідуванням; 

— використанням фонду охорони праці підприємства за його 

призначенням, та інше. 

Уповноважені з охорони праці мають право: 

— перевіряти стан безпеки і гігієни праці; 

— вносити обов'язкові для розгляду власником пропозиції щодо усунення 

виявлених порушень; 

— вимагати від майстра, бригадира чи іншого керівника виробничого 

підрозділу припинення роботи на робочому місці у разі створення загрози життю 

або здоров'ю працюючих; 

— вносити пропозиції про притягнення до відповідальності працівників, які 

порушують нормативні акти про охорону праці. 

 

1.8 Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за 

додержанням законодавства про охорону праці 

 Головною метою і завданням представників профспілок є захист прав та 

законних інтересів працівників у сфері охорони праці, надання їм практичної 

допомоги у вирішенні цих питань. 

 Відповідно до Закону України „Про охорону праці‖ представники 

профспілок беруть участь у вирішенні таких основних питань: 

— в опрацюванні національної, галузевих і регіональних програм 

покращення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища; 

— в опрацюванні державних міжгалузевих і галузевих нормативних 

— актів про охорону праці; 

— в опрацюванні власником комплексних заходів для досягнення 

встановлених нормативів з охорони праці; 



— у розслідуванні нещасних випадків і профзахворювань, у тому 

числі спеціальних розслідуваннях за участю фахівців з охорони праці 

інших профорганів, у розробці заходів щодо їх попередження; 

— у підготовці разом з власником подання про визначення і 

затвердження трудовим колективом порядку оплати та розмірів одноразової 

допомоги працівникам, які потерпіли на виробництві, також про порядок 

зменшення цієї допомоги за наявності вини працівника у нещасному випадку; 

— у розробці пропозицій для включення їх в угоду з питань охорони 

праці колективного договору; 

— в організації соціального страхування від нещасних випадків та 

професійних захворювань у порядку і на умовах, що визначаються 

законодавством і колективним договором (угодою, трудовим договором); 

— у визначенні Кабінетом Міністрів України порядку перегляду 

і збільшення тарифів на соціальне страхування від нещасних випадків 

на виробництві та професійних захворювань залежно від рівня 

виробничого травматизму і ступеня шкідливості умов праці; 

— у роботі комісій з питань охорони праці підприємств, з атестації 

посадових осіб на знання ними нормативних актів про охорону праці, 

з приймання в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів 

виробничого призначення на відповідність їх вимогам нормативних актів 

про охорону праці, з атестації робочих місць за умовами праці. 

 

1.9 Відповідальність за порушення законодавства з охорони праці 

Дисциплінарна відповідальність полягає у накладанні дисциплінарних 

стягнень, передбачених чинним законодавством. Відповідно до ст. 147 КЗпП 

встановлено такі дисциплінарні стягнення: догана, звільнення з роботи. 

Адміністративна відповідальність накладається на посадових осіб, 

винних в порушеннях законодавства про охорону праці у вигляді грошового 

штрафу. Право накладати адміністративні стягнення з причин, зазначених у ст. 49 

Закону України „Про охорону праці мають службові особи Держгірпромнягляду.  



 Матеріальна відповідальність включає відповідальність як працівника, 

так і власника. Працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, 

заподіяну підприємству (установі) через порушення покладених на них 

обов‘язків, в тому числі, і внаслідок порушення правил охорони праці. Ця 

відповідальність, як правило, обмежується певною частиною заробітку 

працівника і не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди. 

Власник підприємства або уповноважена ним особа несе матеріальну 

відповідальність за заподіяну шкоду працівникові незалежно від наявності вини, 

якщо не доведе, що шкода заподіяна внаслідок непереборної сили або умислу 

потерпілого. Відшкодування потерпілому втраченого заробітку, одноразову 

допомогу, додаткові витрати на лікування, протезування, якщо потерпілий 

залишився живим, а також витрати на поховання в разі смерті потерпілого. 

 Кримінальна відповідальність настає, якщо порушення вимог 

законодавства та інших нормативних актів про охорону праці створило небезпеку 

для життя або здоров‘я громадян. Суб‘єктом кримінальної відповідальності з 

питань охорони праці може бути будь яка службова особа підприємства, 

установи, організації незалежно від форм власності, а також громадянин - 

власник підприємства чи уповноважена ним особа. Кримінальна відповідальність 

визначається у судовому порядку. 

 

Лекція 2 

2. Основні фактори виробничого середовища, що визначають та 

формують умови праці на виробництві. 

 

2.1 Мікроклімат виробничих приміщень 

Мікроклімат виробничих приміщень — це умови внутрішнього 

середовища приміщень, що впливають на тепловий обмін працюючих з 

оточенням. Як фактор виробничого середовища, мікроклімат впливає на 

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

тепловий стан організму людини в процесі праці. 



Мікрокліматичні умови виробничих приміщень характеризуються такими 

показниками: 

- температура повітря (
0
С),  

- відносна вологість повітря (%), 

- швидкість руху повітря (м/с), 

- інтенсивність теплового (інфрачервоного) опромінювання (Вт/м
2
) від 

поверхонь обладнання та активних зон технологічних процесів (в ливарному 

виробництві, при зварюванні і т. ін.).  

При виконанні роботи в організмі людини відбуваються певні фізіологічні 

(біологічні) процеси інтенсивність яких залежить від загальних затрат на 

виконання робіт і які супроводжуються тепловим ефектом і завдяки яким 

підтримується функціонування організму. Частина цього тепла споживається 

самим організмом, а надлишки тепла повинні відводитись в оточуюче організм 

середовище.  

Значення параметрів мікроклімату суттєво впливають на самопочуття та 

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

високої температури повітря при одночасно підвищеної його вологості приводить 

до збільшення температури тіла людини до 38-40 
0
С (гіпертермія), в наслідок 

чого здійснюється різноманітні фізіологічні порушення у організмі: зміни у 

обміні речовин, у серцево-судинної системи, зміни функцій внутрішніх органів 

(печінки, шлунка, жовчного міхура, нірок), змінні у системі дихання, порушення 

центральної та периферичної нервових систем. 

При підвищенні температури значного збільшується потовиділення, в 

наслідок чого здійснюється різке порушення водного обміну. З потом із 

організму виділяється значна кількість солей, головним образом хлористого 

натрію, калію, кальцію. Зростає вмісту у крові молочний кислоти, мочевини. 

Змінюються другі параметрі крові, в наслідок чого вона згущається. В умовах 

високої температури збільшується частота пульсу (до 100 - 180 поштовхів за 

хвилину), збільшується артеріальний тиск. Перегрів тіла людини 

супроводжується головними болями, запамороченням, нудотою, загальною 



слабістю, часом можуть виникати судоми та втрата свідомості. Негативна дія 

високої температури збільшується при підвищеної вологості, тому що при цьому 

зніжує процес випарювання поту, тобто погіршується тепловіддача від тіла 

людини. Зміни в організму при підвищеної температурі безумовно 

відображаються на працездатність людини. Так, збільшення температури повітря 

виробничого середовища з 20 
0
С до 35

0
С призводить до зниження працездатності 

людини на 50-60%. 

Суттєві фізіологічні зміни в організмі здійснюються також при холодовому 

впливу, яке приводить до переохолоджуванню організму (гіпотермія). Найбільш 

виражені реакції на низку температуру є звуження судин м‘язів та шкіри. При 

цьому зніжується пульс, збільшується об‘єм дихання і споживання кисню. 

Тривала дія знижених температур приводить до появи таких захворювань як 

радикуліт, невралгія, суглобного та м‘язового ревматизму, інфекційних 

запалювань дихального тракту, алергії і та ін. Охолоджування температури тіла 

викликає порушення рефлекторних реакції, зниження тактильних та інших 

реакцій, утруднюються рухи. Це також може бути причиною збільшення 

виробничого травматизму. 

Недостатня вологість повітря (нижче 20%) приводять до підсихання 

слизових оболонок дихального тракту та очей, в наслідок чого зменшується їх 

захисна здатність протистояти мікробам.  

Фізіологічна дія рухомого потоку повітря пов‘язана з змінами у 

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

яка вивчена ще недостатня. Встановлено, що максимальна швидкість повітря на 

робочих місцях не повинна перевищувати 2 м/с. 

 

2.2 Шкідливі речовини 

В даний час близько 60 тисяч хімічних речовин знаходять застосування в 

діяльності людини. Серед інгредієнтів забруднення повітряного середовища 

(шкідливі речовини) - тисячі хімічних сполук у вигляді аерозолів (твердих, 

рідких) чи газоподібному вигляді. 



 Шкідливими називаються речовини, що при контакті з організмом можуть 

викликати захворювання чи відхилення від нормального стану здоров'я, що 

виявляються сучасними методами як у процесі контакту з ними, так і у 

віддалений термін, в тому числі і в наступних поколіннях. 

Склад і ступінь забруднення повітряного середовища різними речовинами 

оцінюється по масі (мг) в одиниці об'єму повітря (м
3 

) - концентрації (С, мг/м
3
). 

Крім одиниці виміру - мг/м
3
, можуть використовуватися - %, а також – млн

-1
 чи 

―ppm‖ (кількість часток речовини на мільйон часток повітря).  

По ступеню впливу на організм шкідливі речовини підрозділяються на 

чотири класи небезпеки: 

1- надзвичайно небезпечні, що мають ГДКрз - менш 0,1 мг/м
3 

у повітрі 

(смертельна концентрація в повітрі менш 500мг/м
3 
); 

2- високо небезпечні – ГДКрз - 0,11,0 мг/м
3
 (смертельна концентрація в 

повітрі 500-5000 мг/м
3
); 

3- помірковано небезпечні - ГДКрз-0,110,0 мг/м
3 

(смертельна 

концентрація в повітрі 500050000 мг/м
3
);  

4- мало небезпечні ГДКрз>10,0 мг/м
3
 (смертельна концентрація в повітрі > 

50000 мг/м
3
).  

За характером впливу на організм речовини поділяються на такі групи: 

- нервово-паралітичні 

- загально-токсичні 

- подразнюючі 

- задушливі 

- психотропні 

- шкіро-запалюючі 

- фіброгенні 

Можлива також комбінована дія, коли на організм людини одночасно 

діють, наприклад, фіброгенні та подразнюючі речовини. В такому випадку якість 

повітря робочої зони буде відповідати встановленим нормативам, якщо 



С1/ГДК1 + С2/ГДК2 + … + Сn/ГДКn ≤ 1 

У випадку, якщо це співвідношення перевищуватиме одиницю – слід 

застосував ати засоби індивідуального і колективного захисту, оскільки стан 

повітря робочої зони не відповідає чинному нормативу. 

 

2.3 Освітлення виробничих приміщень 

 Світло – один із суттєвих чинників виробничого середовища, завдяки 

якому забезпечується зоровий зв‘язок працівника з його оточенням. Відомо, що 

біля 80% всієї інформації про навколишнє середовище надходить до людини 

через очі – наш зоровий апарат. Правильно організоване освітлення позитивно 

впливає на діяльність центральної нервової системи, знижує енерговитрати 

організму на виконання певної роботи, що сприяє підвищенню працездатності 

людини, продуктивності праці і якості продукції, зниженню виробничого 

травматизму тощо. Так, наприклад, збільшення освітленості від 100 до 1000 люкс 

при напруженій зоровій роботі приводить до підвищення продуктивності праці 

на 10-20%, зменшення браку на 20%, зниження кількості нещасних випадків на 

30%. Вважають, що 5% травм можуть спричинюватись такою професійною 

хворобою як робоча міокопія (короткозорість). 

Слід відмітити особливо важливу роль в життєдіяльності людини 

природного освітлення, його ультрафіолетової частини спектру. Природне 

освітлення стимулює біохімічні процеси в організмі, поліпшує обмін речовин, 

загартовує організм, йому властива протибактерицидна дія тощо. У зв‘язку з цим 

при недостатньому природному освітленні в умовах виробництва санітарно-

гігієнічні нормативи вимагають у системі штучного освітлення застосовувати 

джерела штучного світла з підвищеною складовою ультрафіолетового 

випромінювання – еритемні джерела світла. 

Під час здійснення будь-якої трудової діяльності втомлюваність очей, в 

основному, залежить від напруженості процесів, що супроводжують зорове 

сприйняття. До таких процесів відносяться адаптація, акомодація, конвергенція. 



Адаптація – здатність ока пристосовуватися до різної освітленості 

звуженням і розширенням зіниці в діапазоні 2 - 8 мм . 

Акомодація – пристосування ока до зрозумілого бачення предметів, що 

знаходяться від нього на різній відстані, за рахунок зміни кривизни кришталика. 

Конвергенція – здатність ока при розгляданні близьких предметів займати 

положення, при якому зорові осі обох очей перетинаються на предметі. 

Для створення оптимальних умов зорової роботи слід враховувати не лише 

кількість та якість освітлення, а й кольорове оточення. Діючи на око, 

випромінювання, що мають різну довжину хвилі, викликають відчуття того або 

іншого кольору. Межі колірних смуг наступні:  

Колір Довжина хвилі, нм 

Фіолетовий 380-450 

Синій 450-480 

Зелений 510-550 

Жовтий 575-585 

Оранжевий 585-620 

Червоний 620-780 

 

Для ока людини найбільш відчутним є жовто-зелене випромінювання із 

довжиною хвилі 555 нм. Спектральний склад світла впливає на продуктивність 

праці та психічний стан людини. Так, якщо продуктивність людини при 

природному освітленні прийняти за 100%, то при червоному та оранжевому 

освітленні (довжина хвилі 600 …780нм ) вона становить лише 76%. При 

надмірний яскравості джерел світла та оточуючих предметів може відбутись 

засліплення робітника. Нерівномірність освітлення та неоднакова яскравість 

оточуючих предметів призводять до частої переадаптації очей під час виконання 

роботи і, як наслідок цього, – до швидкого вломлення органів зору. Тому 

поверхні, що добре освітлюються, краще фарбувати в кольори з коефіцієнтом 



відбивання 0,4 – 0,6, і, бажано, щоб вони мали матову або напівматову поверхню 

.  

2.4 Види виробничого освітлення 

Залежно від джерел світла освітлення може бути природним, що 

створюється прямими сонячними променями та розсіяним світлом небосхилу; 

штучним, що створюється електричними джерелами світла, та суміщеним, при 

якому недостатнє за нормами природне освітлення доповнюється штучним. 

Природне освітлення поділяється на: бокове (одно- або двобічне), що 

здійснюється через світлові отвори (вікна) в зовнішніх стінах; верхнє, 

здійснюється через отвори (ліхтарі) в дахах і перекриттях; комбіноване – 

поєднання верхнього та бокового освітлення.  

Штучне освітлення може бути загальнім та комбінованим. Загальне 

освітлення передбачає розміщення світильників у верхній зоні приміщення (не 

нижче 2,5 м над підлогою) для здійснювання загальне рівномірного або 

загального локалізованого освітлення (з урахуванням розтушування обладнання 

та робочих місць). Місцеве освітлення створюється світильниками, що 

концентрують світловий потік безпосереднього на робочих місцях. Комбіноване 

освітлення складається із загального та місцевого. Його доцільно застосувати при 

роботах високої точності, а також, якщо необхідно створити певний або змінний, 

в процесі роботи, напрямок світла. Одне місцеве освітлення у виробничих 

приміщеннях заборонене. 

За функціональним призначенням штучне освітлення поділяється на 

робоче, чергове, аварійне, евакуаційне, охоронне.  

Робоче освітлення створює необхідні умови для нормальної трудової 

діяльності людини. 

Чергове освітлення – зніжений рівень освітлення, що передбачається у 

неробочий час, при цьому використовують частину світильників інших видів 

освітлення. 

Аварійне освітлення вмикається при вимиканні робочого освітлення. 

Світильники аварійного освітлення живляться від автономного джерела і повинні 



забезпечувати освітленість не менше 5 % величини робочого освітлення, але не 

менше 2 лк на робочих поверхнях виробничих приміщень і не менше 1 лк на 

території підприємства. 

Евакуаційне освітлення вмикається для евакуації людей з приміщення під 

час виникнення небезпеки. Воно встановлюється у виробничих приміщеннях з 

кількістю працюючих більше 50, а також у приміщеннях громадських та 

допоміжних будівель промислових підприємств, якщо в них одночасно можуть 

знаходитися більше 100 чоловік. Евакуаційна освітленість у приміщеннях має 

бути 0,5 лк, поза приміщенням  0,2 лк. 

Охоронне освітлення передбачається вздовж границь територій, що 

охороняються, і має забезпечувати освітленість 0,5 лк. 

 

2.5 Вібрація  

Вібрація це механічні коливання пружних тіл або коливальні рухи 

механічних систем. Для людини вібрація є видом механічного впливу, якій має 

негативні наслідки для організму.  

 Причиною появи вібрації є неврівноважені сили та ударні процеси в 

діючих механізмах. Створення високопродуктивних потужних машин і 

швидкісних транспортних засобів при одночасному зниженні їх матеріалоємності 

неминуче призводить до збільшення інтенсивності і розширення спектру 

вібраційних та віброакустичних полів. Цьому сприяє також широке використання 

в промисловості і будівництві високоефективних механізмів вібраційної та 

віброударної дії. Дія вібрації може приводити до трансформування внутрішньої 

структури і поверхневих шарів матеріалів, зміни умов тертя і зносу на 

контактних поверхнях деталей машин, нагрівання конструкцій. Через вібрацію 

збільшуються динамічні навантаження в елементах конструкцій, стиках і 

сполученнях, знижується несуча здатність деталей, ініціюються тріщини, виникає 

руйнування обладнання. Усе це приводить до зниження строку служби 

устаткування, зростання імовірності аварійних ситуацій і зростання економічних 

витрат. Вважають, що 80% аварії в машинах і механізмах здійснюється в наслідок 



вібрації. Крім того, коливання конструкцій часто є джерелом небажаного шуму. 

Захист від вібрації є складною і багатоплановою в науково-технічному та 

важливою у соціально-економічному відношеннях проблемою нашого 

суспільства. 

 Загальну вібрацію за джерелом виникнення поділяють на такі категорії:  

 Категорія 1 - транспортна вібрація, яка діє на людину на робочих місцях 

самохідних та причіпних машин, транспортних засобів під час руху по 

місцевості, агрофонах і дорогах (в тому числі при їх будівництві). До джерел 

транспортної вібрації відносять, наприклад, трактори сільськогосподарські та 

промислові, самохідні сільськогосподарські машини; автомобілі вантажні (в тому 

числі тягачі, скрепери, грейдери, котки та ін.); снігоприбирачі, самохідний 

гірничошахтний рейковий транспорт.  

 Категорія 2 - транспортно-технологічна вібрація, яка діє на людину на 

робочих місцях машин з обмеженою рухливістю та таких, що рухаються тільки 

по спеціально підготовленим поверхням виробничих приміщень, промислових 

майданчиків та гірничих виробок. До джерел транспортно-технологічної вібрації 

відносять, наприклад, екскаватори (в тому числі роторні), крани промислові та 

будівельні, машини для завантаження мартенівських печей (завалочні), гірничі 

комбайни, самохідні бурильні каретки, шляхові машини, бетоноукладачі, 

транспорт виробничих приміщень.  

 Категорія 3 - технологічна вібрація, яка діє на людину на робочих місцях 

стаціонарних машин чи передається на робочі місця, які не мають джерел 

вібрації. До джерел технологічної вібрації відносяться, наприклад, верстати та 

метало-деревообробне, пресувально-ковальське обладнання, ливарні машини, 

електричні машини, окремі стаціонарні електричні установки, насосні агрегати та 

вентилятори, обладнання для буріння свердловин, бурові верстати, машини для 

тваринництва, очищення та сортування зерна (у тому числі сушарні), обладнання 

промисловості будматеріалів (крім бетоноукладачів), установки хімічної та 

нафтохімічної промисловості і т. ін.  

 Загальну технологічну вібрацію за місцем дії поділяють на такі типи:  



а) на постійних робочих місцях виробничих приміщень підприємств;  

б) на робочих місцях складів, їдалень, побутових, чергових та інших 

виробничих приміщень, де немає джерел вібрації;  

в) на робочих місцях заводоуправлінь, конструкторських бюро, 

лабораторій, учбових пунктів, обчислювальних центрів, медпунктів, конторських 

приміщень, робочих кімнат та інших приміщень для працівників розумової праці.  

 За джерелом виникнення локальну вібрацію поділяють на таку, що 

передається від:  

- ручних машин або ручного механізованого інструменту, органів 

керування машинами та устаткуванням;  

- ручних інструментів без двигунів (наприклад, рихтувальні молотки) та 

деталей, які оброблюються.  

 За часовими характеристиками загальні та локальні вібрації поділяють на:  

- постійні, для яких величина віброприскорення або віброшвидкості 

змінюється менше ніж у 2 рази (менше 6 дБ) за робочу зміну;  

- непостійні, для яких величина віброприскорення або віброшвидкості 

змінюється не менше ніж у 2 рази (6 дБ і більше) за робочу зміну.  

 

2.6 Виробничий шум 

 Шум це будь-який небажаний звук, якій наносить шкоду здоров‘ю 

людини, знижує його працездатність, а також може сприяти отриманню травми в 

наслідок зниження сприйняття попереджувальних сигналів. З фізичної точки зору 

- це хвильові коливання пружного середовища, що поширюються з певної 

швидкістю в газоподібній, рідкій або твердій фазі.  

