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ВСТУП 

 

 

Мета виконання розділу «Охорона праці» у дипломному проекті – 

самостійна індивідуальна робота під час аналізу систем охорони праці на 

підприємствах енергетичної галузі та вибору заходів і засобів з охорони 

праці на підприємствах, які проектують.  

Розділ «Охорона праці» є обов’язковим розділом дипломного проект для 

студентів енергетичних спеціальностей напрямів підготовки 

«Теплоенергетика», «Електротехніка та електротехнології» за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «бакалавр».  

Цей розділ невід’ємно і логічно пов’язаний з тематикою дипломного 

проекту, який виконують студенти під керівництвом консультанта з охорони 

праці (наказ МОН, МНС та Держгірпромнагляду від 21.10.2010 р. № 

969/922/216). 

Кожен студент одержує індивідуальне завдання на кафедрі “Охорона 

праці, промислова та цивільна безпека”. Студенти погоджують з викладачем-

консультантом обсяг і тематику питань, котрі підлягають розробці. 

У розділ «Охорона праці» включають усі найголовніші узагальнення 

щодо вирішення питань, скерованих на створення безпечних та здорових 

умов праці на об’єкті, який проектують. Для досягнення поставленої мети 

потрібно вирішити такі завдання: 

– обґрунтувати рішення щодо розміщення виробничого 

устаткування, допоміжних споруд для його функціонування, місць 

відпочинку для працівників, транспортних доріг і технічних засобів для 

доставки і монтажу нового устаткування; 

– запроектувати місця виконання навантажувально-

розвантажувальних робіт і вибрати навантажувально-розвантажувальні 

засоби; 



 

– вибрати певні технічні та організаційні заходи з охорони праці, 

які пов’язані з низкою питань виробничої безпеки, гігієни праці, виробничої 

санітарії. 

Усі заходи з охорони праці вибирають відповідно до державних 

нормативно-правових актів. 

 

 

1 ЗАГАЛЬНА НОРМАТИВНА БАЗА З ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 

 

У ході виконання розділу потрібно спиратися на законодавство 

України про охорону праці – систему взаємопов'язаних нормативно-правових 

актів, яка регулює відносини у сфері соціального захисту громадян у процесі 

трудової діяльності. Законодавство України складається з Законів України, 

державних нормативно-правових актів, основних нормативних документів та 

державних стандартів. 

Усі завдання, які вирішують системи охорони праці на виробництві, 

спираються на закони України про охорону праці, які включають:  

1. Закон України. Про охорону праці. – К.: Верховна Рада України, 

1992. – 45 с. 

2. Кодекс законів про працю в Україні. 

3. Закон України. Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання. – К.: Верховна Рада України, 1993. – 15 с. 

4. Закон України. Про захист людини від іонізуючих 

випромінювань. – К.: Верховна Рада України, 1998. – 25 с. 

5. Державні нормативно-правові акти. 

Положення з обґрунтування рішень щодо розміщення виробничого 

устаткування містять такі нормативно-правові акти: 

1. ДБН 2.09.04-87. Державні будівельні норми. Адміністративні та 

побутові будівлі. 



 

2. ДБН В.2.2-9-99. Державні будівельні норми. Громадські будинки і 

споруди. Основні положення. 

3. ДСанПіН 3.3.2.007–98. Державні санітарні правила і норми роботи з 

візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин. 

Вимоги щодо виконання навантажувально-розвантажувальних робіт 

містить НПАОП 63.21-1.22-07. Правила охорони праці під час 

навантажувально-розвантажувальних робіт.  

Положення з виробничої санітарії містять ДСТУ і державні санітарні 

норми, серед яких: 

1. ДБН В.2.5-28-2006. Державні будівельні норми. Природне і штучне 

освітлення. 

2. ДСанПіН 3.3.6.096-2002. Державні санітарні норми і правила при 

роботі з джерелами електромагнітних полів. 

3. ДСН 3.3.6.042-99. Державні санітарні норми мікроклімату 

виробничих приміщень. 