 Звукові хвилі виникають при порушенні стаціонарного стану середовища в 

наслідок впливу на них сили збудження и поширюючись у ньому утворюють 

звукове поле. Джерелами цих порушень бути механічні коливання конструкцій 

або їх частин, нестаціонарні явища в газоподібних або рідких середовищах  

 Основними характеристиками таких коливань служить амплітуда 

звукового тиску(р,Па), частота (f,Гц). Звуковий тиск – це різниця між миттєвим 



значенням повного тиску у середовищі при наявності звуку та середнім тиском в 

цьому середовищі при відсутності звуку. Поширення звукового полю 

супроводжується переносом енергії, яка може бути визначена інтенсивністю 

звуку J(Вт/м
2 

). У вільному звуковому полі інтенсивність звуку і звуковий тиск 

зв‘язати між собою співвідношенням  

J =p
2
 /ρ·C, 

де J –інтенсивність звуку , Вт/м
2
  

 p- звуковий тиск, Па,  

 ρ- щільність середовища,кг/м
3
  

 С – швидкість звукової хвилі в даному середовищі, м/с.  

 

 За частотою звукові коливання поділяються на три діапазони: інфразвукові 

з частотою коливань менше 20 Гц, звукові (ті, що ми чуємо)  від 20 Гц до 20 

кГц та ультразвукові  більше 20 кГц . Швидкість поширення звукової хвилі C   

(м/с) залежить від властивостей середовища і насамперед від його щільності. Так, 

в повітрі при нормальних атмосферних умовах C~344 м/с; швидкість звукової 

хвилі в воді ~1500 м/с, у металах ~ 3000-6000 м/с.  

 Людина сприймає звуки в широкому діапазоні інтенсивності (від нижнього 

порога чутності до верхнього –больового порога). Але звуки різних частот 

сприймаються неоднаково. Найбільша чутність звуку людиною відбувається у 

діапазоні 800-4000 Гц. Найменша – в діапазоні 20-100 Гц.  

 В зв‘язку з тим, що слухове сприйняття пропорційне логарифму кількості 

звукової енергії були використані логарифмічні значення – рівні звукової 

інтенсивності (Li) та звукового тиску(Lp), які виражаються у децибелах (дБ). 

Рівень інтенсивності та рівень тиску звука виражаються формулами:  

Li = 101g J /J0 , дБ; 

Lр = 201g р /р0 , дБ; 

де J0,- значення інтенсивності на нижньому порозі чутності його людиною 

при частоті 1000 Гц, J0 = 10
-12

 Вт/м
2 
; 



 р0 - порогові значення на нижнього порозі чутності звукового тиску 

людиною на частоті 1000 Гц, р0 =2*10
-5

 Па.  

 На порозі больового відчуття (верхнього порога) на частоті 1000 гц 

значення інтенсивності Jп =10
2
Вт/м

2
, а звукового тиску рп=2·10 Па.  

 Спектр шуму  залежність рівнів інтенсивності від частоти. Розрізняють 

спектри суцільні (широкосмугові), у яких спектральні складові розташовані по 

шкалі частот безперервно, і дискретні (тональні), коли спектральні складові 

розділені ділянками нульової інтенсивності. На практиці спектральну 

характеристику шуму звичайно визначають як сукупність рівнів звукового тиску 

(інтенсивності) у частотних октавних смугах. Ширина таких смуг відповідає 

співвідношенню fв /fн =2, де fв- верхня частота смуги, fн – нижня частота смуги. 

Кожну смугу визначають за ії середньо геометричної частоті fср= fв *fн . 

Оскільки сприйняття звуку людиною різниця за частотою, для вимірів шуму, що 

відповідає його суб‘єктивному сприйняттю вводять поняття коректованого рівня 

звукового тиску. Корекція здійснюється за допомогою поправок, які додаються у 

частотних смугах. Стандартні значення корекції в частотних смугах наведені у 

таблиці. Значення загального рівня шуму з урахуванням вказаної корекції по 

частотним смугам називають рівнем звука ( дБА) 

 За часовими характеристиками шуми поділяють на постійні і непостійні. 

Постійними вважають шуми, у яких рівень звуку протягом робочого дня 

змінюється не більше ніж на 5 дБА. Непостійні шуми поділяються на 

переривчасті, з коливанням у часі, та імпульсні. При переривчастому шумі рівень 

звуку може різко падати до фонового рівня, а довжина інтервалів, коли рівень 

залишається постійним і перевищує фоновий рівень, досягає 1 с та більше. При 

шумі з коливаннями у часі рівень звуку безперервно змінюється у часі. До 

імпульсних відносять шуми у вигляді окремих звукових сигналів тривалістю 

менше 1 с кожний, що сприймаються людським вухом як окремі удари. 

 Джерело шуму характеризують звуковою потужністю W(Вт), під якою 

розуміють кількість енергії у ватах, яка випромінюється цим джерелом у вигляді 

звуку в одиницю часу. 



Рівень звукової потужності(дБ) джерела визначають за формулою:  

Lw = 10 lg W/W0 ,  

 де W0  порогові значення звукової потужності, яке дорівнює 10
-12

 Вт. 

В випадку, коли джерело випромінює звукову енергію в усі сторони 

рівномірно, середня інтенсивність звуку в будь-якій точці простору буде 

дорівнювати: 

Jср = W/4r
2 
,  

де r  відстань від центра джерела до поверхні сфери, що віддалена на таку 

достатньо велику відстань, щоб джерело можна було вважати точковим. 

Якщо випромінювання відбувається не в сферу, а в обмежений простір, 

вводиться кут випромінювання , який вимірюється в стерадіанах. Тоді  

Jср = W/r
2
  

Якщо джерело шуму являє собою пристрой, розташований на поверхні 

землі, то =2, у двогранному куті =, у тригранному =/2. 

Фактором направленості джерела називають відношення інтенсивності 

звуку, який випромінюється в даному напрямі, до середньої інтенсивності 

Ф = J/Jср  

 Шумові характеристики обов‘язково встановлюють в стандартах або 

технічних умовах на машини і вказують у їх паспортах. Значення шумових 

характеристик встановлюють, виходячи з вимог забезпечення на робочих місцях, 

житловій території і в будинках допустимих рівнів шуму. 

Розрахунок очікуваної шумової характеристики є необхідною складовою 

частиною конструювання машини або транспортного засобу. 

 

2.7 Випромінювання оптичного діапазону 

Оптичний діапазон охоплює область електромагнітного випромінювання, 

до складу якої входять інфрачервоні (ІЧ), видимі (ВВ) та ультрафіолетові (УФ) 

випромінювання. За довжиною хвилі ці випромінювання розподіляються 

наступним чином: ІЧ — 540 мкм...760 нм, ВВ — 760...400 нм, УФ — 400...10 нм. 

Зі сторони інфрачервоних випромінювань оптичний діапазон межує з 



радіочастотним, а зі сторони ультрафіолетових — з іонізуючими 

випромінюваннями. 

 Розглянемо детальніше випромінювання, що входить до складу 

оптичного діапазону. 

 

  2.7.1 Інфрачервоні випромінювання 

Інфрачервоні випромінювання здійснюють на організм людини, в 

основному, теплову дію.  

Залежно від довжини хвилі ІЧ-випромінювання поділяються на 

короткохвильові з довжиною хвилі від 0,76 до 1,4 мкм та довгохвильові — 

більше 1,4 мкм. Саме довжина хвилі значною мірою обумовлює проникну 

здатність ІЧ-випромінювань. Найбільшу проникну здатність мають 

короткохвильові ІЧ-випромінювання, які впливають на органи та тканини 

організму людини, що знаходяться на глибині кількох сантиметрів від поверхні 

тіла. ІЧ промені довгохвильового діапазону затримуються поверхневим шаром 

шкіри. Спектр ІЧ-випромінювань (довгохвильових чи короткохвильових), в 

основному, залежить від температури джерела променів: при температурі до 100 

°С випромінюються довгохвильові промені, а при температурі більшій ніж 100 °С 

— короткохвильові. 

Вплив ІЧ-випромінювань на людину може бути загальним та локальним і 

призводить він, зазвичай, до підвищення температури. При довгохвильових 

випромінюваннях підвищується температура поверхні тіла, а при 

короткохвильових — органів та тканин організму, до яких здатні проникнути ІЧ 

промені. Більшу небезпеку являють собою короткохвильові випромінювання, які 

можуть здійснювати безпосередній вплив на оболонки та тканини мозку і тим 

самим призвести до виникнення, так званого, теплового удару. Людина при 

цьому відчуває запаморочення, біль голови, порушується координація рухів, 

настає втрата свідомості. Можливим наслідком впливу короткохвильових ІЧ-

випромінювань на очі є поява катаракти. Досить часто таке професійне 

захворювання зустрічається у склодувів. 



При тривалому перебуванні людини в зоні теплового променевого потоку, 

як і при систематичному впливі високих температур, відбувається різке 

порушення теплового балансу в організмі. При цьому порушується робота 

терморегулювального апарату, посилюється діяльність серцево-судинної та 

дихальної систем, відбувається значне потовиділення, яке призводить до втрати 

потрібних для організму солей. Інтенсивність теплового опромінення обумовлює 

також появу певних нервових розладів: дратівливість, часті болі голови, 

безсоння. Серед працівників „гарячих‖ цехів (прокатників, ливарників та ін.) 

відзначається значний відсоток осіб, які страждають неврастенією. 

 

2.7.2 Ультрафіолетові випромінювання 

Ультрафіолетові (УФ) випромінювання належать до оптичного діапазону 

електромагнітних хвиль і знаходяться між тепловими та іонізуючими 

(рентгенівськими) випромінюваннями, тому мають властивості як перших, так і 

других. За способом генерації вони наближаються до теплового діапазону 

випромінювань (температурні випромінювачі починають генерувати УФ промені 

при температурі понад 1200 °С), а за біологічною дією — до іонізуючого 

випромінювання. Незважаючи на схожість біологічної дії на організм людини 

негативні наслідки від ультрафіолетового опромінення значно менші ніж від 

іонізуючого. Це обумовлено більшою довжиною його хвилі, а відтак і меншою 

енергією кванта УФ променів. 

Спектр УФ-випромінювань поділяється на три області: УФА — 

довгохвильова з довжиною хвилі від 400 до 320 нм; УФВ — середньохвильова — 

від 320 до 280 нм; УФС — короткохвильова — від 280 до 10 нм. Ультрафіолетові 

випромінювання області УФА відзначаються слабкою біологічною дією. 

Середньо- та короткохвильові УФ промені, в основному, впливають на шкіру та 

очі людини. Значні дози опромінення можуть спричинити професійні 

захворювання шкіри (дерматити) та очей (електрофтальмію). УФ- 

випромінювання впливають також на центральну нервову систему, що 

проявляється у вигляді болі голови, підвищення температури тіла, відчуття 



розбитості, передчасного втомлення, нервового збудження тощо. Крім того, 

несприятлива дія УФ променів може посилюватись завдяки ефектам, що властиві 

для цього виду випромінювань, а саме іонізації повітря та утворенні озону. 

Слід зазначити, що УФ-випромінювання характеризується двоякою дією на 

організм людини: з одного боку, небезпекою переопромінення, а з іншого — його 

необхідністю для нормального функціонування організму, оскільки УФ промені є 

важливим стимулятором основних біологічних процесів. Природне освітлення, 

особливо сонячні промені, є достатнім для організму людини джерелом УФ-

випромінювань, тому його відсутність або ж недостатність може створити певну 

небезпеку. З метою профілактики ультрафіолетової недостатності для 

працівників, на робочих місцях яких відсутнє природне освітлення, наприклад 

шахтарів, необхідно до складу приміщень охорони здоров'я включати фітарії. 

 

Лекція 3 

Нормування шкідливих чинників виробничого процесу. Контроль 

умов праці та шкідливих чинників, заходи, спрямовані на нормалізацію 

умов праці 

3.1 Нормування шкідливих речовин 

Шкідливі речовини, що потрапили в організм людини спричинюють 

порушення здоров'я лише в тому випадку, коли їхня кількість в повітрі 

перевищує граничну для кожної речовини величину. Під гранично допустимою 

концентрацією (ГДК) шкідливих речовин в повітрі робочої зони розуміють таку 

концентрацію, яка при щоденній (крім вихідних днів) роботі на протязі 8 годин 

чи іншої тривалості (але не більше 40 годин на тиждень) за час всього трудового 

стажу не може викликати професійних захворювань або розладів у стані здоров'я, 

що визначаються сучасними методами як у процесі праці, так і у віддалені строки 

життя теперішнього і наступних поколінь. 

За величиною ГДК в повітрі робочої зони шкідливі речовини поділяються 

на чотири класи небезпеки (ГОСТ 12.1.007-76): 



— 1-й — речовини надзвичайно небезпечні, ГДК менше 0,1 мг/м
3 

(свинець, 

ртуть, озон). 

— 2-й — речовини високонебезпечні, ГДК 0,1... 1,0 мг/м
3
 (кислоти сірчана 

та соляна, хлор, фенол, їдкі луги). 

— 3-й — речовини помірно небезпечні, ГДК 1,1...10,0 мг/м
3 

(вінілацетат, 

толуол, ксилол, спирт метиловий). 

— 4-й — речовини малонебезпечні, ГДК більше 10,0 мг/м
3
 (аміак, бензин, 

ацетон, гас). 

Гранично допустимі концентрації деяких шкідливих речовин в повітрі 

робочої зони та їх характеристики наведені в таблицях 2.3 та 2.4. 

Необхідно зазначити, що в списку ГДК; поряд з величиною нормативу, 

може стояти літера, яка вказує на особливість дії цієї речовини на організм 

людини: 

О — гостронаправленої дії; 

А — алергічної дії; 

К — канцерогенної дії; 

Ф — фіброгенної дії. 

Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не повинно перевищувати 

встановлених у ГОСТ 12.1.005-88 гранично допустимих концентрацій (ГДК). 

При одночасному вмісті у повітрі робочої зони кількох шкідливих речовин 

односпрямованої дії (близьких за хімічним складом і характером біологічного 

впливу) сума відношень фактичних концентрацій кожної з них (С1, С2, ... Сn) у 

повітрі приміщень до їх ГДК (ГДК1, ГДК2, ... ГДКn), не повинна перевищувати 

одиниці, тобто 

 С1/ГДК1 + С2/ГДК2 + … + Сn/ГДКn ≤ 1 

ГДК поширюється на повітря робочої зони всіх робочих місць незалежно 

від їх розташування. 

 

 

 



3.2 Апаратура та методи контролю за станом повітряного 

середовища. 

Наявність та концентрацію шкідливих речовин у повітрі звичайно 

визначають шляхом відбору проб у зоні дихання за характерних виробничих 

умов з урахуванням основних технологічних процесів, джерел виділення 

шкідливих речовин і функціонування технологічного обладнання. Впродовж 

зміни та (або) на окремих етапах технологічного процесу у кожній точці 

(робочому місці) має бути відібрано стільки проб (але не менше п`яти), щоб було 

достатньо для достовірної гігієнічної характеристики стану повітряного 

середовища. З відібраними пробами повітря роблять лабораторні аналізи. Зараз 

все більшого поширення набувають хроматографічні та спектрофотометричні 

методи аналізу за допомогою хроматографів ХТ-2М, ―Цвет‖, ЛХМ-7М, Газохром 

3101, стрічкових газоаналізаторів ФЛ-4501, ФЛ-4502 тощо. Оцінку концентрації 

шкідливих речовин у повітрі робочої зони безпосередньо на робочих місцях 

здійснюють експрес-методом за допомогою газоаналізаторів УГ-2 або ГХ-4, 

визначення наявності у повітрі найнебезпечніших речовин (парів ртуті, свинцю, 

ціанистих сполук тощо) – індикаційним методом; запиленість повітря робочої 

зони – ваговим, рахунковим, експресним та іншими методами. 

 

3.3 Заходи, що забезпечують нормалізацію стану повітряного 

середовища. 

Загальні заходи та засоби попередження забруднення повітряного 

середовища на виробництві та захисту працюючих включають: 

- вилучення шкідливих речовин у технологічних процесах, заміна 

шкідливих речовин менш шкідливими і т.п. Наприклад, свинцеві білила замінені 

на цинкові, метиловий спирт - іншими спиртами, органічні розчинники для 

знежирювання – миючими розчинами на основі води та ін.; 

- удосконалення технологічних процесів та устаткування (застосування 

замкнутих технологічних циклів, неперервних технологічних процесів, мокрих 

способів переробки пиломатеріалів тощо); 



- автоматизація та дистанційне управління технологічними процесами та 

обладнанням, що виключає безпосередній контакт працюючих зі шкідливими 

речовинами;  

- герметизація виробничого устаткування, робота технологічного 

устаткування під розрідженням, локалізація шкідливих виділень за рахунок 

місцевої вентиляції, аспіраційних укрить; 

- нормальне функціонування систем опалення, загальнообмінної 

вентиляції, кондиціювання повітря, очистки викидів в атмосферу; 

- попередні та періодичні медичні огляди робітників, які працюють у 

шкідливих умовах, профілактичне харчування, дотримання правил особистої 

гігієни; 

- контроль за вмістом шкідливих речовин в повітрі робочої зони; 

- використання засобів індивідуального захисту. 

 

3.4 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 

 Засоби захисту органів дихання  різні респіратори та протигази. Ці 

прилади забезпечують захист органів дихання за умов обмеженого вмісту 

шкідливих речовин та при вмісті кисню у повітрі не менше 18 %. Найширше 

застосування мають респіратори. Їх поділяють на протипилові, протигазові та 

універсальні. Вони складаються з маски (напівмаски) і фільтра. Протипилові 

респіратори захищають органи дихання від аерозолів. Промисловість випускає 

респіратори ШБ-1 ―Лепесток‖, ―Астра-2‖, Ф-62Ш тощо. 

Респіратор ―Астра-2‖ призначений для захисту від високо-дисперсних 

аерозолів. Протигазові та універсальні респіратори призначені для захисту 

органів дихання від пари та газів, що є у повітрі у кількості, яка не перевищує 10 

 15 значень ГДК. Широко застосовуються протигазовий РПГ-67 та 

універсальний РУ-60М респіратори. Вибір фільтруючого патрона залежить від 

складу шкідливих речовин у повітрі робочої зони. Так, для проведення 



фарбувальних робіт застосовують респіратори РПГ-67 або РУ-60М з патронами 

марки А. 

Ізолюючі прилади (шлангового та автономного типів) забезпечують захист 

органів дихання за умов недостатнього вмісту у повітрі кисню та при завищених 

концентраціях шкідливих речовин. Їх застосовують при важких умовах роботи, 

наприклад при фарбуванні замкнених об`ємів (респіратор РМП-62), а також при 

ліквідації аварій. 

 

3.5 Захист від шкідливої дії речовин на виробництві 

 Загальні заходи та засоби попередження забруднення повітряного 

середовища на виробництві та захисту працюючих включають: 

- вилучення шкідливих речовин в технологічних процесах, заміна 

шкідливих речовин менш шкідливими; 

- удосконалення технологічних процесів та устаткування (застосування 

замкнутих технологічних циклів тощо); 

- автоматизація і дистанційне управління технологічними процесами та 

обладнанням, що виключає безпосередній контакт працюючих з шкідливими 

речовинами; 

- герметизація виробничого устаткування, робота технологічного 

устаткування під розрідженням; 

- медичні огляди робітників, профілактичне харчування; 

- використання засобів індивідуального захисту; 

- засоби вентиляції. 

 

3.6 Вентиляція виробничих приміщень 

3.6.1 Призначення та класифікація систем вентиляції 

Під вентиляцією розуміють сукупність заходів та засобів призначених для 

забезпечення на постійних робочих місцях та зонах обслуговування виробничих 

приміщень метеорологічних умов та чистоти повітряного середовища, що 

відповідають гігієнічним та технічним вимогам. 



 Вентиляція класифікується за такими ознаками: 

- за способом переміщення повітря – природна, штучна (механічна) та 

суміщена; 

- за напрямком потоку повітря – припливна, витяжна, припливно-

витяжна; 

- за місцем дії – загальнообмінна, місцева, комбінована; 

- за часом дії – робоча та аварійна. 

 

3.6.2 Природна вентиляція 

 Природна вентиляція відбувається в результаті теплового і вітрового 

напору. Тепловий напір обумовлений різницею температур, а значить і густини 

внутрішнього і зовнішнього повітря. Вітровий напір обумовлений тим, що при 

обдуванні вітром будівлі, з її навітряної сторони утворюється підвищений тиск, а 

підвітряної – розріджений. 

 Природна вентиляція може бути неорганізованою і організованою. При 

неорганізованій вентиляції об`єми повітря, що надходять та вилучаються із 

приміщення, є не регламентованими, а сам повітрообмін залежить від випадкових 

чинників (напрямку та сили вітру, температури зовнішнього та внутрішнього 

повітря). Неорганізована природна вентиляція включає інфільтрацію – 

просочування повітря через нещільності у вікнах, дверях, перекриттях та 

провітрювання, що здійснюється при відкриванні вікон та кватирок. 

 Організована природна вентиляція називається аерацією. Для аерації в 

стіні будівлі роблять отвори для надходження зовнішнього повітря, а на даху чи у 

верхній частині будівлі встановлюють спеціальні пристрої (ліхтарі) для 

видалення відпрацьованого повітря. Для регулювання надходження та видалення 

повітря передбачено перекривання на необхідну величину аераційних отворів та 

ліхтарів. Це особливо важливо в холодну пору року. 

 Перевагою природної вентиляції є її дешевизна та простота експлуатації. 

Основний її недолік в тому, що повітря надходить в приміщення без 



попереднього очищення, а видалене відпрацьоване повітря також не очищується і 

забруднює довкілля. 

 

3.6.3 Штучна вентиляція 

 Штучна (механічна) вентиляція дає можливість очищувати повітря перед 

його викидом в атмосферу, вловлювати шкідливі речовини безпосередньо біля 

місць їх утворення, обробляти припливне повітря (очищувати, підігрівати, 

зволожувати), більш цілеспрямовано подавати повітря в робочу зону. Механічна 

вентиляція дає можливість організувати повітрозабір в найбільш чистій зоні.  

Загальнообмінна штучна вентиляція. Загальнообмінна вентиляція 

забезпечує створення необхідного мікроклімату та чистоти повітряного 

середовища у всьому об`ємі робочої зони приміщення. 

 Припливна вентиляція. Схема припливної механічної вентиляції 

включає: повітрозабірний пристрій 1; фільтр для очищення повітря 2; 

повітронагрівач (калорифер) 3; вентилятор 5; мережу повітроводів 4 та припливні 

патрубки з насадками 6. Якщо немає необхідності підігрівати припливне повітря, 

то його пропускають безпосередньо у виробничі приміщення через обвідний 

канал 7. 

 Витяжна вентиляція. Витяжна вентиляція складається із очисного 

пристрою 1, вентилятора 2, центрального 3 та відсмоктуючих повітроводів 4. 

 Повітря після очищення необхідно викидати на висоті не менше ніж 1м 

над гребенем даху. Забороняється робити викидні отвори безпосередньо у вікнах. 

 В умовах промислового виробництва найбільш розповсюджена 

припливно-витяжна система вентиляції із загальним припливом в робочу зону та 

місцевою витяжкою шкідливих речовин безпосередньо з місць їх утворення. 

 У виробничих приміщеннях, де виділяється значна кількість шкідливих 

газів, парів, пилу витяжка повинна бути на 10% більшою ніж приплив, щоб 

шкідливі речовини не витіснялись у суміжні приміщення з меншою 

шкідливістю. 

 



3.6.4 Місцева вентиляція 

 Місцева вентиляція може бути припливною і витяжною. 

 Місцева припливна вентиляція, виконується у вигляді повітряних душів, 

повітряних та повітряно-теплових завіс. Забезпечує створення потрібних 

параметрів повітряного середовища в обмеженому просторі. 

 Повітряні душі використовуються для запобігання перегріванню 

робітників в гарячих цехах, а також для утворення так званих повітряних оазисів 

(ділянок виробничої зони, які різко відрізняються своїми фізико-хімічними 

характеристиками від решти приміщення). 

 Повітряні та повітряно-теплові завіси призначені для запобігання 

надходження в приміщення значних мас холодного зовнішнього повітря при 

необхідності частого відкривання дверей чи воріт. 

 Місцева витяжна вентиляція забезпечує локалізацію та видалення 

шкідливих речовин безпосередньо від джерела їх утворення, що запобігає 

поширенню шкідливих речовин по приміщенню і робить процес їх видалення 

більш ефективним і економічним. Вона здійснюється за допомогою місцевих 

витяжних зонтів, всмоктуючих панелей, витяжних шаф, бортових відсмоктувачів 

і пристроїв, що встановлюються безпосередньо на технологічному або 

допоміжному обладнанні. 

 Конструкція місцевої витяжки повинна забезпечити максимальне 

вловлювання шкідливих виділень при мінімальній кількості вилученого повітря. 

Крім того, вона не повинна бути громіздкою та заважати обслуговуючому 

персоналу працювати і наглядати за технологічним процесом. 

 Основними чинниками при виборі типу місцевої витяжки є характеристики 

шкідливих виділень (температура, густина парів, токсичність), положення 

робітника при виконанні роботи, особливості технологічного процесу та 

устаткування. 

 

 

 



3.6.5 Основні вимоги до систем вентиляції 

 Природна та штучна вентиляції повинні відповідати наступним санітарно-

гігієнічним вимогам: 

- створювати в робочій зоні приміщень нормовані параметри повітряного 

середовища; 

- не вносити в приміщення забруднене повітря ззовні або шляхом 

засмоктування забрудненого повітря з суміжних приміщень; 

- не створювати на робочих місцях протягів чи різкого охолодження; 

- бути доступними для управління та ремонту під час експлуатації; 

- не створювати під час експлуатації додаткових незручностей, бути 

економічними, вибухопожежобезпечними, не заважати використовувати 

технологічні операції, не створювати перешкоди внутрицеховому транспорту, не 

впливати на якість продукції.  

 

Лекція 4 

 

4.1 Нормування природного освітлення 

Природне освітлення має важливе фізіолого-гігієнічне значення для 

людини, має психологічну дію, створюючи відчуття безпосереднього зв‘язку з 

довкіллям, стимулює фізіологічні процеси, підвищує обмін речовин, покращує 

розвиток організму в цілому. Сонячне випромінювання зігріває та знезаражує 

повітря, очищуючи його від збудників багатьох хвороб. Однак, природне 

освітлення має і недоліки: воно непостійне в різні періоди часу, нерівномірно 

розподіляється в приміщенні, залежить від погодних умов. 

На рівень природного освітлення приміщень впливають: світловий клімат, 

який залежить від географічного розтушування місця, площа та орієнтація 

світлових отворів; конструкція вікон, чистота скла, геометричні параметри 

приміщень та відбиваючі властивості поверхонь, зовнішнього та внутрішнього 

затемнення світла різними об‘єктами. 



Оскільки природне освітлення не постійне у часі, його кількісна оцінка 

здійснюється за відносним показником – коефіцієнтом природної освітленості 

(КПО): 

  

КПО = (Евн/Езов)*100%, 

 

де Евн (лк) – природна освітленість в даній точці площини всередині 

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

Езов (лк) - зовнішня горизонтальна освітленість, що створюється світлом в той 

самий час повністю відкритим небосхилом.  

В основі нормування виробничого освітлення покладена залежність 

необхідного рівня освітлення від зорової напруги (розряду зорової роботи), яка, в 

першу чергу, визначається розміром об‘єкта розпізнавання, контрастом між 

об‘єктом і фоном, характеристикою фона. Нормування освітлення в громадських, 

допоміжних та житлових будівлях здійснюють в залежності від призначення 

приміщення.  

 За системи бічного природного освітлення (через віконні прорізи у стінах) 

нормується мінімальне значення КПО. Для одностороннього бічної системи - це 

КПО у точці робочої поверхні (або підлоги), розташованій на відстані 1м від 

стіни, найбільш віддаленої від світлових прорізів. За системи верхнього 

природного освітлення (через ліхтарі – світлові прорізі у покритті будівлі) та 

системи верхнього та бічного природного освітлення нормується середній КПО, 

обчислений за результати вимірювань у N точках (не менш 5) умовної робочої 

поверхні (або підлоги). Перша та остання точка приймаються на відстані 1 м від 

поверхні стін. Середнє значення КПО обчислюється за формулою: 

 

КПОср=(КПО1 /2 +КПО2 +КПО3 +…+ КПОN-1+ КПОN /2 )/(N-1),  

 

де КПОN – коефіцієнт природного освітлення у N-й контрольній точці, N – 

кількість контрольних точок у площині характерного перерізу приміщення. 



Нормативні значення коефіцієнтів природного освітлення приводяться 

―Будівельними нормами і правилами‖ (ДБН В2.5-28-2006). 

При проектуванні природного освітлення враховують, що освітленість в 

середині приміщення залежить від світла, яке створюється небом і безпосередньо 

потрапляє на робочу поверхню, а також світла, яке відбивається від поверхонь в 

середині приміщення та прилеглих будівель.  

 

4.2 Нормування штучного освітлення 

Штучне освітлення передбачається у всіх приміщеннях будівель, а також на 

відкритих робочих ділянках, місцях проходу людей та руху транспорту. Від 

якості прийнятої системи освітлення залежить продуктивність та безпека праці, а 

також здоров‘я працівників. Раціонально виконане штучне освітлення приміщень 

при одній і тій же витраті електроенергії може підвищити продуктивність праці 

на 15-20%.  

Штучне освітлення проектується для двох систем: загальне (рівномірне або 

локалізоване) та комбіноване (до загального додається місцеве). 

При штучному освітленні нормативною величиною є абсолютне значення 

освітленості, яке залежить від характеристики зорової праці та системи 

освітлення (загальне, комбіноване). Згідно СНіП ІІ-4-79 визначено вісім розрядів 

(в залежності від розміру об‘єкта розпізнавання), в свою чергу розряди (I-V) 

містять чотири підрозряди (а, б, в, г) - в залежності від контрасту між об‘єктом і 

фоном та характеристики фона (коефіцієнта відбиття).  

Як джерела світла при штучному освітленні використовуються лампи 

розжарювання та газорозрядні лампи. У лампах розжарювання видиме світло 

випромінює нагріта до високої температури нитка з тугоплавкого матеріалу. 

Світловий потік залежить від споживаної потужності і температури нитки. Лампи 

розжарювання прості у виготовленні, надійні в експлуатації. Недоліки – мала 

світлова віддача, невеликий строк та несприятливий спектральний склад світла, в 

якому переважають жовтий та червоний кольори при нестачі синього та 

фіолетового порівняно з природним світлом, що ускладнює розпізнавання 



кольору. У газорозрядних лампах балон наповнюється парами ртуті та інертним 

газом, на внутрішню поверхню балона можуть наноситься люмінофор.  

Газорозрядні лампи бувають низького (люмінесцентні) та високого тиску. 

Люмінесцентні лампи мають високий строк служби, більшу світлову віддачу, 

малу яскравість поверхні, що світиться, кращий спектральний склад світла – 

ближчий до денного. Недоліки – пульсація світлового потоку, нестійка робота 

при низьких температурах і зниженій напрузі та більш складна схема вмикання. 

Розрізняють кілька типів люмінесцентних ламп залежно від спектрального 

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

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

Існують також галогенні лампи, в яких колби наповнені парами галогену 

(йоду або брому). За принципом дії вони бувають розжарювання, газорозрядні і 

металогалогенні.  

При проектуванні освітлювальних установок необхідно, дотримуючись 

норм і правил освітлення, визначити потребу в освітлювальних пристроях, 

установчих матеріалах і конструкціях, а також в електричній енергії. Проект, як 

правило, складається з чотирьох частин: світлотехнічної, електричної, 

конструктивної та кошторисно-фінансової. 

 

4.3 Експлуатація освітлювальних установок 

Ретельний і регулярний догляд за устаткуванням природного та штучного 

освітлення має важливе значення для створення раціональних умов освітлення, а 

саме, - забезпечення потрібних величин освітленості без додаткових витрат 

електроенергії. В приладах з газорозрядними лампами необхідно слідкувати за 

належним станом схем вмикання та пускорегулюючих апаратів, про несправність 

яких свідчить значний шум дроселів та блимання світла. Терміни чищення 

світильників та віконного скла в залежності від рівня пилу та газів в повітряному 

середовищі передбачаються діючими нормами (для віконного скла від двох до 

чотирьох разів на рік; для світильників - від чотирьох до дванадцяти раз на рік). 

Своєчасно повинна проводитися заміна несправних ламп та ламп, що 



відпрацювали робочий строк. Після заміни ламп та чищення світильників 

необхідно перевіряти рівень освітленості в контрольних точках не рідше одного 

разу на рік. Фактично отримана освітленість повинна бути більшою або 

дорівнювати нормативній освітленості з урахуванням коефіцієнта запасу. 

Для вимірювання рівнів освітленості на робочих поверхнях 

використовують люксметри (наприклад, Ю-116), які складаються з фотоелемента 

та увімкненого до нього міліамперметра. При надходженні світлового потоку на 

фотоелемент у колі приладу виникає фотострум, пропорційний світловому 

потоку, що падає. Шкала приладу градуюється в одиницях освітленості - люксах, 

що дає змогу за показаннями приладу оцінити освітленість поверхні. 

 

4.4 Нормування та вимірювання шумів 

 Шкідливість шуму як фактора виробничого середовища і середовища 

життєдіяльності людини приводить до необхідності обмежувати його рівні. 

Санітарно-гігієнічне нормування шумів здійснюється, в основному, двома 

способами – методом граничних спектрів (ГС) і методом рівня звуку. 

 Метод граничних спектрів, який застосовують для нормування постійного 

шуму, передбачає обмеження рівнів звукового тиску в октавних смугах із 

середніми геометричними частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 і 

8000 Гц. Сукупність цих граничних октавних рівнів називають граничним 

спектром. Позначають той чи інший граничний спектр рівнем його звукового 

тиску на частоті 1000 Гц. Наприклад, ―ГС-75‖ означає, що даний граничний 

спектр має на частоті 1000 Гц рівень звукового тиску 75 дБ.  

 Метод рівнів звуку застосовують для орієнтовній гігієнічний оцінки 

постійного шуму та визначення непостійного шуму, наприклад, зовнішнього 

шуму транспортних засобів, міського шуму. При цьому методі вимірюють 

коректований по частотам у відповідності з чутливістю вуха загальний рівень 

звукового тиску у всьому діапазоні частот, що відповідає перерахованим вище 

октавним смугам. Виміряний таким чином рівень звуку дає змогу 

характеризувати величину шуму не дев‘ятьма цифрами рівнів звукового тиску, як 



у методі граничних спектрів, а однією. Вимірюють рівень звуку в децибелах А 

(дБ А) шумоміром із стандартною коректованою частотною характеристикою, в 

якому за допомогою відповідних фільтрів знижена чутливість на низьких та 

високих частотах. 

 Непостійний шум характеризують також еквівалентним (за енергією) 

рівнем звуку, тобто рівнем звуку постійного широкосмугового не імпульсного 

шуму, що має такий самий вплив на людину, як і даний непостійний шум. 

Еквівалентний рівень - це рівень постійного шуму, дія якого відповідає дії 

фактичного шуму із змінними рівнями за той же час, виміряного по шкалі ―А‖. 

Для непостійного та імпульсного шуму нормованим параметром є еквівалентний 

рівень шуму у дБАекв. Для імпульсного шуму нормується також максимальний 

рівень шуму - у дБА.  

 Порядок вимірювання рівнів звуку шумомірами та розрахунок 

еквівалентного рівня регламентовано ДСН 3.36.037-99. Звичайний шумомір 

складається з мікрофону, підсилювача, фільтрів (корегуючих, октавних) та 

приладу, що показує . Існують прилади – акустичні дозиметри, за допомогою 

яких безпосередньо вимірюють еквівалентний рівень звуку. Вимірювання шуму 

можна також здійснювати за допомогою сучасних комп‘ютерів.  

 Вимірювання шуму проводиться на постійних робочих місцях у 

приміщеннях, на території підприємств, на промислових спорудах та машинах (в 

кабінах, на пультах управління і т. п.).Результати вимірювань повинні 

характеризувати шумовий вплив за час робочої зміни (робочого дня). 

 При проведенні вимірювань мікрофон слід розташовувати на висоті 1,5 м 

над рівнем підлоги чи робочого майданчика (якщо робота виконується стоячи) чи 

на висоті і відстані 15 см від вуха людини, на яку діє шум (якщо робота 

виконується сидячи чи лежачи). Мікрофон повинен бути зорієнтований у 

напрямку максимального рівня шуму та віддалений не менш ніж на 0,5 м від 

оператора, який проводить вимірювання. 

 Тривалість вимірювання непостійного шуму:  



- для переривчастого шуму, за час повного робочого циклу з урахуванням 

сумарної тривалості перерв з рівнем фонового шуму;  

-  для шуму, що коливається у часі, допускається загальна тривалість 

вимірювання - 30 хвилин безперервно або вимірювання складається з трьох 

десятихвилинних циклів ;  

-  для імпульсного шуму тривалість вимірювання - 30 хвилин.  

 

Допустимі значення шуму 

Вид діяльності Рівень звуку, 

дБА 

Керівна робота з підвищеними вимогами, наукова 

діяльність, конструювання, викладання, проектно-

конструкторські бюро, програмування на ОЕМ 

 

50 

Висококваліфікована робота, вимірювання та 

аналітична робота в лабораторіях 

60 

Робота, що виконується з вказівками та акустичними 

сигналами. Приміщення диспетчерських служб, 

машинописних бюро. 

65 

Робочі місця за пультами у кабінах нагляду та 

дистанційного керування без мовного зв‘язку. Приміщення 

лабораторій з шумними устаткуванням 

75 

Постійні робочі місця у виробничих приміщеннях та 

на території підприємств 

80 

 

4.5 Нормування ультразвуку 

 Ультразвук широко застосовують в техніці для диспергування рідин, 

очищення частин, зварювання пластмас, дефектоскопії металів, очищення газів 

від шкідливих домішок тощо. 

У техніці застосовують звукові хвилі частотою вище 11,2 кГц, тобто 

захоплюється частина діапазону відчутних для людини звуків. На організм 



людини ультразвук впливає, головним чином, при безпосередньому контакті, а 

також через повітря. При дотриманні заходів безпеки робота з ультразвуком на 

стані здоров‘я не позначається. Допустимі рівні звукового тиску ультразвуку 

нормовані ДСН 3.3.6.037-99 і складають при восьмигодинному робочому дні:  

Середньогеометрична частота  

октавних смуг, кГц 

16 31,5 63 та  

вище 

Допустимі рівні тиску, дБ 88 106 110 

 

4.6 Методи та засоби боротьби з шумом 

Відповідно до ГОСТ 12.1.003 – 83 захист від шуму повинен досягатися 

шумобезпечною технікою, застосуванням засобів та методів колективного 

захисту (ГОСТ 12.1.029 – 30); засобів індивідуального захисту (ГОСТ 12.4.051 – 

78), та будівельно-акустичними методами. 

Для створення шумобезпечної техніки на стадії її проектування повинні 

використовуватись методи, які знижують шум в самому джерелі. Їх 

підрозділяють на методи: 

1. Що знижують збудження шуму; 

2. Що знижують звуковипромінюючу здатність джерела. 

Шляхи та засоби зниження збудження шуму залежать від способу генерації 

та характерних особливостей джерел шуму. Так одним з найбільш поширених 

джерел шуму (механічного) є зубчаті передачі, підшипники. 

Зниження шуму шестерні досягається підвищенням точності її обробки і 

складання, підбиранням матеріалів з максимальним внутрішнім тертям (при 

заміні сталевих шестерень чавунними шум знижується на 3 – 4 дБ), конструкції 

зубчатих колес (найменший рівень шуму створюють конічні, шевронні і косі 

зубці). 

Зниження шуму у підшипниках досягається точністю посадки (щоб не було 

перекосів, забезпечувалась максимальна щільність посадки), вірно вибраним 

мастилом, заміною, де це можливо, підшипників котіння на підшипники 

ковзання. 



Зниження шуму при обробці різанням досягається вибором матеріалу різця, 

його формою, заточенням. 

При наявності елементів, що мають співударяння, особисту роль відіграють 

матеріали з яких їх вироблено, жорсткість конструкції, форма і геометричні 

характеристики пар, що мають співударяння.  

Зниження аеродинамічного шуму досягається покращенням 

аеродинамічних характеристик конструктивних елементів, наприклад – 

плазмотрона. 

Зниження електромагнітного шуму досягається вибором оптимальних 

розмірів, технологій і якості виготування магніто проводів, підбором значень 

магнітної індукції та ін.  

Для зниження звуковипромінюваючої здатності джерела, його поверхню 

покривають демпріруючими матеріалами, які мають велике внутрішнє тертя. 

Найбільш розповсюджені жорсткі покриття з пружних в‘язких матеріалів 

(лінолеума, мастик).  

У якості засобів індивідуального захисту використовуються вкладиші типу 

„Беруші‖ або „Грибок‖.  

 

4.7 Захист від ультразвуку 

Для колективного захисту від УЗ використовують наступні заходи: 

зменшення шкідливого випромінювання у джерелі; 

локалізація дії ультразвуку за допомогою конструктивних і планувальних 

рішень; 

організаційно-профілактичні заходи. 

Для зменшення кількості шкідливого випромінювання у джерелі 

рекомендується підвищувати робочі частоти джерел (не менш 18 кГц) УЗ, що 

забезпечує в інтенсивності УЗ на робочих місцях і виключає випромінювання 

звукової енергії. 

Для локалізації УЗ обов‘язковим є використання звукоізольованих кожухів 

або екранів, які звичайно виготовляються з сталевого або дюралюмінієвого листа, 



товщина якого складає 0.7 – 1 мм., внутрішня поверхня кожуху повинна бути 

обклеєна гумою або тонким (5 – 10мм.) шаруватим матеріалом, що вбирає звук ( 

можна досягти ефекту 50 – 70 дБ).Можливе використання еластичних кожухів з 2 

– 3 шарів гуми загальною товщиною 4 – 5 мм. Між робочими місцями та 

обладнанням встановлюють екрани з прозорих матеріалів. Контрольно-

планувальні рішення вимагають застосування дистанційного керування і систем 

планування, розміщення УЗ устаткування в спеціальних приміщеннях, кабінах, 

загорожах.  

Контактна дія УЗ може бути виключена шляхом автоматизації виробничих 

процесів і застосування дистанційного керування. 

Використовують спецінструмент з вібраційною сіткою і захисні рукавички, 

якщо в цьому є потреба. 

Організаційно-профілактичні заходи складаються з проведення 

інструктажів і встановлення раціональних розпорядків щодо праці та відпочинку. 

Для індивідуальних засобів захисту використовуються протишуми. 

 

4.8 Захист від ІЧ-випромінювання 

До основних заходів та засобів щодо зниження небезпечної та шкідливої дії 

ІЧ-випромінюваня належать: 

— зниження інтенсивності випромінювання джерел шляхом вдосконалення 

технологічних процесів та устаткування; 

— раціональне розташування устаткування, що є джерелом ІЧ-

випромінювання; 

— автоматизація та дистанційне керування технологічними процесами; 

— використання повітряних та водоповітряних душів у «гарячих» цехах; 

— застосування теплоізоляції устаткування та захисних екранів; 

— раціоналізація режимів праці та відпочинку; 

— проведення попереднього та періодичних медоглядів; 

— використання засобів індивідуального захисту. 



Вищезазначені заходи та засоби більш детальніше розглянуті у підпункті 

2.2.4 даного підручника. 

 

4.9 Захист від УФ випромінювання 

Захист від інтенсивного опромінення ультрафіолетовими променями 

досягається: раціональним розташуванням робочих місць, «захистом відстанню», 

екрануванням джерел випромінювання, екрануванням робочих місць, засобами 

індивідуального захисту. Найбільш раціональним методом захисту вважається 

екранування (укриття) джерел УФ-випромінювань. Як матеріали для екранів 

застосовують, зазвичай, непрозорі металеві листи або світлофільтри. До засобів 

індивідуального захисту належить спецодяг (костюми, куртки, білі халати), 

засоби для захисту рук (тканинні рукавички), лиця (захисні щитки) та очей 

(окуляри зі світлофільтрами). 

 

Лекція 5 

 

Основні причини, що породжують небезпеку виробничого обладнання і 

технологічних процесів та загальні вимоги безпеки 

Небезпечний виробничий фактор – небажане явище, яке супроводжує 

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

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

захворювання) і навіть до раптової смерті. 

Виробнича травма – пошкодження тканин, порушення анатомічної 

цілісності організму людини або його функцій внаслідок впливу виробничих 

факторів. Як правило, виробнича травма є наслідком нещасного випадку на 

виробництві. 

Нещасний випадок на виробництві – це обмежена в часі подія або раптовий 

вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що 

сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок яких заподіяно 

шкоду здоров'ю або настала смерть.  



5.1 Основні причини виробничого травматизму 

Причини виробничого травматизму поділяють на: 

- організаційні 

- технічні 

- санітарно-гігієнічні 

- психофізіологічні 

Організаційні причини: відсутність або неякісне проведення навчання з 

питань охорони праці; відсутність контролю; порушення вимог інструкцій, 

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

технологічних регламентів, правил експлуатації устаткування, транспортних 

засобів, інструменту; порушення норм і правил планово-попереджувального 

ремонту устаткування; недостатній технічний нагляд за небезпечними роботами; 

використання устаткування, механізмів та інструменту не за призначенням. 

Технічні причини: невідповідність вимогам безпеки або несправність 

виробничого устаткування, механізмів, інструменту; недосконалість 

технологічних процесів; конструктивні недоліки устаткування, недосконалість 

або відсутність захисних загороджень, запобіжних пристроїв, засобів сигналізації 

та блокування. 

Санітарно-гігієнічні причини: підвищений вміст у повітрі робочих зон 

шкідливих речовин; недостатнє чи нераціональне освітлення; підвищені рівні 

шуму, вібрації, інфра- та ультразвуку; незадовільні мікрокліматичні умови; 

наявність різноманітних випромінювань вище допустимих значень; порушення 

правил особистої гігієни тощо. 

Психофізіологічні причини: помилкові дії внаслідок втоми працівника 

через надмірну важкість і напруженість роботи; монотонність праці; хворобливий 

стан працівника; необережність; невідповідність психофізіологічних чи 

антропометричних даних працівника використовуваній техніці чи виконуваній 

роботі. 

Основні причини нещасних випадків та аварій на виробництві в Україні - 

організаційні, вони значно перевищують технічні та психофізіологічні. 



Санітарно-гігієнічні причини як правило призводять до професійних 

захворювань. 

Основні заходи щодо попередження та усунення причин виробничого 

травматизму і професійної захворюваності поділяються на технічні та 

організаційні. 

До технічних заходів належать заходи з виробничої санітарії, виробничої 

та пожежної безпеки. 

Заходи з виробничої санітарії передбачають створення комфортного 

мікроклімату шляхом влаштування відповідних систем опалення, вентиляції, 

кондиціювання повітря; теплоізоляцію конструкцій будівель та технологічного 

устаткування; заміну шкідливих речовин та матеріалів нешкідливими; 

забезпечення оптимальної концентрації аероіонів; герметизацію шкідливих 

процесів; зниження рівнів шуму, інфразвуку, ультразвуку, вібрації, 

електромагнітних та електростатичних полів, іонізуючого випромінювання; 

влаштування раціонального освітлення; забезпечення необхідного режиму праці 

та відпочинку, санітарного та побутового обслуговування. 

До заходів з виробничої безпеки належать: розроблення та впровадження 

безпечного устаткування; механізація та автоматизація технологічних процесів; 

використання запобіжних пристосувань, автоматичних блокувальних засобів; 

правильне та зручне розташування органів керування устаткуванням; 

розроблення та впровадження систем автоматичного регулювання, контролю та 

керування технологічними процесами; запровадження принципово нових 

нешкідливих та безпечних технологічних процесів. 

До заходів з пожежної безпеки належать: запровадження системи 

попередження пожеж та системи протипожежного захисту. 

До організаційних заходів належать: правильна організація роботи, 

навчання, контролю та нагляду з охорони праці; дотримання трудового 

законодавства, нормативно-правових актів з охорони праці; впровадження 

безпечних методів та наукової організації праці; проведення оглядів, лекційної та 



наочної агітації і пропаганди з питань охорони праці; організація планово-

попереджувального ремонту устаткування, обладнання, технічних систем.  

 

5.2 Вимоги безпеки до виробничого обладнання та до технологічних 

процесів 

 

Основними складовими безпеки праці на виробництві є: 

безпечне виробниче обладнання; 

безпечні технологічні процеси; 

організація безпечного виконання робіт. 

ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. «Оборудование производственное. Общие 

требования безопасности» - основний нормативний документ з загальних вимог 

безпеки до виробничого обладнання за виключенням обладнання, яке є джерелом 

іонізуючих випромінювань. 

Вимоги безпеки до виробничого обладнання конкретних груп, видів, 

моделей розробляються відповідно до вимог ГОСТ 12.2.003-91 з урахуванням 

призначення, виконання та умов його експлуатації. 

 

5.2.1 Безпека виробничого обладнання 

Безпека виробничого обладнання забезпечується: 

вибором принципів дії, джерел енергії, параметрів робочих процесів; 

мінімізацією енергії, що споживається чи накопичується; 

застосуванням вмонтованих в конструкцію засобів захисту та інформації 

про можливі небезпечні ситуації; 

застосуванням засобів автоматизації, дистанційного керування та 

контролю; 

дотриманням ергономічних вимог, обмеженням фізичних та нервово 

психологічних навантажень працівників. 



Виробниче обладнання при роботі як самостійно, так і в складі технологічних 

комплексів повинно відповідати вимогам безпеки протягом всього періоду його 

експлуатації. 

Матеріали конструкції виробничого обладнання не повинні бути фактором 

можливої небезпечної та шкідливої дії на організм працюючих, які виникають в 

процесі роботи обладнання навантаження в окремих його елементах не повинні 

досягати небезпечних значень. При неможливості реалізації останньої вимоги в 

конструкції обладнання необхідно передбачати засоби захисту, огородження і т. 

ін. 

Небезпечні зони виробничого обладнання (рухомі вузли, елементи з 

високою температурою тощо) як потенційні джерела небезпеки травматизму 

повинні бути огороджені відповідно до ГОСТ 12.2.062-81, а також 

теплоізольовані або розміщені в місцях, що виключають контакт з ними 

персоналу. 

Зажимні, вантажно-захоплювальні та вантажно-підіймальні пристрої, тощо 

повинні виключати можливість виникнення небезпеки при раптовому 

відключенні eлектроенергії, а також самовільну зміну стану цих пристроїв при 

відновленні енергоживлення. 

В разі потреби, виробниче обладнання повинно бути 

пожежовибухобезпечним та не накопичувати зарядів статичної електрики в 

небезпечних для працюючих кількостях. 

Виробниче обладнання, робота якого супроводжується виділенням 

шкідливих речовин чи організмів або пожежо- та вибухонебезпечних речовин, 

повинно включати у себе вмонтовані пристрої для локалізації цих виділень. За 

відсутності таких пристроїв, в конструкції обладнання мають бути передбачені 

місця для підключення автономних пристроїв локалізації виділень. За необхідності 

згадані пристрої мають бути виконані з урахуванням чинних вимог щодо стану 

повітря робочої зони та захисту довкілля. 

Якщо виробниче обладнання е джерелом шуму, ультра та інфразвуку, 

вібрації, виробничих випромінювань (електромагнітних, лазерних тощо), то воно 



повинно бути виконано таким чином, щоб дія на працюючих перерахованих 

шкідливих виробничих факторів не перевищувала меж, встановлених 

відповідними чинними нормативами. 

Виробниче обладнання повинно бути забезпечене місцевим освітленням, 

виконаним відповідно до вимог чинних нормативів з урахуванням конкретних 

виробничих умов, якщо його відсутність може спричинювати перенапруження 

органів зору або інші небезпеки, пов'язані з експлуатацією цього обладнання. 

Однією із складових безпеки виробничого обладнання є конструкція 

робочого місця, його розміри, взаємне розміщення органів управління, засобів 

відображення інформації, допоміжного обладнання тощо. Розробляючи 

конструкції робочого місця слід дотримуватися вимог ГОСТ 12.2.032-78,      

ГОСТ 12.2.033-84, ГОСТ 12.2.049-80, ГОСТ 12.2.061-81 та інших чинних 

нормативів. При цьому розміри робочого місця і його елементів мають 

забезпечувати виконання операцій в зручних робочих позах і не ускладнювати 

рухи працюючих. Перевагу слід віддавати виконанню робочих операцій в 

сидячому положенні, або періодичній зміні положень сидячи та стоячи — якщо 

виконання робот не вимагає постійного переміщення працівника. Конструкція 

крісла і підставки для ніг повинна відповідати існуючим ергономічним вимогам. 

Система управління виробничим обладнанням має забезпечувати 

надійне i безпечне його функціонування на всіх режимах роботи i при можливих 

зовнішніх впливах, передбачених ТЗ. На робочих місцях повинні бути написи, 

схеми та інші засоби інформації щодо послідовності керуючих дій. Конструкція і 

розміщення засобів попередження про небезпечні ситуації повинні забезпечувати 

безпомилкове, достовірне і швидке сприйняття 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 шляхом 

маніпулювання органами управління пуском. Органи аварійної зупинки після 

спрацювання повинні залишатися в положенні зупинки до їx повернення у 

вихідне положення обслуговуючим персоналом. Повернення органів аварійної 

зупинки у вихідне положення не повинно приводити до пуску обладнання. 

Повне чи часткове припинення енергопостачання з наступним його 

відновленням, а також пошкодження мережі управління енергопостачанням не 

повинно призводити до виникнення небезпечних ситуацій. 

Засоби захисту, що входять в конструкцій виробничого обладнання, 

повинні: забезпечувати можливість контролю їх функціонування; виконувати 

своє призначення безперервно в процесі роботи обладнання; діяти до нової 

нормалізації відповідного небезпечного чи шкідливого фактора, що спричинив 

спрацювання захисту; зберігати функціонування при виході з ладу інших засобів 

захисту. За необхідності включення засоб1в захисту до початку роботи 

виробничого обладнання, схемою управління повинні передбачатися відповідні 

блокування тощо. 

Виробниче обладнання під час монтажу, ремонту, транспортування та 

зберігання якого застосовуються вантажопідіймальні засоби, повинно мати 

відповідні конструктивні елементи або позначені місця для приєднання 

вантажно-захоплювальних пристроїв з зазначенням маси обладнання. Якщо 

технічними умовами передбачено переміщення обладнання без застосування 

вантажо-підіймальних засобів, то таке обладнання повинно мати відповідні 

елементи або форму для захоплення рукою. 

ГОСТ 12.3.002-75. ССБТ. «Процессы производственные. Общие требования 

безопасности» — чинний нормативний документ з загальних вимог безпеки до 

виробничих процесів. 

 

 

 



5.2.2 Безпека виробничих процесів 

Безпека виробничих процесів визначається, у першу чергу, безпекою 

обладнання, яка забезпечується шляхом урахування вимог безпеки при складанні 

технічного завдання на його проектування, при розробці ескізного й робочого 

проекту, випуску та випробуваннях випробного зразка й передачі його у серійне 

виробництво згідно з ГОСТ 15.001-73 «Разработка и постановка продукции на 

производство. Основные положения». 

Основними вимогами безпеки до технологічних процесів є: усунення 

безпосереднього контакту працюючих з вихідними матеріалами, заготовками, 

напівфабрикатами, готовою продукцією та відходами виробництва, що е 

вірогідними чинниками небезпек; заміна технологічних процесів та операцій, що 

пов'язані з виникненням небезпечних та шкідливих виробничих факторів, 

процесами і операціями, за яких зазначені фактори відсутні або характеризуються 

меншою інтенсивністю; комплексна механізація та автоматизація виробництва, 

застосування дистанційного керування технологічними процесами i операціями 

за наявності небезпечних та шкідливих виробничих факторів; герметизація 

обладнання; застосування засобів колективного захисту працюючих; раціональна 

організація праці та відпочинку з метою профілактики монотонності й гіподинамії, 

а також обмеження важкості праці; своєчасне отримання інформації про 

виникнення небезпечних та шкідливих виробничих факторів на окремих 

технологічних операціях (системи отримання інформації про виникнення 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів необхідно виконувати за 

принципом пристроїв автоматичної дії з виводом на системи попереджувальної 

сигналізації); впровадження систем контролю та керування технологічним 

процесом, що забезпечують захист працюючих та аварійне відключення 

виробничого обладнання; своєчасне видалення і знешкодження відходів вироб-

ництва, що є джерелами небезпечних та шкідливих виробничих факторів, 

забезпечення пожежної й вибухової безпеки. 

При визначенні необхідних засобів захисту потрібно керуватися вказівками 

відповідних розділів стандарту ССБТ за видами виробничих процесів та групами 



виробничого обладнання, що використовується у цих процесах. Перелік діючих 

стандартів стосовно процесів дається у покажчиках Держстандарту, що 

видаються кожен рік. 

Вимоги безпеки при проведенні технологічного процесу повинні бути 

передбачені у технологічній документації. Контроль повноти викладення цих 

вимог повинен здійснюватися відповідно до вказівок РД 50-134-78. Загальні 

заходи щодо забезпечення пожежної безпеки виробничих процесів визначені 

ГОСТ 12.1.004-91, а вибухової безпеки - ГОСТ 12.1.010-76. 

Виробничі будівлі та споруди, залежно від вибраного архітектурно-

будівельного та об'ємно-планувального вирішення, можуть впливати на 

формування умов праці: вимог до освітлення, шуму, мікроклімату, загазованості 

та запиленості повітряного середовища, виробничих випромінювань.  

У виробничому приміщенні умови праці залежать від таких факторів, як 

розташування технологічного обладнання, організація робочого місця, сировина та 

заготовки, готова продукція. У кожному конкретному випадку вимоги безпеки до 

виробничих приміщень та площадок формуються, виходячи з вимог діючих 

будівельних норм та правил. 

Рівні небезпечних та шкідливих виробничих факторів на робочих місцях 

повинні відповідати вимогам стандартів безпеки за видами небезпечних та 

шкідливих факторів. Робочі місця повинні мати рівні та показники освітленості, 

встановлені діючими будівельними нормами та правилами ДБН В2.5-28-2006.. 

Розташування виробничого обладнання, вихідних матеріалів, заготовок, 

напівфабрикатів, готової продукції та відходів виробництва у виробничих 

приміщеннях i на робочих місцях не повинно являти собою небезпеку для 

персоналу. Відстані між одиницями обладнання, а також між обладнанням та 

стінами виробничих приміщень, будівель і споруд повинна відповідати вимогам 

діючих норм технологічного проектування, будівельним нормам та правилам. 

Зберігання вихідних матеріалів, заготовок, напівфабрикатів, готової 

продукції та відходів виробництва потребує розробки і реалізації системи 

заходів, що виключають виникнення небезпечних та шкідливих виробничих 



факторів; використання небезпечних пристроїв для їх зберігання; механізацію та 

автоматизацію вантажно-розвантажувальних робіт тощо. 

При транспортуванні вихідних матеріалів, заготовок, напівфабрикатів, 

готової продукції та відходів виробництва необхідно забезпечувати використання 

безпечних транспортних комунікацій, застосування засобів пересування 

вантажів, що виключають виникнення небезпечних та шкідливих виробничих 

факторів, механізацію та автоматизацію перевезення. При цьому потрібно 

враховувати вимоги ГОСТ 12.2.022-80 «Конвейеры. Общие требования 

безопасности», ГОСТ 12.3.020-80 «Процессы перемещения грузов на 

предприятиях. Общие требования безопасности». 

До факторів, що визначають умови праці, відносяться також раціональні 

методи технологіїіi організації виробництва. Зокрема, велику роль відіграє зміст 

праці, форми побудови трудових процесів, ступінь спеціалізації працюючих при 

виконанні виробничих процесів, вибір режимів праці та відпочинку дисципліна 

праці, психологічний клімат у колективі, організація санітарного и побутового 

забезпечення працюючих відповідно до СНиП П-92—76. 

У формуванні безпечних умов праці велике значення має врахування 

медичних протипоказань до використання персоналу у окремих технологічних 

процесах, а також навчання й інструктаж з безпечних методів проведення робіт. 

До осіб, які допущені до участі у виробничому процесі, ставляться вимоги 

щодо відповідності їх фізичних, психофізичних і, в окремих випадках, 

антропометричних даних характеру роботи. Перевірка стану здоров'я працюючих 

має проводитися як при допуску їх до роботи, так і періодично згідно з чинними 

нормативами. Періодичність контролю за станом їх здоров'я повинна визначатися 

залежно від небезпечних та шкідливих факторів виробничого процесу в порядку, 

встановленому Міністерством охорони здоров'я. 

Особи, які допускаються до участі у виробничому процесі, повинні мати 

професійну підготовку (у тому числі з безпеки праці), що відповідає характеру 

робіт. Навчання працюючих з безпеки праці проводять на всіх підприємствах i в 



організаціях незалежно від характеру та ступеня небезпеки виробництва 

відповідно до ДНАОП 0.00-4.12-99. 

Основними напрямами забезпечення безпеки праці має бути комплексна 

механізація й автоматизація виробництва, це є передумовою але корінного 

покращання умов праці, зростання продуктивності праці та якості продукції, 

сприяє ліквідації відмінності між розумовою й фізичною працею. Але при 

автоматизації необхідно враховувати психічні та фізіологічні фактори, тобто 

узгоджувати функції автоматичних пристроїв з діяльністю людини-оператора. 

Зокрема, необхідно враховувати антропометричні дані останнього та його 

можливості до сприйняття інформації. 

У автоматизованому виробництві необхідне також суворе виконання вимог 

безпеки під час ремонту й налагодження автоматичних машин та їх систем. 

Одним з перспективних напрямів комплексної автоматизації виробничих 

процесів є використання промислових робот. При цьому між людиною та 

машиною (технологічним обладнанням) з'являється проміжна ланка — 

промисловий робот, і система набуває такої структури: людина — промисловий 

робот — машина. У цьому випадку людина виводиться зі сфери постійного 

(протягом змін) безпосереднього контакту з виробничим обладнанням. 

Основними керівними матеріалами з безпеки роботизованих технологічних 

комплексів є ГОСТ 12.2.072-82 «Роботы промышленные, роботизированные 

технологические комплексы и участки. Общие требования безопасности». У 

ньому приводяться вимоги безпеки до конструкції промислових роботизованих 

систем. 

 

5.3 Видача працівникам спецодягу, спецвзуття, інших засобів 

індивідуального захисту 

Відповідно до ст. 8 Закону України "Про охорону праці" та ст. 163 КЗпПУ 

на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, 

пов'язаних із забрудненням або несприятливими температурними умовами, 

робітникам і службовцям видаються безплатно відповідно до норм спеціальний 



одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (ЗІЗ). Наказом 

Держнаглядохоронпраці (нині - Держгірпромнагляд) від 29.10. 1996 р. N 170 

затверджене Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 

одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, згідно 

якого ЗІЗ видаються працівникам тих професій та посад, що передбачені 

Типовими галузевими нормами безкоштовної видачі працівникам спеціального 

одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, або 

відповідними галузевими нормами, що введені на підставі типових. ЗІЗ 

видаються працівникам згідно з встановленими нормами і строками носіння 

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

виробництва, цехи, дільниці та види робіт.  

З врахуванням специфіки виробництва, вимог технологічних процесів і 

нормативних актів з охорони праці, за узгодженням з представниками 

профспілкових органів, за рішенням трудового колективу підприємства 

працівникам може видаватися спецодяг, спецвзуття та інші засоби 

індивідуального захисту понад передбачені норми.  

ЗІЗ, що видаються працівникам, повинні відповідати характеру і умовам 

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

підприємство, обов‗язково перевіряються на їх відповідність вимогам стандартів 

та технічних умов, для чого створюється комісія з представників адміністрації, 

профспілкової організації та уповноваженого з охорони праці трудового 

колективу підприємства. У випадку невідповідності ЗІЗ вимогам нормативно-

технічної документації роботодавець у встановленому порядку подає рекламації 

постачальникам з застосуванням заходів майнової відповідальності.  

ЗІЗ, що видаються працівникам, є власністю підприємства, обліковуються 

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

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

нормами, а також по закінченні строків їх носіння замість одержуваних нових.  

Під час виконання роботи працівники зобов'язані використовувати за 

призначенням і бережливо ставитись до виданих в їх користування ЗІЗ. 



Роботодавець не повинен допускати до роботи працівників без встановлених 

нормами засобів індивідуального захисту, а також в несправному, 

невідремонтованому, забрудненому спеціальному одязі і спеціальному взутті та 

інших засобах індивідуального захисту.  

Роботодавець при видачі працівникам таких засобів індивідуального 

захисту, як респіратори, протигази, саморятівники, запобіжні пояси, 

електрозахисні засоби, накомарники, каски, повинен проводити навчання і 

перевірку знань працівників щодо правил користування і найпростіших способів 

перевірки придатності цих засобів, а також тренування щодо їх застосування.  

Роботодавець зобов'язаний забезпечити регулярне, відповідно до 

встановлених строків, випробування і перевірку придатності засобів 

індивідуального захисту (респіраторів, протигазів, саморятівників, запобіжних 

поясів, електрозахисних засобів, накомарників, касок), а також своєчасну заміну 

фільтрів, скляних деталей та інших частин, захисні властивості яких 

погіршились. Після перевірки на ЗІЗ повинна бути зроблена відмітка (клеймо, 

штамп) про термін наступного випробування.  

Роботодавець зобов'язаний організувати належний догляд за засобами 

індивідуального захисту. 

Трудові спори з питань видачі і користування спеціальним одягом, 

спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту розглядаються 

комісіями по трудових спорах.  

 

Лекція №6 

Охорона праці в хімічних лабораторіях і на дослідних установках 

 

6.1 Будова і санітарно-технічне обладнання хімічних лабораторій 

Робота в хімічних лабораторіях ніколи не відносилась до категорії 

безпечних. Історія науки з часів середньовічних алхіміків і до наших днів багата 

прикладами тяжких нещасних випадків, часто з людськими жертвами, у 



результаті вибухів і пожеж у лабораторіях. Ризик був і є постійним супутником 

хіміка. 

Необхідний рівень безпеки і нешкідливості праці в сфері науки і 

виробництва закликана забезпечити система охорони праці, основні аспекти якої 

приведені у короткому вигляді у даному розділі. 

Приміщення хімічних лабораторій з їх улаштування, обладнанням і 

плануванням повинні відповідати вимогам будівельних норм і правил, санітарних 

норм, вказівок по будівельному проектуванню підприємств, будівель і споруд 

хімічної промисловості. 

Категорії приміщень лабораторій відносяться за пожежною, вибухо-

пожежною та вибуховою небезпечністю до категорії В, а відповідно до ПУЕ - до 

вибухонебезпечних класу 02. Будівлі лабораторій повинні бути не нижче другого 

ступеня вогнестійкості. 

До вибухо-пожежнонебезпечних приміщень категорії А відносяться:  

- приміщення для складування ЛЗР; 

- стендові (пілотні) установки з використанням пожежо-вибухових 

речовин; 

- кімнати для автоклавів і апаратів високого тиску; 

- карбюраторна;  

- сірчано-водневі кімнати; 

- кімнати для зберігання проб в лабораторіях цехів категорії А. 

Кімнати, в яких ведуть роботи з вибухонебезпечними речовинами, як 

правило, влаштовують у ізольованих приміщеннях верхнього поверху будівель, в 

торцевій частині будівлі лабораторії або в прибудові до неї. Розміщення над ними 

інших приміщень не допустиме. 

Автоклавні і лабораторії високого тиску розміщують у прибудові. 

Допускається розміщення їх на верхніх поверхах торцевої частини будівлі при 

умові відокремлення їх від сусідніх приміщень стінами зі ступенем 

вогнестійкості не менше 2,5 год. Із цих приміщень повинні бути окремі виходи 

назовні. 



Стіни, стелі, конструкції поверхонь приміщень, в яких працюють з 

отруйними, агресивними (наприклад, зі ртуттю, свинцем, марганцем, миш'яком, 

бензолом, елементоорганічними з'єднаннями, кислотами, сірчанистим газом та 

ін.) повинні бути облицьованими матеріалами (вкриті склом), попереджуючими 

сорбцію парів і речовин та повинні дозволяти легку їх очистку, дегазацію і миття. 

Матеріали підлоги повинні відповідати гігієнічним і експлуатаційним 

вимогам даного виробництва, бути стійкими до дії хімічних речовин, не 

сорбціювати їх, а у вибухонебезпечних приміщеннях не створювати іскор при 

ударі. 

Водопостачання і каналізація повинні відповідати вимогам будівельних 

норм і правил. Санітарні прилади, а також приймачі виробничих і стічних вод 

оснащують гідрозатворами, розміщеними під приймачами або приладами. 

У лабораторіях влаштовують загальну припливну і витяжну механічну 

вентиляцію, або місцеві системи. Кратність повітрообміну залежить від класу 

шкідливості речовин і сягає від 4 - 6 г о д
- 1

д о  15 год
-1

 для сильнодіючих 

отруйних речовин. 

Для роботи зі шкідливими і легколетучими речовинами в лабораторіях 

встановлюють витяжні шафи з верхнім і нижнім відсмоктуванням. Для 

освітлення витяжних шаф використовують вибухозахищені або 

пиловологонепроникні ліхтарі, вимикачі яких встановлюють зовні шаф. Норми 

освітлення робочих поверхонь згідно СНиП ІІ-4-79 для загальних систем 

освітлення повинні становити 300 лк. 

Швидкість повітря у робочих отворах витяжних шаф повинна відповідати 

класу небезпечності речовин у таких пропорціях: 

Клас небезпечності Швидкість повітря, м/с 

1. Надзвичайно небезпечні 1 - 2  

2. Високо небезпечні 0,75-1,0 

3. Помірно небезпечні 0,5-0,75 

4. Мало небезпечні 0,35-0,5 

 



Витяжні шафи обладнуються комунікаціями для підведення води, 

стисненого повітря, побутового газу, електроенергії; для стоку води влаштовують 

раковини. Газові і водяні крани розміщують так, щоб виключити можливість 

випадкового відкривання крану. 

Поверхні робочих столів і витяжних шаф вкривають негорючими або 

антикорозійними матеріалами, забезпечують бортиками. 

Біля робочих столів і раковин обов'язково встановлюють глиняні банки 

ємністю 10 -15 л для зливання відпрацьованих розчинів, використаних реактивів і 

інших непотрібних рідин, а також корзини для битого скла, паперу і сухого 

сміття. 

Лабораторії для роботи з радіоактивними речовинами обладнують 

відповідно до спеціальних інструкцій. 

Раковини і мийки обладнують відкидними чохлами з прозорого пластика із 

вмонтованими у них рукавичками, що дає можливість уникнути опіків при митті 

посуду хромовою сумішшю та іншими сильнодіючими речовинами. 

На випадок хімічних опіків кислотами і лугами, поблизу робочих місць 

встановлюють раковини-гідранти для обливання місць ураження, фонтанчики 

для промивання очей. Час обмивання: 15 хв., після чого - нейтралізація місця 

опіку розчином лугу або кислоти. 

У кожній лабораторії необхідно медичну аптечку з набором ліків 

(заповнюється медпрацівником), а також респіратори і фільтруючі протигази для 

захисту в аварійних ситуаціях та небезпечних роботах. 

Для гасіння можливих загорянь і пожеж в лабораторіях встановлюють 

засоби їх виявлення і ефективного гасіння, пожежну сигналізацію і зв'язок. 

 

6.2 Загальні правила безпечної організації роботи в хімлабораторіях 

Усі роботи, зв'язані з виділенням шкідливих газів і пари, проводять у 

витяжних шафах при діючій вентиляції. 

Кожен співпрацівник лабораторії повинен знати, які речовини, матеріали, 

обладнання знаходяться в можливій зоні джерела загоряння і які засоби 



пожежогасіння можна використовувати. Після закінчення робочої зміни 

працівник лабораторії повинен перевірити і привести до порядку робоче місце, 

прилади і апарати, а останній, що виходить із лабораторії, повинен перевірити, чи 

закриті крани газових пальників, чи вимкнуті усі електронагрівальні прилади; 

закрити загальні газові і водяні крани; вимкнути вентиляцію, закрити всі 

кватирки і вікна; перевірити, чи немає тліючих предметів і чи не залишилося не 

прибраного промащеного ганчір'я; вимкнути освітлення, групові автомати на 

електрощиті; віддати ключі від лабораторії вахтовому. 

Усі реактиви в лабораторії необхідно зберігати в тарі з надписом, що вказує 

її вміст, концентрацію. Забороняється зберігання реактивів без найменування 

(етикеток). 

Необхідно забезпечення вільних проходів в приміщеннях і коридорах і 

доступу до засобів пожежогасіння. Недопустимо прибирати пролиті випадково 

вогненебезпечні рідини при запалених пальниках і увімкнених 

електронагрівальних приладах; зберігати і споживати харчі і молоко. 

При роботі у вечірній і нічний час, а також при виконанні особливо 

небезпечних робіт у лабораторії повинні знаходитися не менше двох людей, один 

із них старший. 

При виконанні робіт підвищеної небезпеки (наприклад, використання або 

одержання вибухових чи отруйних речовин) усі операції повинні вестися з 

чистими реактивами. 

Співробітники, приступаючи до нових видів вогненебезпечної або 

вибухонебезпечної роботи, зобов'язані попередньо одержати вказівки з безпеки її 

ведення від свого керівника. Всі роботи у хімічній лабораторії повинні 

виконуватися при справних електрообладнанні, апаратурі, електропроводці і 

заземленні (зануленні). До самостійної роботи в хімічних лабораторіях 

допускаються особи віком від 18 років, що пройшли медогляд, ввідний та 

первинний інструктаж на робочому місці з охорони праці, професійно 

підготовлені. 

 



6.3 Безпека зберігання хімічних речовин 

Безпека зберігання хімічних речовин обумовлюється їх фізико-хімічними 

властивостями, що вимагає певних, притаманних тільки кожній з них або класу 

з'єднань, умов зберігання. Так, жовтий фосфор можна зберігати тільки під шаром 

води, оскільки на повітрі він запалюється; металічні натрій та калій займаються і 

вибухають при контакті з водою чи навіть з вологою повітря, тому їх зберігають 

під шаром зневодненого керосину; органічні перекиси і гідро перекиси 

зберігають у посудинах зі скла або поліетилену, оскільки важкі метали (навіть їх 

сліди) є активними каталізаторами їх розкладу, що супроводжується вибухом; 

деякі речовини чутливі до світла, удару, поштовхів, струсу. 

Вибухонебезпечні речовини можуть створюватися при довготривалому 

зберіганні розчинів деяких комплексних солей (аміачно-срібні) і при зберіганні 

ефірів, ацетатів та ін. при доступі повітря. Тому ці речовини не дозволяється 

зберігати тривалий час. 

Поруч з аміаком забороняється зберігати галоїди, оскільки при їх взаємодії 

створюються вибухонебезпечні речовини. Хлористі, бромисті, йодисті солі 

небезпечно зберігати поруч з легкоокислюючими речовинами (спиртом та ін.), 

взаємодіючи з якими, вони створюють вибухонебезпечні суміші. 

Велику небезпеку представляє зберігання горючих речовин з окисниками 

(хлоратами, нітратами, азотною кислотою, бромом, перманганатами, перекисом 

водню та ін.) або біля нагрівальних приладів. 

Легкозаймисті і горючі рідини (за виключенням речовин з низькою 

температурою кипіння) повинні зберігатися у лабораторному приміщенні у 

товстостінних банках (склянках) з притертими пробками. Банки ставлять у 

спеціальний ящик зі щільно закритою кришкою, стіни і дно якого викладені 

азбестом. Ящик ставлять на підлозі на відстані від нагрівальних приладів і 

проходів. На внутрішньому боці кришки роблять чіткий напис із переліком назв і 

загальної допустимої норми зберігання горючих і легкозаймистих рідин для 

даного приміщення.  



Загальний запас вогненебезпечних рідин, що одночасно зберігаються у 

кожному приміщенні, не повинен перевищувати одноденну потребу. Основний 

запас цих рідин зберігають на спец складах. 

Недопустимо зберігати горючі рідини у поліетиленовому, а також у 

тонкостінному скляному посуді ємністю більше 200 мл. 

Низько киплячі речовини: бутадієн, ізопрен, діетиловий ефір, ацетон та ін. 

зберігати у лабораторіях забороняється; після роботи їх потрібно виносити у 

спеціальні сховища. 

Вибухонебезпечні речовини зберігають в окремих приміщеннях, 

забезпечуючи при цьому усі заходи перестороги, передбачені спецінструкціями. 

Ці речовини поміщають у товстостінні скляні банки, які закривають корковими 

або гумовими пробками. Банки зі скляними пробками для цього непридатні, 

оскільки при закриванні та відкриванні банки у результаті тертя можливий вибух. 

Сильнодіючі отруйні речовини - СДОР (миш'як, синильна кислота, сулема, 

фосфорорганічні речовини та ін.), які використовують у лабораторії, зберігають у 

спеціально відведеному місці у шафі або стальному ящику під замком і пломбою. 

Посуд з отруйними речовинами повинен мати чіткі і яскраві етикетки з 

надписом „Отрута‖ і назвою речовини. Відповідальність за зберігання, облік і 

витрати СДОР накладається на особу, призначену наказом по підприємству. 

Концентровані азотну, сірчану, соляну кислоти зберігають у приміщенні 

лабораторії у товстостінному скляному посуді ємністю не більше 2 л, у витяжній 

шафі, на скляних або фарфорових піддонах. Склянки з димлячою азотною 

кислотою зберігають у ящиках з нержавіючої сталі. 

Зберігання вогне- і вибухонебезпечних СДОР і радіоактивних речовин в 

робочих столах не допускається; не допускається також зберігання в лабораторії 

верхнього одягу і побутового посуду, продуктів харчування. 

 

 

 

 



6.4 Безпека роботи з їдкими, вогневибухонебезпечними і сильнодіючими 

отруйними речовинами. 

Безпека роботи з їдкими, вогневибухонебезпечними і сильнодіючими 

отруйними речовинами в основному зводиться до наступного. Роботи з 

концентрованими кислотами і лугами проводяться в захисних окулярах і 

рукавичках, а при роботі з великою їх кількістю додатково використовуються 

захисні фартухи. Розливають кислоти, луги і інші їдкі рідини за допомогою 

скляних сифонів з гумовою грушею або інших нагнітаючих приладів 

Розбавлення концентрованої сірчаної кислоти і розчинення їдких лугів проводять 

у фарфоровому посуді (склянках, чашках), оскільки ці процеси супроводжуються 

виділенням великої кількості тепла. Сірчану кислоту поволі виливають у воду, 

весь час перемішуючи, а не навпаки, бо буде місце бурхливого кипіння і 

розприскування гарячої кислоти, що небезпечно для людей (хімічні і теплові 

опіки). 

Розливати концентровані азотну, сірчану та соляну кислоти дозволяється 

тільки у витяжній шафі з увімкненою вентиляцією. 

При розколюванні великих кусків їдких лугів необхідно обгорнути куски 

тканиною або папером, вдіти захисні окуляри, а голову пов'язати косинкою. При 

перенесенні кислот і лугів необхідно дотримуватися таких правил: 

- переноска кислот однією людиною дозволяється у відповідному 

скляному посуді ємністю не більше 5 л у спецкорзинах; сулії ємністю 5 л з 

кислотами і розчинами лугів повинні розміщуватися у корзинах із соломою або 

стружками; корзини повинні переноситися двома працівниками. 

- якщо кислота випадково розлита, то її спочатку засипають піском, щоб 

він увібрав кислоту, потім пісок забирають і місце, де була пролита кислота, 

засипають содою або вапном, потім змивають водою і витирають насухо. Пролиті 

концентровані розчини лугів також засипають піском або тирсою; місце проливу 

після прибирання піску чи тирси нейтралізують слабким розчином оцтової 

кислоти. 



Відпрацьовані кислоти і луги збирають окремо у спецпосуд і після 

нейтралізації виливають у каналізацію або в інше відведене місце. Зливання в 

каналізацію кислот і лугів без попередньої їх нейтралізації забороняється. 

Особливі вимоги пред'являють до роботи з вогне- і вибухонебезпечними 

речовинами. Усі роботи з легкозаймистими і горючими рідини виконують у 

витяжній шафі при увімкнутій вентиляції. При роботі з вибухонебезпечними 

речовинами обов'язково використовують захисні екрани, інші захисні пристрої 

відповідно до інструкції. 

Перегонку і нагрівання низькокиплячих рідин (ацетону, бензолу, спиртів, 

ефірів та ін.) ведуть у круглодонних колбах з тугоплавкого скла, на банях, 

заповнених відповідними теплоносіями (водою, олією, силіконовою рідиною, 

піском) в залежності від температури кипіння даної речовини. При нагріванні 

ЛЗР в кількості більше 0,5 л необхідно під прилад ставити кювету достатньої 

ємності для попередження розливу рідини у випадку аварії. Відганяти ефір та 

інші ЛЗР на пальнику або плитці з відкритим нагрівальним елементом, а також 

поблизу можливих джерел горючої пари заборонено. 

Відпрацьовані горючі рідини збирають у спеціальну герметичну тару, яку в 

кінці робочого дня видаляють із лабораторії для регенерації або знешкодження 

цих рідин. Виливати їх у каналізацію заборонено. 

При перегонці простих ефірів, діоксану, тетрагідрофурану та інших 

речовин, можуть утворитися перекисні з'єднання, які спроможні розкладатися з 

вибухом при струсі, легкому терті, незначному нагріванні. Тому переганяти 

подібні речовини з домішками перекисів заборонено. Для уникнення вибуху 

перегонка рідин, в яких можуть утворитися перекисні сполуки, проводять не до 

кінця. У перегінній колбі повинно залишатися до 10% первинного об'єму взятої 

рідини. Попередити створення перекисів і гідро-перекисів можливо, коли 

розчинники, схильні до утворення цих домішок, ізолювати від повітря, тобто 

працювати в інертному середовищі і за відсутності світла. 

У деяких випадках для запобігання створення перекисних сполук 

рекомендується використовувати стабілізатори (інгібітори окислення). 



Лекція 7  

Електробезпека 

Електротравматизм та дія електричного струму на організм людини 

 

 Аналіз нещасних випадків в промисловості, свідчить про те, що кількість 

травм, викликаних дією електрики, порівняно невелика і складає 0.5-1% від 

загальної кількості нещасних випадків. Проте з загальної кількості нещасних 

випадків зі смертельним наслідком на виробництві 20-40% трапляється внаслідок 

ураженням електрострумом, що більше, ніж в наслідок дії інших причин, 

причому близько 80% смертельних уражень електричним струмом відбувається в 

електроустановках напругою до 1000 В. 

 Електробезпека – система організаційних і технічних заходів і засобів, 

що забезпечують захист людей від шкідливої та небезпечної дії електричного 

струму, електричної дуги, електричного поля і статичної електрики (ГОСТ 

12.1.009-76. Электробезопасность. Термины и определения). 

 Електротравма – травма, спричинена дією на організм людини 

електричного струму і (або) електричної дуги. 

 Електротравматизм – явище, що характеризується сукупністю 

електротравм. 

 Проходячи через тіло людини, електричний струм справляє термічну, 

електролітичну, механічну та біологічну дію. 

 Термічна дія струму проявляється через опіки окремих ділянок тіла, 

нагрівання до високої температури кровоносних судин, нервів, серця, мозку та 

інших органів, котрі знаходяться на шляху струму, що викликає в них суттєві 

функціональні розлади. 

 Електролітична дія струму характеризується розкладом органічної рідини, 

в тому числі і крові, що супроводжується значними порушеннями їх фізично-

хімічного складу. 

 Механічна (динамічна) дія – це розшарування, розриви та інші подібні 

ушкодження тканин організму, в тому числі м`язової тканини, стінок 



кровоносних судин, судин легеневої тканини внаслідок електродинамічного 

ефекту, а також миттєвого вибухоподібного утворення пари від перегрітої 

струмом тканинної рідини та крові. 

 Біологічна дія струму проявляється через подразнення та збудження живих 

тканин організму, а також через порушення внутрішніх біологічних процесів, що 

відбуваються в організмі і котрі тісно пов`язані з його життєвими функціями. 

 

7.1 Види електричних травм 

 Різноманітність впливу електричного струму на організм людини 

призводять до електротравм, котрі умовно поділяються на два види: 

- загальні електротравми; 

- місцеві електротравми. 

 Місцева електротравма – яскраво виявлене порушення щільності тканин 

тіла, в тому числі кісток, викликане впливом електричного струму або 

електричної дуги. Найчастіше – це поверхневі ушкодження, тобто ушкодження 

шкіри, а інколи й інших м`яких тканин, зв`язок або кісток. 

 Приблизно 75% випадків ушкодження людей струмом супроводжується 

виникненням місцевих електротравм. 

- електричні опіки; 

- електричні знаки; 

- металізація шкіри; 

- механічні пошкодження; 

- електроофтальмія; 

- змішані травми.  

 Електричний знак – це чітко окреслена пляма діаметром 1 – 5 мм сірого 

або блідо-жовтого кольору, що з`являється на поверхні шкіри людини, що 

зазнала дії струму. 

 Електрометалізація – проникнення в шкіру частинок металу внаслідок його 

розбризкування та випаровування під дією струму. 



 Механічні ушкодження є в більшості випадків наслідком різких скорочень 

м`язів під впливом струму, котрий проходить через тіло людини. Внаслідок цього 

можуть відбутися розриви сухожиль, шкіри, кровоносних судин та нервової 

тканини і навіть переломи кісток. 

 Електрофтальмія – це запалення зовнішніх оболонок очей. 

 Електричний удар – збудження живих тканин організму електричним 

струмом, що супроводжується судомним скороченням м`язів. Такий удар може 

призвести до порушення і навіть повного припинення роботи легенів та серця. 

До факторів, що впливають на наслідки ураження електричним струмом 

слід віднести наступні фактори. 

 Сила струму. Зі зростанням сили струму небезпека ураження ним тіла 

людини зростає. Розрізняють порогові значення струму (при частоті 50 Гц): 

- пороговий відчутний струм – 0,5 – 1,5 мА; 

- пороговий невідпускний струм 10 – 15 мА; 

- пороговий фібриляційний струм. 

 Опір тіла людини проходженню струму. Він складається з опору тонких 

зовнішніх шарів шкіри, котрі контактують з електродами, і з опору внутрішніх 

тканин тіла. Найбільший опір струму чинить шкіра. На місці контакту електродів 

з тілом утворюється своєрідний конденсатор, однією обкладкою котрого є 

електрод, другою – внутрішні струмопровідні тканини, а діелектриком – 

зовнішній шар шкіри. 

 Таким чином, опір тіла людини складається з ємнісного та активного 

опорів. Величина електричного опору тіла залежить від стану рогового шару 

шкіри, наявності на її поверхні вологи та забруднень, від місця прикладання 

електродів, частоти струму, величини напруги, тривалості дії струму. 

Ушкодження рогового шару (порізи, подряпини, волога, потовиділення) 

зменшують опір тіла, а відтак – збільшують небезпеку ураження. Опір тіла 

людини в практичних розрахунках приймається рівним 1000 Ом. 



Вид та частота струму 

 Змінний струм. Через наявність в опорі тіла людини ємнісної складової 

зростання частоти прикладеної напруги супроводжується зменшенням повного 

опору тіла та зростанням струму, що проходить через тіло людини. Можна було 

припустити, що зростання частоти призведе до підвищення цієї небезпеки, Однак 

це припущення справедливе лише в діапазоні частот до 50 Гц. Подальше ж 

підвищення частоти, незважаючи на зростання струму, що проходить через 

людину, супроводжується зниженням небезпеки ураження, котра повністю 

зникає при частоті 450 – 500 Гц, тобто струм такої та більшої частоти – не може 

викликати смертельного ураження внаслідок припинення роботи серця або 

легенів, а також інших життєво важливих органів. Однак ці струми зберігають 

небезпеку опіків при виникненні електричної дуги та при проходженні їх 

безпосередньо через тіло людини. Значення фібриляційного струму при частотах 

50 – 100 Гц практично однакові; при частоті 200 Гц фібриляційний струм зростає 

приблизно в два рази в порівнянні з його значенням при 50 – 100 Гц, а при 

частоті 400 Гц – більше ніж в 3 рази. 

 Постійний струм. Постійний струм приблизно в 4 – 5 разів безпечніший, 

ніж змінний струм частотою 50 Гц. Цей висновок впливає з порівнянням значень 

порогових невідпускаючих струменів (50-80 мА для постійного та 10-15 мА для 

струму частотою 50 Гц) і гранично витримуваних напруг: людина, тримаючи 

циліндричні електроди в руках, в змозі витримати (за больовими відчуттями) 

прикладену до неї напругу не більше 21-22 В при 50 Гц і не більше 100-105 В для 

постійного струму. Постійний струм, проходячи через тіло людини, викликає 

слабші скорочення м`язів і менш неприємні відчуття порівняно зі змінним того ж 

значення. Лише в момент замикання і розмикання ланки струму людина відчуває 

короткочасні болісні відчуття внаслідок судомного скорочення м`язів. 

Порівняльна оцінка постійного і змінного струмів справедлива лише для напруг 

до 500 В. Вважається, що при більш високих напругах постійний струм стає 

небезпечнішим, ніж змінний частотою 50 Гц. 



 Тривалість проходження струму через організм істотно впливає на 

наслідок ураження: зі зростанням тривалості дії струму зростає ймовірність 

важкого або смертельного наслідку. 

 Шлях протікання струму через людину. Якщо на шляху струму 

виявляються життєво важливі органи – серце, легені, головний мозок, то 

небезпека ураження досить велика. Якщо ж струм проходить іншими шляхами, 

то його вплив на життєво важливі органи може бути лише рефлекторним, а не 

безпосереднім. 

 Індивідуальні властивості людини. Особливо сприйнятливими до 

електричного струму є особи, котрі нездужають на захворювання шкіри, серцево-

судинної системи, органів внутрішньої секреції, легенів, мають нервові хвороби. 

 Важливе значення має психічна підготовленість до можливої небезпеки 

ураження струмом. В переважній більшості випадків несподіваний електричний 

удар навіть за низької напруги призводить до важких наслідків. Проте за умови, 

коли людина очікує удару, то ступінь ураження значно знижується. Досвід, 

вміння адекватно оцінити ситуацію щодо небезпеки, що виникла, а також 

застосувати раціональні засоби звільнення від струму дозволяють уникнути 

важкого ураження. 

 

7.2 Причини електротравм 

Основними причинами ураження електричним струмом є: 

недостатня навченість, несвоєчасна перевірка знань та присвоєння груп 

кваліфікації за технікою безпеки персоналу, котрий обслуговує 

електроустановки; 

порушення правил влаштування, технічної експлуатації та техніки безпеки 

електроустановок; 

неправильна організація праці; 

неправильне розташування пускової апаратури та розподільних пристроїв, 

захаращеність підходів до них; 



порушення правил виконання робіт в охоронних зонах ЛЕП, електричних 

кабелів та ліній зв‘язку; 

несправність ізоляції, через що металеві неструмопровідні частини 

обладнання виявляються під напругою; 

обрив заземлювального провідника; 

використання електрозахисних пристроїв, котрі не відповідають умовам 

виконання робіт; 

виконання електромонтажних та ремонтних робіт під напругою; 

застосування проводів та кабелів, котрі не відповідають умовам 

виробництва та використовуваній напрузі; 

низька якість з‘єднань та ремонту; 

недооцінка небезпеки струму, котрий походить через тіло людини та 

напруги, впливу котрої підлягає людина, коли її ноги знаходяться на ділянці з 

точками різного потенціалу; 

недооцінка необхідності вимкнення електроустановки в неробочі періоди; 

виконання робіт без індивідуальних засобів, котрі не пройшли своєчасного 

випробування; 

користування електроустановками, опір ізоляції котрих не перевищує 

нормативних значень; 

некваліфікований інструктаж робітників, котрі використовують ручні 

електричні машини; 

відсутність контролю за діями працівників з боку ІТП або виконавців робіт; 

відсутність маркування, запобіжних плакатів, блокувань, тимчасових 

огороджень місць електротехнічних робіт. 

 

7.3 Класифікація приміщень за ступенем небезпеки враження 

електричним струмом. 

За характером середовища розрізняють наступні виробничі приміщення: 

- нормальні – сухі приміщення, в котрих відсутні ознаки жарких та 

запилених приміщень та приміщень з хімічно активним середовищем; 



- сухі – відносна вологість повітря не вище 60%; 

- вологі – відносна вологість повітря 60-75%; 

- сирі - – відносна вологість повітря протягом тривалого часу перевищує 

75%, але не досягає 100%; 

- особливо сирі – відносна вологість близько 100%, стіни, стеля, предмети 

вкриті вологою; 

- жаркі – температура повітря протягом тривалого часу перевищує +30 

градусів; 

- запилені – наявний в приміщенні пил, котрий виділяється, осідає на 

дротах та проникає всередину машин, апаратів; приміщення можуть бути з 

струмопровідним або з неструмопровідним пилом; 

- з хімічно активним середовищем – в приміщенні постійно або протягом 

тривалого часу міститься пара або відкладаються відкладення, котрі руйнівно 

діють на ізоляцію та струмопровідні частини обладнання. 

 

7.4 Системи заходів і засобів безпечної експлуатації електроустановок 

Безпечна експлуатація електроустановок забезпечується: 

 системою технічних засобів і заходів; 

 системою електрозахисних засобів; 

 системою організаційно-технічних засобів і заходів. 

 

7.4.1 Система технічних засобів і заходів 

 Технічні заходи і засоби з електробезпеки реалізуються в конструкції 

електроустановок при їх розробці, виготовленні та монтажі відповідно до чинних 

нормативів. Конструкція електроустановок повинна відповідати умовам їх 

експлуатації та забезпечувати захист персоналу від можливого доторкання до 

рухомих та струмопровідних частин, а устаткування – від потрапляння всередину 

сторонніх предметів та води. 

За способом захисту людини від ураження електричним струмом 

встановлено п‘ять класів електротехнічних виробів: 0, 0І, І, ІІ, ІІІ. До класу 0 



належать вироби, які мають робочу ізоляцію і у яких відсутні елементи для 

заземлення. До класу 0І належать вироби, які мають робочу ізоляцію, елемент 

для заземлення та провід без заземлювальної жили для приєднання до джерела 

живлення. До класу І належать вироби, які мають робочу ізоляцію та елемент для 

заземлення. У випадку, коли виріб класу І має провід до джерела живлення, то 

цей провід повинен мати заземлювальну жилу та вилку із заземлювальним 

контактом. До класу ІІ належать вироби, які мають подвійну або посилену 

ізоляцію і не мають елементів для заземлення. До класу ІІІ належать вироби, які 

не мають внутрішніх та зовнішніх електричних кіл з напругою вищою ніж 42 В. 

За своїми функціями технічні засоби і захисту забезпечення електробезпеки 

діляться на дві групи: 

- технічні засоби і заходи забезпечення електробезпеки при нормальному 

режимі роботи електроустановок; 

- технічні засоби і заходи забезпечення електробезпеки при аварійних 

режимах роботи електроустановок. 

Основні технічні засоби і заходи забезпечення електробезпеки при 

нормальному режимі роботи електроустановок: 

- ізоляція струмопровідних частин; 

- недоступність струмопровідних частин; 

- блоківки безпеки; 

- засоби орієнтації в електроустановках; 

- виконання електроустановок, ізольованими від землі; 

- захисне розділення електричних мереж; 

- застосування малих напруг; 

- компенсація ємнісних струмів замикання на землю; 

- вирівнювання потенціалів. 

З метою підвищення рівня безпеки, залежно від призначення, умов 

експлуатації і конструкції в електроустановках застосовується одночасно 

декілька з перелічених технічних заходів і засобів. 



Основні технічні заходи попередження електротравм при переході напруги 

на неструмопровідні частини електроустановок. 

Поява напруги на неструмопровідних частинах електроустановок пов‘язана 

з пошкодженням ізоляції і замиканням на корпус. Основними технічними 

заходами щодо попередження електротравм при замиканнях на корпус є захисне 

заземлення, занулення (розглядалося на лабораторних роботах) та захисне 

відключення.  

Призначення захисного відключення – відключення електроустановки при 

пошкодженні ізоляції і переході напруги на неструмопровідні частини 

електроустановок. Застосовується в доповнення до захисного заземлення або 

занулення для забезпечення надійного захисту, передусім в умовах особливої 

небезпеки електротравм. При наявності сухого ґрунту опір заземлюючого 

пристрою розтіканню струму за певних умов може перевищувати допустимі 

значення з відповідною втратою захисних функції. Ефективність занулення 

залежить від опору мережі короткого замикання  при переході напруги на 

неструмопровідні частини електроустановок. При значній протяжності мережі 

живлення її опір струму короткого замикання збільшується, а абсолютне 

значення струму короткого замикання може бути недостатнім для спрацювання 

максимального захисту. В таких випадках доцільно використовувати саме 

захисне відключення. Згідно з чинними нормативами захисне відключення є 

обов‘язковим в гірничо-видобувній промисловості і на торфрозробках.  

 

7.4.2 Система електрозахисних засобів 

Електрозахисні засоби – це технічні вироби, що не є конструктивними 

лементами електроустановок і використовуються як при виконанні робіт в 

електроустановках з метою запобігання електротравм. 

Електрозахисні засоби поділяються на ізолювальні (ізолювальні шланги, 

кліщі, накладки, діелектричні рукавички), огороджувальні (огородження, щитки, 

ширми, плакати) та запобіжні (окуляри, каски, запобіжні пояси, руковиці для 

захисту рук).  



Ізолювальні електрозахисні засоби поділяються на основні та додаткові. 

Основні ізолювальні електрозахисні засоби розраховані на напругу установки і 

при дотриманні вимог безпеки щодо користування ними забезпечують захист 

працівників. Додаткові електрозахисні засоби навіть про дотриманні 

функціонального їх призначення не забезпечують надійного захисту працюючих і 

застосовуються одночасно з основними для підвищення рівня безпеки. У разі 

застосування основних електрозахисних засобів достатньо використовувати один 

додатковий засіб. При захисті працівників від напруги кроку досить 

використовувати діелектричне взуття без застосування додаткових засобів. 

Відповідальність за своєчасне забезпечення працівників і комплектування 

електроустановок  засобами захисту, згідно з норами комплектування, за 

організацію належних умов зберігання, створення необхідного запасу, своєчасне 

проведення періодичних оглядів і випробувань, вилучення непридатних засобів 

захисту та організацію їх обліку – несе власник цих засобів. 

Електрозахисні засоби повинні зберігатися у приміщеннях в спеціально 

відведених місцях сухими і чистими, в умовах, що виключають можливість їх 

механічних ушкоджень, шкідливої дії вологи, агресивного середовища, мастила 

тощо. Крім того, електрозахисні засоби повинні оглядатися перед кожним їх 

застосуванням. При таких оглядах слід приділяти увагу справності засобів 

захисту, відсутності тріщин, подряпин та деформації ізолювальних елементів, 

терміну придатності засобів.  

 

7.4.3 Організаційні та технічні заходи електробезпеки 

До роботи на електроустановках допускаються особи не молодші 18 років, 

які пройшли інструктаж та навчання з безпечних методів праці, перевірку знань 

правил безпеки та інструкцій відповідно до займаної посади та кваліфікаційної 

групи з електробезпеки, і які не мають проти показів, визначених Міністерством 

охорони здоров‘я України. 

Для забезпечення безпеки робіт у діючих електроустановках належить 

виконувати наступні організаційні заходи: 



 призначення осіб, які відповідають за організацію та проведення робіт; 

 оформлення наряду чи розпорядження на проведення робіт; 

 організація нагляду за проведенням робіт; 

 оформлення закінчення робіт, перерв у роботі, переведення на інші робочі 

місця. 

До технічних заходів, які необхідно виконувати в діючих 

електроустановках для забезпечення безпеки робіт належать: 

1. при проведенні робіт зі зняттям напруги в діючих електроустановках чи 

поблизу них: 

 вимкнення установки (частини установки) від джерела живлення 

електроенергії; 

 механічне блокування приводів апаратів, які здійснюють вимкнення, 

зняття запобіжників, від‘єднання кінців лінії, яка здійснює електропостачання та 

інші заходи, що унеможливлюють випадкову подачу напруги до місця 

проведення робіт; 

 встановлення знаків безпеки та захисних огорож біля струмопровідних 

частин, що залишаються під напругою і до яких в процесів роботи можливе 

доторкання або наближення на недопустиму відстань; 

 встановлення заземлення (ввімкнення заземлювальних ножів чи 

встановлення переносних заземлень); 

 огородження робочого місця та вивішування плакатів безпеки; 

2. при проведенні робіт на струмопровідних частинах, які знаходяться під 

напругою та поблизу них: 

 виконання робіт за нарядом не менш ніж двома працівниками зі 

застосуванням електрозахисних засобів, під постійним наглядом, із 

забезпеченням безпечного розташування працівників, використовуваних 

механізмів та пристосувань. 

 

 

 



7.4.4 Кваліфікаційні групи з електробезпеки 

Головною засадою організації безпечної експлуатації електроустановок є 

забезпечення обслуговування їх висококваліфікованим персоналом. Існує 5 груп 

з електробезпеки персоналу, котрий обслуговує електроустановки. 

 1 група. Група присвоюється особам, які мають елементарну уяву про 

небезпеку ураження електричним струмом і про заходи електробезпеки при 

роботі на обслуговуваній дільниці, електроустановці. Для 1 групи стаж роботи в 

електроустановках не нормується. 

 2 група. Особи цієї групи повинні мати елементарне технічне знайомство 

з електроустановками, чітко уявляти небезпеку ураження електрострумом, 

наближення до струмоведучих частин, знати основні заходи безпеки при роботі 

на електроустановках, вміти надавати першу допомогу. 

 3 група. Особи цієї групи повинні: знати будову електричних установок та 

вміти їх обслуговувати; знати загальні правила техніки безпеки, правила допуску 

до роботи в електричних установах напругою до 1000 В, вміти здійснювати 

нагляд за тими, хто працює з електроустановками та надавати першу допомогу. 

 4 група. Особи цієї групи повинні: мати знання з електротехніки в обсязі 

спеціалізованого профтехучилища; знати повністю ПУЕ; перевіряти виконання 

необхідних заходів з техніки безпеки; знати схеми та обладнання своєї дільниці; 

вміти навчати персонал інших груп правилам техніки безпеки; вміти надавати 

першу допомогу потерпілому. 

 5 група. Особи цієї групи повинні: знати всі схеми та обладнання своєї 

дільниці; знати ПУЕ в загальній та в спеціальній частинах; знати, чим викликана 

та чи інша вимога правил; вміти організовувати безпечне виконання робіт та 

здійснювати нагляд в електричних установках будь-якої напруги; навчати 

персонал інших груп правилам техніки безпеки; вміти надавати першу допомогу. 

 

7.4.5 Захист від статичної електрики 

Статична електрика – це сукупність явищ, що пов‘язані з виникненням, 

накопиченням та релаксацією вільного електричного заряду на поверхні або в 



об‘ємі діелектричних та напівпровідникових речовин, матеріалів та виробів. 

Виникнення зарядів статичної електрики є результатом складних процесів 

перерозподілу електронів чи іонів при стиканні двох різнорідних тіл (речовин). 

Порушення поверхневого контакту при терті тіл призводить до 

електризації - виникнення електричних зарядів, які можуть утримуватись на 

поверхні цих тіл протягом тривалого часу. Такі заряди, на відміну від рухомих 

зарядів динамічної електрики (електричний струм) знаходяться у статичному 

стані. 

Електричні заряди виникають: 

 при терті діелектричних тіл один об одного або об метал (наприклад, 

пасові передачі); 

 при переливанні, перекачуванні, перевезенні в ємностях горючих та 

легкозаймистих рідин; 

 при транспортуванні горючих газів трубопроводом; 

 при подрібненні діелектриків; 

 при переміщенні сухого запиленого повітря зі швидкістю понад 15 – 20 

м/с і т.п. 

За сприятливих умов, наприклад, при низькій вологості повітря статичні 

заряди не лише утворюються, а й накопичуються. Коли в результаті такого 

накопичення вони набудуть високого потенціалу, то може виникнути швидкий 

іскровий розряд між частинами устаткування або розряд на землю. Такий 

іскровий розряд при наявності горючих сумішей може спричинити вибух чи 

пожежу. В цьому і полягає основна небезпека статичної електрики. 

Захист від статичної електрики та її небезпечних проявів досягається 

трьома основними способами: 

1. запобіганням виникнення та накопичення статичної електрики, 

2. прискоренням стікання електростатичних зарядів, 

3. нейтралізацією електростатичних зарядів. 



Запобігти виникненню статичної електрики чи зменшити її величину 

можна заміною небезпечної технології, зменшенням швидкості руху речовини по 

трубопроводу, виготовленням поверхонь, що труться, з однорідних матеріалів. 

Прискоренню стікання зарядів сприяє заземлення устаткування, збільшення 

електропровідності матеріалів шляхом нанесення на їх поверхню антистатичних 

добавок чи присадок, підвищення відносної вологості повітря. 

Нейтралізація зарядів статичної електрики здійснюється внаслідок іонізації 

повітря індукційними, високовольтними, радіоактивними та комбінованими 

нейтралізаторами. 

 

7.4.6 Блискавкозахист 

Блискавкозахист — це система захисних пристроїв та заходів, що 

призначені для забезпечення безпеки людей, збереження будівель та споруд, 

устаткування та матеріалів від можливих вибухів, займань та руйнувань, 

спричинених блискавкою. 

Блискавка — особливий вид проходження електричного струму через 

величезні повітряні прошарки, джерелом якого є атмосферний заряд, 

накопичений грозовою хмарою. 

Розрізняють первинні (прямий удар) і вторинні прояви блискавки. 

Прямий удар блискавки (ураження блискавкою) — безпосередній контакт 

каналу блискавки з будівлею чи спорудою, що супроводжується протіканням 

через неї струму блискавки. Прямий удар блискавки здійснює на уражений об'єкт 

наступні дії: електричну, що пов'язана з ураженням людей і тварин електричним 

струмом та виникненням перенапруг на елементах, по яких струм відводиться в 

землю; теплову, що зумовлена значним виділенням теплоти на шляхах 

проходження струму блискавки через об'єкт; механічну, що спричинена ударною 

хвилею, яка поширюється від каналу блискавки, а також електродинамічними 

силами, що виникають у конструкціях, через які проходить струм блискавки. 

Під вторинними проявами блискавки розуміють явища під час близьких 

розрядів блискавки, що супроводжуються появою потенціалів на конструкціях, 



трубопроводах, електропроводах всередині будівель і споруд, які не зазнали 

прямого удару блискавки. Вони виникають внаслідок електростатичної та 

електромагнітної індукції. 

Ще однією особливістю вторинного прояву блискавки є занесення високих 

потенціалів у будівлю по металоконструкціях, які підведені в цю будівлю 

(трубопроводах, рейкових шляхах, естакадах, проводах ліній електропередач і т. 

п.). Такі занесення супроводжуються електричними розрядами, які можуть стати 

джерелом вибуху чи пожежі. 

Захист об'єктів від прямих ударів блискавки забезпечується шляхом 

встановлення блискавковідводів. Захист від електростатичної індукції 

(вторинний прояв блискавки) здійснюється приєднанням устаткування до 

заземлювача для відведення електростатичних зарядів, індукованих блискавкою, 

в землю. Захист від електромагнітної індукції полягає у встановленні методом 

зварювання перемичок між протяжними металоконструкціями в місцях їхнього 

зближення менше ніж на 10 см.. Інтервал між перемичками повинен становити не 

більше 20 м. Це дає змогу наведеному струму блискавки переходити з одного 

контуру в інший без утворення електричних розрядів. Захист від занесення 

високих потенціалів у будівлю здійснюється шляхом приєднання до заземлювача 

металоконструкцій перед їх введенням у будівлю. 

Будівлі та споруди поділяються за рівнем блискавкозахисту на три 

категорії. Приналежність об'єкта, що підлягає блискавкозахисту, до тієї чи іншої 

категорії визначається головним чином його призначенням та класом 

вибухопожежонебезпечних зон згідно ПУЕ. 

I категорія — будівлі та споруди або їх частини з вибухонебезпечними 

зонами класів В-І та В-ІІ. В них зберігаються чи знаходяться постійно або 

використовуються під час виробничого процесу легкозаймисті та горючі 

речовини, що здатні утворювати газо-, пило-, пароповітряні суміші, для вибуху 

яких достатньо невеликого електричного розряду (іскри). 

II категорія — будівлі та споруди або їх частини, в яких наявні 

вибухонебезпечні зони В-Іа, В-Іб, В-ІІа. Вибухонебезпечні газо-, пило-, 



пароповітряні суміші в них можуть з'явитися лише при аварії чи порушенні 

установленого технологічного процесу. До цієї ж категорії належать зовнішні 

установки класу В-Іг та склади, у яких зберігаються вибухонебезпечні матеріали, 

легкозаймисті та горючі рідини. 

III категорія — ціла низка будівель та споруд, зокрема: будівлі та споруди 

з пожежонебезпечними зонами класів П-І, П-ІІ та П-ІІа; зовнішні технологічні 

установки, відкриті склади горючих речовин, що належать до зон класів П-ІП; 

димові та інші труби підприємств і котельних, башти та вишки різного 

призначення висотою 15 м і більше. 

Об'єкти І та II категорій необхідно захищати як від прямих ударів 

блискавки, так і від вторинних її проявів. Будівлі та споруди III категорії повинні 

мати захист від прямих ударів блискавки та занесення високих потенціалів, а 

зовнішні установки — тільки від прямих ударів. 

При виборі пристроїв блискавкозахисту за категоріями враховують 

важливість об'єкта, його висоту, місце розташування серед сусідніх об'єктів, 

рельєф місцевості, інтенсивність грозової діяльності. Останній параметр 

характеризується середньорічною тривалістю гроз у годинах для даної 

місцевості. 

Для захисту об'єкта від прямих ударів блискавки застосовують 

блискавковідвід — пристрій, який височіє над захищуваним об'єктом, сприймає 

удар блискавки та відводить її струм у землю. Захисна дія блискавковідводу 

базується на властивості блискавки уражати найбільш високі та добре заземлені 

металеві конструкції. За конструктивним виконанням блискавковідводи 

поділяються на стержневі, тросові та сітчасті, а за кількістю та загальною 

площею захисту — на одинарні, подвійні та багатократні. Окрім того, 

розрізняють блискавковідводи встановлені окремо та такі, що розташовані на 

захищуваному об'єкті. Будь-який блискавковідвід складається з 

блискавкоприймача (металевий стержень, трос, сітка), який безпосередньо 

сприймає удар блискавки; несущої опори, на якій розташовується 

блискавкоприймач; струмовідводу (металевий провідник), по якому струм 



блискавки передається в землю та заземлювача, який забезпечує розтікання 

струму блискавки в землі. 

 
Лекція 8 

Пожежна безпека 

 

Пожежа – неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що 

розповсюджується у часі і просторі. 

Залежно від розмірів матеріальних збитків пожежі поділяються на особливо 

великі (коли збитки становлять від 10000 і більше розмірів мінімальної заробітної 

плати ) і великі (збитки сягають від 1000 до 10000 розмірів мінімальної заробітної 

плати ) та інші.  

Пожежна безпека об’єкта – стан об‘єкта, за якого з регламентованою 

імовірністю виключається можливість виникнення і розвитку пожежі та впливу 

на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних 

цінностей. 

Основними причинами пожеж на виробництві є: 

- необережне поводження з вогнем; 

- незадовільний стан електротехнічних пристроїв та порушення правил їх 

монтажу та експлуатації; 

- порушення режимів технологічних процесів; 

- несправність опалювальних приладів та порушення правил їх 

експлуатації; 

- невиконання вимог нормативних документів з питань пожежної безпеки. 

Наслідки пожеж не обмежуються суто матеріальними втратами, 

пов'язаними зі знищенням або пошкодженням основних виробничих та 

невиробничих фондів, товарно-матеріальних цінностей, особистого майна 

населення, витратами на ліквідацію пожежі та її наслідків, на компенсацію 

постраждалим і т. і. Найвідчутнішими, безперечно, є соціальні наслідки, які, 

передусім, пов'язуються з загибеллю і травмуванням людей, а також 



пошкодженням їх фізичного та психологічного стану, зростанням захворюваності 

населення, підвищенням соціальної напруги у суспільстві внаслідок втрати 

житлового фонду, позбавленням робочих місць тощо. 

Не слід забувати й про екологічні наслідки пожеж, до яких, у першу чергу, 

можна віднести забруднення навколишнього середовища продуктами горіння, 

засобами пожежогасіння та пошкодженими матеріалами, руйнування озонового 

шару, втрати атмосферою кисню, теплове забруднення, посилення парникового 

ефекту тощо. 

Цілком природно, що існує безпосередня зацікавленість у зниженні 

вірогідності виникнення пожеж і зменшенні шкоди від пожеж. Досягнення цієї 

мети є досить актуальним і складним соціально-економічним завданням, 

вирішенню якого повинні сприяти системи пожежної безпеки. 

Основними напрямками забезпечення пожежної безпеки є усунення умов 

виникнення пожежі та мінімізація її наслідків. Об‘єкти повинні мати системи 

пожежної безпеки, спрямовані на запобігання пожежі дії на людей та матеріальні 

цінності небезпечних факторів пожежі, в тому числі їх вторинних проявів. До 

таких факторів, згідно ГОСТ 12.1.004-91, належать: 

- полум'я та іскри; 

- підвищена температура навколишнього середовища; 

- токсичні продукти горіння й термічного розкладу; 

- дим; 

- знижена концентрація кисню. 

Вторинними проявами небезпечних факторів пожежі вважаються: 

- уламки, частини зруйнованих апаратів, агрегатів, установок, 

конструкцій; 

- радіоактивні та токсичні речовини і матеріали, викинуті із зруйнованих 

апаратів та установок; 

- електричний струм, що виник внаслідок переходу напруги на 

струмопровідні елементи будівельних конструкцій, апаратів, агрегатів під дією 

високих температур; 



- небезпечні фактори вибухів, згідно ГОСТ 12.1.010, пов‘язаних з 

пожежами; 

- вогнегасні речовини 

 

8.1 Сутність та види горіння 

Горіння - екзотермічна реакція окислення речовини, яка супроводжується 

виділенням диму та виникненням полум‘я або світінням. 

Для виникнення горіння необхідна одночасна наявність трьох чинників - 

горючої речовини, окислювача та джерела запалювання. При цьому, горюча 

речовина та окисник повинні знаходитися в необхідному співвідношенні один до 

одного і утворювати таким чином горючу суміш, а джерело запалювання повинно 

мати певну енергію та температуру, достатню для початку реакції. Горючу суміш 

визначають терміном ―горюче середовище‖. Це – середовище, що здатне 

самостійно горіти після видалення джерела запалювання. Горючі суміші, залежно 

від співвідношення горючої речовини та окисника, поділяються на бідні і багаті.  

Горіння може бути гомогенним та гетерогенним. 

При гомогенному горінні речовини, що вступають в реакцію окислення, 

мають однаковий агрегатний стан – газо- чи пароподібний. 

Якщо початкові речовини знаходяться в різних агрегатних станах і наявна 

межа поділу фаз в горючій системі, то таке горіння називається гетерогенним. 

Пожежі, переважно, характеризуються гетерогенним горінням. 

Найбільш загальними властивостями горіння є здатність осередку полум‘я 

пересуватися по горючій суміші За швидкістю поширення полум’я горіння 

поділяється на: 

- дефлаграційне горіння – швидкість полум‘я в межах декількох м/с; 

- вибухове – надзвичайно швидке хімічне перетворення, що 

супроводжується виділенням енергії і утворенням стиснутих газів, здатних 

виконувати механічну роботу. 



Ця робота може призводити до руйнувань, які виникають при вибуху у 

зв‘язку з утворенням ударної хвилі – раптового скачкоподібного зростання тиску. 

При цьому швидкість полум‘я досягає сотень м/с. 

- детонаційне – це горіння, яке поширюється із надзвуковою швидкістю, що 

сягає кількох тисяч метрів за секунду. 

Виникнення детонацій пояснюється стисненням, нагріванням та 

переміщенням незгорілої суміші перед фронтом полум’я, що призводить до 

прискорення поширення полум’я і виникнення в суміші ударної хвилі, завдяки якій і 

здійснюється передача теплоти в суміші. 

За походженням та деякими зовнішніми особливостями розрізняють такі 

форми горіння: 

спалах –швидке загоряння горючої суміші під впливом джерела 

запалювання без утворення стиснутих газів, яке не переходить у стійке горіння; 

займання – стійке горіння, яке виникає під впливом джерела запалювання; 

спалахування – займання, що супроводжується появою полум‘я; 

самозаймання – горіння, яке починається без впливу джерела 

запалювання; 

самоспалахування – самозаймання, що супроводжується появою полум‘я; 

тління – горіння без випромінювання світла, що , як правило, розпізнається 

за появою диму. 

Залежно від агрегатного стану особливостей горіння різних горючих 

речовин і матеріалів, пожежі за ГОСТ 27331-87 поділяються на відповідні класи 

та підкласи: 

клас А - горіння твердих речовин, що супроводжується (підклас А1) або не 

супроводжується (підклас А2) тлінням; 

клас В – горіння рідких речовин, що не розчиняються (підклас В2) у воді; 

клас С –горіння газів; 

клас Д – горіння металів легких, за винятком лужних (підклас Д1), лужних 

(підклас Д2), а також металовмісних сполук (підклас Д3); 

клас Е – горіння електроустановок під напругою. 



Пожежовибухонебезпека речовин та матеріалів – це сукупність 

властивостей, які характеризують їх схильність до виникнення й поширення 

горіння, особливості горіння і здатність піддаватись гасінню загорянь. За цими 

показниками виділяють три групи горючості матеріалів і речовин: негорючі, 

важкогорючі та горючі. 

Негорючі (неспалимі) – речовини та матеріали, що нездатні до горіння чи 

обвуглювання у повітрі під впливом вогню або високої температури. Це 

матеріали мінерального походження та виготовлені на їх основі матеріали, – 

червона цегла, силікатна цегла, бетон, камінь, азбест, мінеральна вата, азбестовий 

цемент та інші матеріали, а також більшість металів. При цьому негорючі 

речовини можуть бути пожежонебезпечними, наприклад, речовини, що 

виділяють горючі продукти при взаємодії з водою. 

Важкогорючі (важко спалимі) – речовини та матеріали, що здатні 

спалахувати, тліти чи обвуглюватись у повітрі від джерела запалювання, але не 

здатні самостійно горіти чи обвуглюватись після його видалення (матеріали, що 

містять спалимі та неспалимі компоненти, наприклад, деревина при глибокому 

просочуванні антипіренами, фіброліт і т. ін.); 

Горючі (спалимі) – речовини та матеріали, що здатні самозайматися, а 

також спалахувати, тліти чи обвуглюватися від джерела запалювання та 

самостійно горіти після його видалення. 

 

8.2 Показники пожежовибухонебезпечних властивостей матеріалів і 

речовин 

З точки зору пожежної безпеки вирішальне значення мають конкретні 

показники пожежовибухонебезпечних властивостей горючих речовин і 

матеріалів. Необхідний і достатній для оцінки пожежовибухонебезпеки 

конкретного об‘єкта перелік цих показників залежить від агрегатного стану 

речовини, виду горіння (гомогенне чи гетерогенне) тощо і визначається 

фахівцями. 



Основними показниками, що характеризують пожежонебезпечні 

властивості речовин різного агрегатного і дисперсного стану є: 

tсп - температура спалаху - це найменша температура речовини, за якої в 

умовах спеціальних випробувань над її поверхнею утворюється пара або гази, 

що здатні спалахувати від джерела запалювання, але швидкість їх утворення ще 

не достатня для стійкого горіння,  

tзайм - температура займання – це найменша температура речовини, за 

якої в умовах спеціальних випробувань речовина виділяє горючу пару або гази з 

такою швидкістю, що після їх запалювання від зовнішнього джерела 

спостерігається спалахування – початок стійкого полуменевого горіння. 

tсзайм - температура самозаймання – це найменша температура речовини, 

при якій в умовах спеціальних випробувань відбувається різке збільшення 

швидкості екзотермічних об‘ємних реакцій, що приводить до виникнення 

полуменевого горіння або вибуху за відсутності зовнішнього джерела полум’я.  

НКМПП та ВКМПП – відповідно, нижня і верхня концентраційні межі 

поширення полум’я – це мінімальна та максимальна об’ємна (масова) доля 

горючої речовини у суміші з даним окислювачем, при яких можливе займання 

(самозаймання) суміші від джерела запалювання з наступним поширенням 

полум’я по суміші на будь – яку відстань від джерела запалювання. 

Суміші, що містять горючу речовину нижче НКМПП чи вище ВКМПП 

горіти не можуть: у першому випадку за недостатньої кількості горючої 

речовини, а в другому – окислювача. Наявність областей негорючих 

концентрацій речовин та матеріалів надає можливість вибрати такі умови їх 

зберігання, транспортування та використання, за яких виключається можливість 

виникнення пожежі чи вибуху. Горючі пари й гази з НКМПП до 10% по об‘єму 

повітря являють особливу вибухонебезпеку. 

tНКМ і tВКМ – відповідно, нижня і верхня температурні межі поширення 

полум‘я - температури матеріалу (речовини), за яких його(її) насичена пара чи 

горючі леткі утворюють в окислювальному середовищі концентрації, що 

дорівнюють нижній та верхній концентраційним межам поширення полум‘я. 



Тверді горючі речовини у більшості випадків самі по собі у твердому 

стані не горять, а горять горючі леткі продукти їх розпаду під дією високих 

температур у суміші з повітрям - полуменеве горіння. Таким чином, горіння 

твердих речовин у більшості випадків пов'язане з переходом їх горючої складової 

в інший агрегатний стан — газовий. І тільки тверді горючі речовини з високим 

вмістом горючих складових (антрацит, графіт і т. ін.) можуть горіти у твердому 

агрегатному стані - практично безполуменеве. Тому тверді горючі речовини, в 

цілому, більш інертні щодо можливого загоряння, а більшість показників 

пожежонебезпечних властивостей для твердих речовин, за винятком tзайм і tсзайм> 

не мають суттєвого значення. 

Спалимі рідини. Характерним для процесу горіння цих рідин є те, що самі 

рідини не горять, а горить їх пара у суміші з повітрям. Якщо над поверхнею 

спалимої рідини концентрація пари буде менше НКМПП, то запалити таку 

рідину від зовнішнього джерела запалювання неможливо, не довівши 

температуру рідини до значення, більшого за tнкмпп. Таким чином, горіння рідин 

пов'язане з переходом їх з одного агрегатного стану (рідини) в інший (в пару). У 

зв'язку з цим для оцінки вибухопожежонебезпечних властивостей спалимих 

рідин мають значення всі показники.  

Серед наведених показників особливе значення має tсп , за якої спалимі 

рідини поділяються на 5 класів: 

1. tсп <-13°С; 

2. tсп = -13...28°С; 

3. tсп = 29...61°С; 

4. tсп = 66...120°С; 

5. tсп < 120°С. 

Перші 3 класи рідин умовно відносяться до легкозаймистих (ЛЗР). 

Характерною особливістю для ЛЗР є те, що більшість з них, навіть при звичайних 

температурах у виробничих приміщеннях, можуть утворювати пароповітряні 

суміші з концентраціями в межах поширення полум'я, тобто вибухонебезпечні 

пароповітряні суміші. 



4-й і 5-й класи рідин за tсп відносяться до горючих (ГР). Пароповітряні 

суміші з концентраціями в межах поширення полум'я для ГР можуть мати місце 

при температурах, не характерних для виробничих приміщень - при 

температурах, що перевищують відповідні tсп цих рідин. Такі температури 

можливі в технологічних процесах, пов'язаних з нагрівом ГР до температур, 

більших tсп і за таких умов ГР теж утворюють вибухонебезпечні пароповітряні 

суміші. 

Горючі гази горять в суміші з повітрям в концентраціях в межах НКМПП - 

ВКМПП, і такі суміші гази створюють без агрегатних переходів речовин. Тому 

горючі гази мають більшу готовність до горіння, ніж тверді горючі речовини і 

спалимі рідина, отже є більш небезпечними з точки зору вибухопожежної 

небезпеки, а відповідні їх властивості характеризуються тільки трьома 

показниками - tсзайм , НКМПП і ВКМПП. 

Пило-повітряні суміші - суміші з повітрям подрібнених до розмірів до 850 

мкм часток твердих горючих речовин. Процес горіння пилу, в цілому, подібний 

до процесу горіння твердих речовин. Але наявність великої питомої поверхні 

пилинок (відношення площі поверхні до їх маси), яка контактує з окисником 

(повітрям), і здатність до швидкого їх прогріву по всій масі під дією джерела 

запалювання, роблять пил більш небезпечним з точки зору пожежної небезпеки, 

ніж тверді речовини, з яких він створений. Для оцінки 

вибухопожежонебезпечних властивостей пилу використовують, в основному, 

показники (tзайм, tсзайм і НКМПП. 

За здатністю до загоряння і особливостями горіння пил поділяють на 

вибухонебезпечний і пожежонебезпечний.  

До вибухонебезпечного відноситься пил з НКМПП до 65 г/м
3
. При цьому 

виділяють особливо вибухонебезпечний пил з НКМПП до 15 г/м
3 

і 

вибухонебезпечний - НКМПП становить 15...65 г/м
3
. 

До пожежонебезпечного відноситься пил з НКМПП більше 65 г/м
3
. При 

цьому, пил з tсзайм до 250°С відноситься до особливо пожежонебезпечного, а при 

tсзайм > 250°С - до пожежонебезпечного.  



8.3 Категорії пожежо- і вибухонебезпечних приміщень і будівель 

згідно з ОНТП 24-86 

Категорія  Характеристика  

А 

Вибухопожежонебезпечна 

Горючі гази, ЛЗР з температурою спалаху не 

вище 28
о
С в такій кількості, що можуть утворити 

вибухонебезпечні пароповітряні суміші, при спалаху 

яких розвивається розрахунковий надмірний тиск 

вибуху в приміщенні понад 5 кПа. Речовини і 

матеріали, які здатні вибухати 

Б 

Вибухопожежонебезпечна 

Горючі види пилу або волокон, ЛЗР з 

температурою спалаху від 21 до 61
о
С, ГР в такій 

кількості, що можуть створювати вибухонебезпечні 

пилоповітряні або пароповітряні  

В Пожежонебезпечна 

Горючі та важкогорючі види пилу, тверді 

горючі і важкогорючі речовини та матеріали (в тому 

числі пил і волокна), речовини і матеріали, які здатні 

при взаємодії з водою, киснем повітря або одне з 

одним 

Г 

Негорючі речовини в гарячому, розжареному 

або розплавленому стані, процес обробки яких і 

супроводжується виділенням променистого тепла, 

іскрами і полум‘ям, горючі гази, рідини і тверді 

речовини, і які спалюють або утилізують як паливо 

Д 
Негорючі речовини та матеріали в холодному 

стані 

 

Після визначення категорії приміщень за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою визначається категорія будівель в цілому. 

Будівля (будинок) належить до категорії А, якщо у ній сумарна площа 

приміщень категорії А перевищує 5% площі усіх приміщень, або 200 м
2
. 

Будівля належить до категорії Б, якщо одночасно виконуються дві 

умови: 



а) будівля не належить до категорії А; 

б) загальна площа приміщень категорії А і Б перевищує 5% сумарної площі 

усіх приміщень, або 200 м
2
. 

Будівля належить до категорії В, одночасно виконуються дві умови: 

а) будівля не належить до категорії А чи Б; 

б) загальна площа приміщень категорії А, Б, В перевищує 5% (10%, якщо в 

будівлі відсутні приміщення категорій А і Б) сумарної площі усіх приміщень. 

Будівля належить до категорії Г, одночасно виконуються дві умови: 

а) будівля не належить до категорій А, Б або В; 

б) загальна площа приміщень категорії А, Б, В і Г перевищує 5% сумарної 

площі усіх приміщень, або 200 м
2
. 

Будівля належить до категорії Д, якщо вона одночасно не належить до 

категорії А, Б, В або Г. 

Визначення категорії будівель в цілому виконується після визначення 

категорій приміщень. Залежно від встановленої категорії за вибухопожежною 

та пожежною небезпекою, передбачається відповідний чинним нормативам 

комплекс об’ємно-планувальний рішень та профілактичних заходів.  

 

8.4 Класифікація пожежонебезпечних та вибухонебезпечних зон 

Класифікація пожежонебезпечних та вибухонебезпечних зон визначається 

Правилами установки електроустановок (ПУЕ - 84) і ДНАОП 0.00 – 1.32.01 

Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. 

Характеристика пожежо- та вибухонебезпеки може бути загальною для 

усього приміщення або різною в окремих його частинах. Це також стосується 

надвірних установок і ділянок територій. 

Пожежонебезпечна зона – це простір у приміщенні або за його межами, у 

якому постійно або періодично знаходяться (зберігаються, використовуються  

або виділяються під час технологічного процесу) горючі речовини, як при 

нормальному технологічному процесі, так і при його порушенні в такій 



кількості, яка вимагає спеціальних заходів у конструкції електрообладнання під 

час його монтажу та експлуатації. Ці зони в разі використання у них 

електроустаткування поділяються на чотири класи: 

- Пожежонебезпечна зона класу П-І – простір у приміщенні, у якому 

знаходиться горюча рідина, що має температуру спалаху, більшу за +61
0
С.  

- Пожежонебезпечна зона класу П-ІІ – простір у приміщенні, у якому 

можуть накопичуватися і виділятися горючий пил або волокна з нижньою 

концентраційною межею спалахування, більшою за 65 г/м.  

- Пожежонебезпечна зона класу П-ІІа – простір у приміщенні, у якому 

знаходяться тверді горючі речовини та матеріали. 

- Пожежонебезпечна зона класу П-ІІІ – простір поза приміщенням, у 

якому знаходяться горючі рідини, пожежонебезпечний пил та волокна, або тверді 

горючі речовини і матеріали.  

- Вибухонебезпечна зона – це простір у приміщенні або за його 

межами, у якому є в наявності, чи здатні утворюватися вибухонебезпечні суміші. 

Клас вибухонебезпечної зони, згідно з яким здійснюється вибір і 

розміщення електроустановок, у залежності від частоти і тривалості присутнього 

вибохонебезпечного середовища, визначається технологами разом з електриками 

проектної або експлуатаційної організації. 

- Газо – пароповітряні вибухонебезпечні середовища утворюють 

вибухонебезпечні зони класів 0, 1, 2, а пилоповітряні - вибухонебезпечні зони 

класів 20, 21, 22. 

-  Вибухонебезпечна зона класу 0 – простір, у якому вибухонебезпечне 

середовище присутнє постійно, або протягом тривалого часу. Вибухонебезпечні 

зони класу 0 можуть мати місце переважно в межах корпусів технологічного 

обладнання і, у меншій мірі, в робочому просторі (вугільна, хімічна, 

нафтопереробна промисловість). 

- Вибухонебезпечна зона класу 1 – простір, у якому вибухонебезпечне 

середовище, може утворитися під час нормальної роботи (тут і далі нормальна 



робота – ситуація, коли установка працює відповідно до своїх розрахункових 

параметрів). 

- Вибухонебезпечна зона класу 2 – простір, у якому вибухонебезпечне 

середовище за нормальних умов експлуатації відсутнє, а якщо воно виникає, 

то рідко і триває недовго. У цих випадках можливі аварії катастрофічних розмірів 

(розрив трубопроводів високого тиску або резервуарів значної місткості), які не 

повинні розглядатися під час проектування електроустановок.  

- Вибухонебезпечна зона класу 20 – простір, у якому під час 

нормальної експлуатації вибухонебезпечний пил у вигляді хмари присутній 

постійно або часто у кількості, достатній для утворення небезпечної концентрації 

суміші з повітрям, і простір, де можуть утворюватися пилові шари 

непередбаченої або надмірної товщини. Звичайно це має місце всередині 

обладнання, де пил може формувати вибухонебезпечні суміші часто і на 

тривалий термін.  

- Вибухонебезпечна зона класу 21 – простір, у якому під час 

нормальної експлуатації ймовірна поява пилу у вигляді хмари в кількості, 

достатній для утворення суміші з повітрям вибухонебезпечної концентрації. 

Ця зона може включати простір поблизу місця порошкового 

заповнення або осідання і простір, де під час нормальної експлуатації 

ймовірна поява пилових шарів, які можуть утворювати небезпечну 

концентрацію вибухонебезпечної пилоповітряної суміші.  

- Вибухонебезпечна зона класу 22 – простір, у якому 

вибухонебезпечний пил у завислому стані може з‘являтися не часто і існувати 

недовго, або в якому шари вибухонебезпечного пилу можуть існувати і 

утворювати вибухонебезпечні суміші в разі аварії. 

Зони в приміщеннях або за їх межами, в яких тверді, рідкі та 

газоподібні горючі речовини спалюються як паливо, або утилізуються 

шляхом спалювання, не належать у частині їх електрообладнання до 

пожежонебезпечних і вибухонебезпечних зон. До них також не належать зони 

до 5 м по горизонталі та вертикалі від апарата, у якому знаходяться горючі 



речовини, але технологічний процес ведеться із застосуванням відкритого вогню, 

розжарених частин, або технологічні апарати мають поверхні, нагріті до 

температури самозаймання горючої пари, пилу або волокон. Залежно від класу 

зони наведеної класифікації згідно з вимогами ПУЕ і ДНАОП 0.00 – 1.32 – 01 

здійснюється вибір типу виконання електроустаткування, що є одним з 

головних напрямків у запобіганні пожежам від теплового прояву 

електричного струму. Правильний вибір типу виконання електрообладнання 

забезпечує виключення можливості виникнення пожежі чи вибуху за умови 

підтримання допустимих режимів його експлуатації. 

Усі електричні машини, апарати і прилади, розподільні пристрої, 

трансформаторні і перетворювальні підстанції, елементи електропроводки, 

струмоводи, світильники тощо повинні використовуватися у виконанні, яке б 

відповідало класу зони з пожежовибухонебезпеки, тобто мати відповідний 

рівень і вид вибухозахисту або ступінь захисту оболонок згідно ГОСТ 14254, 

ПУЕ -–84 і ДНАОП 0.00 – 1.32 – 01. 

Електроустаткування, що використовується, повинно мати чітке 

маркування щодо його вибухозахисних властивостей і ступеню захисту 

оболонки згідно з чинними нормативами.  

 

Лекція 9 

 

9.1 Система попередження вибухів і пожеж 

 

 Пожежа (вибух) можливі при наявності 3-х чинників: горючої 

речовини, окислювача і джерела запалювання. При відсутності будь-якого зі 

згаданих чинників, або обмеженні його визначаючого параметра безпечною 

величиною, пожежа неможлива. 

Тому, попередження пожеж (вибухів) зводиться до: 

- попередження утворення горючого середовища; 



- попередження виникнення у горючому середовищі або внесення в це 

середовище джерела запалювання. 

Згідно з ГОСТ 12.1.004.-91 попередження утворення горючого 

середовища може забезпечуватись наступними загальними заходами або їх 

комбінаціями: 

- максимально можливе використання негорючих та важкогорючих 

матеріалів замість горючих; 

- максимально можливе за умови технології та будівництва обмеження 

маси та об'єму горючих речовин, матеріалів та найбільш безпечні способи їх 

розміщення; 

- ізоляція горючого середовища (використання ізольованих відсіків, 

камер, кабін, тощо); 

- підтримання безпечної концентрації середовища відповідно до норм і 

правил безпеки; 

- достатня концентрація флегматизатора в повітрі захищуваного об'єму 

(його складової частини); 

- підтримання відповідних значень температур та тиску середовища, за 

яких поширення полум'я виключається, 

- максимальна механізація та автоматизація технологічних процесів, 

пов‘язаних з обертанням та використанням горючих речовин; 

- установка та розміщення пожежонебезпечного устаткування в 

ізольованих приміщеннях або на відкритих майданчиках; 

- застосування пристроїв захисту устаткування з горючими речовинами 

від пошкоджень та аварій, встановлення пристроїв, що відключають, відсікають, 

тощо; 

- видаленням пожежонебезпечних відходів виробництва; 

- заміною легкозаймистих та горючих рідин на пожежобезпечні технічні 

миючі засоби.  



Найбільш радикальним заходом попередження утворення горючого 

середовища є заміна горючих речовин і матеріалів, що використовуються, 

на негорючі та важкогорючі. 

Проте горючі речовини, матеріали, вироби з них, реально присутні в 

абсолютній більшості існуючих житлових, громадських, виробничих та інших 

приміщеннях, будівлях і спорудах, а їх повна заміна практично неможлива.  

Тому попередження виникнення в горючому середовищі або внесення до 

нього джерел запалювання є головним стратегічним пріоритетом у роботі щодо 

запобігання пожежам. 

Попередження виникнення у горючому середовищі або внесення в це 

середовище джерела запалювання. 

До основних груп джерел запалювання відносять: відкритий вогонь, 

розжарені продукти горіння та нагріті ними поверхні, тепловий прояв 

електричної енергії, тепловий прояв механічної енергії, тепловий прояв хімічної 

реакції, тепловий прояв сонячної, ядерної енергії та інші джерела запалювання. 

Попередження утворення в горючому середовищі джерел запалювання 

може забезпечуватись наступними засобами або їх комбінаціями: 

- використанням машин, механізмів, устаткування, пристроїв, при 

експлуатації яких не утворюються джерела запалювання; 

- використання швидкодіючих засобів захисного відключення можливих 

джерел запалювання; 

- улаштування блискавкозахисту і захисного заземлення будівель, споруд 

та устаткування; 

- використання технологічних процесів і устаткування, що задовольняє 

вимогам статичної іскробезпеки; 

- підтримання температури нагріву поверхні машин, устаткування, 

пристроїв, речовин і матеріалів, які можуть увійти в контакт з горючим 

середовищем, нижче гранично допустимої, яка не повинна перевищувати 80% 

температури самозаймання горючого середовища; 

- виключення можливості появлення іскрового розряду в горючому 



середовищі з енергією, яка дорівнює або вище мінімальної енергії запалювання; 

- використання інструменту, при роботі якого з легкозаймистими 

речовинами та горючими газами не виникає іскор; 

- ліквідація умов теплового, хімічного, мікробіологічного самозаймання 

речовин та матеріалів, що обертаються, виробів і конструкцій, виключення їх 

контакту з відкритим полум'ям; 

- зменшення розміру горючого середовища, яке є визначальним, нижче 

гранично допустимого за горючістю; 

- усунення контакту з повітрям пірофорних речовин; 

- виконання вимог чинних стандартів, норм та правил пожежної безпеки; 

- використання електроустаткування, що відповідає за своїм виконанням 

пожежонебезпечним та вибухонебезпечним зонам, групам та категоріям 

вибухонебезпечних сумішей. 

 

9.2 Система протипожежного та противибухового захисту 

 

Система протипожежного та противибухового захисту спрямована на 

створення умов обмеження розповсюдження і розвитку пожеж і вибухів за 

межі осередку при їх виникненні, на виявлення та ліквідацію пожежі, на 

захист людей та матеріальних цінностей від дії шкідливих та небезпечних 

факторів пожеж і вибухів. 

Обмеження розповсюдження та розвитку пожежі, загалом, 

забезпечується: 

- потрібною вогнестійкістю будівель та споруд; 

Вогнестійкість конструкції - це здатність конструкції зберігати несучі та 

(або) огороджувальні функції в умовах пожежі. Нормована характеристика 

вогнестійкості основних будівельних конструкцій називається ступенем 

вогнестійкості. 

Ступінь вогнестійкості будівель та споруд залежить від меж вогнестійкості 

будівельних конструкцій та меж поширення вогню по них. 



Межа вогнестійкості конструкції - показник вогнестійкості конструкції, 

який визначається часом від початку вогневого випробування за стандартного 

температурного режиму до втрати несучої здатності, цілісності або 

теплоізолювальної здатності.) 

- використанням негорючих матеріалів для внутрішнього оздоблення 

приміщень; 

- використанням антипіренів і вогнегасних сумішів; 

- улаштуванням протипожежних відстаней між будівлями та спорудами; 

- улаштуванням протипожежних перешкод; 

- встановленням гранично допустимих за техніко-економічними 

розрахунками площ і поверхів виробничих будівель та поверховості будівель та 

споруд, улаштуванням протипожежних відсіків та секцій; 

- улаштуванням аварійного відключення та перемикання установок та 

комунікацій; 

- використанням засобів, що запобігають або обмежують розлив і 

розтікання пожежонебезпечної рідини під час пожежі; 

- використанням вогнеперешкоджуючих пристроїв в устаткуванні; 

- локалізацією пожежі вогнегасними речовинами, автоматичними 

установками пожежогасіння, а також шляхом утворення розривів горючого 

середовища випалюванням вибуховими речовинами, розбиранням (видаленням) 

горючого матеріалу. 

Захист людей у разі пожежі є найважливішим завданням всієї системи 

протипожежного захисту. Вирішення цього завдання становить велику 

складність, оскільки має власну специфіку та здійснюється іншими шляхами, ніж 

захист будівельних конструкцій чи матеріальних цінностей. 

Вимушений процес руху людей з метою рятування називається 

евакуацією. Евакуація людей із будівель та споруд здійснюється через 

евакуаційні виходи. Шляхом евакуації є безпечний для руху людей шлях, який 

веде до евакуаційного виходу. 



Евакуаційний вихід - це вихід з будинку (споруди) безпосередньо назовні 

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

або через суміжне приміщення. Виходи вважаються евакуаційними якщо вони 

ведуть із приміщень: 

- першого поверху безпосередньо назовні або через вестибюль, коридор, 

сходову клітку; 

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

сходову клітку або сходову клітку, що має вихід безпосередньо назовні або через 

вестибюль, відокремлений від прилеглих коридорів перегородками із дверима; 

- у сусіднє приміщення на тому ж поверсі, яке забезпечене виходами. 

Кількість евакуаційних виходів із приміщень та з кожного поверху 

будівель потрібно приймати за СНиП 2.09.02-85, але не менше двох. 

Евакуаційні виходи повинні розташовуватись розосереджено.  

Ширина шляхів евакуації в світлі повинна бути не менша 1 м, висота 

проходу - не менша 2 м . Улаштування гвинтових сходів на шляхах евакуації не 

допускається. Між маршами сходів необхідно передбачати горизонтальний зазор 

не менше 50 мм. 

Двері на шляху евакуації повинні відкриватися за напрямком виходу з 

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

приміщень із одночасним перебуванням не більше 15 людей, а також із комор з 

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

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

дверей на шляхах евакуації не допускається. Мінімальна ширина дверей на 

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

повинна бути не менша ширини маршу сходів. 

Відстань від найбільш віддаленого робочого місця до найближчого 

евакуаційного виходу із приміщення безпосередньо назовні або на сходову клітку 

не повинна перевищувати значень, наведених у СНиП 2.09.02-85. 

Шляхи евакуації людей на випадок пожеж мають забезпечити евакуацію в 

терміни, що не перевищують значень, приведених у СНиП ІІ-2-80. 



Виконання нормативних вимог до шляхів евакуації ще не гарантує повного 

успіху евакуації людей у разі пожежі. Для забезпечення організованого руху під 

час евакуації та попередження паніки технічні рішення повинні бути доповнені 

організаційними заходами, до яких, передусім, відносяться інструктаж та 

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

місць з масовим перебуванням людей. 

План евакуації складається з двох частин: графічної і текстової. Графічна 

частина являє собою план поверху або приміщення, на який нанесено 

пронумеровані евакуаційні шляхи і виходи з маршрутами руху. Маршрути руху 

до основних евакуаційних виходів зображуються суцільними лініями зі стрілками 

зеленого кольору, маршрути до запасних виходів – пунктирними зеленими 

лініями зі стрілками. Окрім маршруту руху на плані позначаються місця 

розташування засобів оповіщення та пожежогасіння. 

Текстова частина плану евакуації, яка являє собою таблицю з переліком та 

послідовністю дій у разі пожежі для конкретних посадових осіб і працівників, 

затверджується керівником об‘єкту. План евакуації вивішується на видному 

місці, а його положення повинні систематично відпрацьовуватись на практиці. 

Дуже важливо для безпеки людей створити протидимний захист приміщень 

і особливо шляхів евакуації. Протидимний захист забезпечується обмеженням 

розповсюдження продуктів горіння по будівлях та приміщеннях, ізоляцією 

можливих місць виникнення пожежі, примусовим видаленням диму. Ці задачі 

вирішуються за допомогою об‘ємно-планувальних та конструктивних рішень при 

проектуванні об‘єктів, деякими технологічними прийомами в процесі 

будівництва, завдяки використанню спеціальних пристроїв і вентиляційних 

систем, які призначені для видалення диму, зниження температури і конденсації 

продуктів горіння. 

Для своєчасного здійснення заходів з евакуації людей, включення 

стаціонарних установок пожежегасіння, виклика пожежних, тощо, 

вибухопожежонебезпечні об‘єкти обладнуються системами пожежної 

сигналізації, запуск яких може здійснюватись автоматично або вручну. 



Система пожежної сигналізації повинна швидко виявляти місця 

виникнення пожежі, надійно передавати сигнал на приймальноконтрольний 

прилад і до пункту прийому сигналів про пожежу, перетворювати сигнал про 

пожежу у сприйнятливу для персоналу захищуваного об‘єкта форму, вмикати 

існуючі стаціонарні системи пожежогасіння, забезпечувати самоконтроль 

функціонування. 

До складу будь-якої системи пожежної сигналізації входять пожежні 

сповіщувачі, приймальний прилад та автономне джерело електроживлення. 

Пожежний сповіщувач - це пристрій для формування сигналу про 

пожежу. В залежності від способу формування сигнали ПС бувають ручні та 

автоматичні.  

Приймально-контрольні прилади пожежної та охоронно-пожежної 

сигналізації - це складова частина засобів пожежної та охоронно-пожежної 

сигналізації, що призначена для прийому інформації від пожежних (охоронних) 

сповіщувачів, перетворення та оцінки цих сигналів, видачі повідомлень для 

безпосереднього сприймання людиною, подальшої передачі повідомлень на 

пульт централізованого спостереження (ПЦС), видачі команд на включення 

сповіщувачів і приладів керування системи пожежогасіння і димовидалення, 

забезпечення перемикання на резервні джерела живлення у разі відмови 

основного джерела. 

 

 