4. ДСН 3.3.6.037-99. Державні санітарні норми виробничого шуму, 

ультразвуку та інфразвуку. 

5. ДСНіП 239-96. Державні санітарні норми і правила захисту 

населення від впливу електромагнітних випромінювань. 

6. ДСНіП 476-2002 Державні санітарні норми та правила під час роботи 

з джерелами електромагнітних полів. 

7. ДСП 201-97. Державні санітарні норми по охороні атмосферного 

повітря населених пунктів (від забруднення хімічними та біологічними 

речовинами).  

Усі питання, які розглянуто у розділі, потрібно обґрунтовувати згідно з 

діючою нормативно-правовою базою. 

 

 

 

 



 

2 ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОЗДІЛУ 

 

 

Під час виконання розділу «Охорона праці» студенту потрібно 

показати вміння застосовувати набуті знання для вирішення завдань 

впровадження заходів безпечного монтажу та експлуатації під час 

встановлення нового енергоощадного устаткування або реконструкції 

фізично або морально застарілого енергетичного устаткування. У розділі 

«Охорона праці» у загальному вигляді передбачено виконання таких 

підрозділів: 

1. Вибір приміщень для розміщення нового енергоощадного 

устаткування, систем електро-, водо-, газопостачання та інших енергоносіїв, 

які забезпечують нормальний режим його функціонування.  

2. Аналіз умов праці під час монтажу та експлуатації нового 

устаткування. 

3. Аналіз шкідливих і небезпечних чинників на робочих місцях та 

під час виконання певних робіт. 

4. Вибір техніко-організаційних заходів і засобів індивідуального 

захисту для запобігання впливу на працівників шкідливих і небезпечних 

виробничих чинників. 

5. Висновки. 

Кількість підрозділів, обсяг та зміст кожного визначає виконавець 

диплому і погоджує із керівником проекту та консультантом з розділу.  

У підрозділах використовують певну інформацію з інших розділів 

дипломного проекту (наприклад, площі трансформаторних підстанцій, 

потужність та номенклатуру енергоустаткування, системи напруг і режими 

роботи нейтралі тощо). Обсяг розділу «Охорона праці» становить до 10 % від 

загального обсягу дипломної роботи (10 сторінок комп’ютерного тексту 

(шрифт Times New Roman, 14, інтервал 1,5). У розділі наводять необхідні 

таблиці, рисунки, схеми, які виконано у відповідності до вимог ДСТУ 3008-

1995. Усі літературні джерела, на які посилається автор у тексті, мають 



 

відповідну нумерацію (наприклад [15], [16]) та надаються у загальному 

переліку використаних джерел у порядку появи посилань. Список 

використаних джерел оформлюють відповідно до ДСТУ 7.1:2006. 

«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання».  

Викладач-консультант перевіряє підготовлений розділ. Розділ 

вважається виконаним за наявності підпису викладача-консультанту на 

першій сторінці розділу, на сторінці із завданням і темою дипломної роботи. 

 

 

3 РОЗМІЩЕННЯ   НОВОГО   ЕНЕРГЕТИЧНОГО 

УСТАТКУВАННЯ 

 

 

Першим важливим заходом є правильний вибір майданчика для 

розміщення енергетичних установок. Установки можуть бути зовнішнього і 

внутрішнього розташування. Потрібно проаналізувати та у разі необхідності 

забезпечити зручну систему транспорту, газо-, електро-, водопостачання або 

інших енергоносіїв, систему зв’язку та пожежну охорону. Під час вибору 

місця розташування потрібно враховувати вплив наявних джерел викидів та 

проаналізувати можливість утворення нових шкідливих викидів у 

навколишнє середовище. Під час розміщення нового або реконструкції 

старого устаткування потрібно враховувати санітарно-гігієнічні вимоги [3.1–

3.4], а також вимоги пожежної безпеки. З цією метою визначають 

відповідний ступень вогнестійкості будівель, площу приміщень, схеми 

евакуаційних виходів та інші показники відповідно до [3.16–3.18]. 

Електроустановки (устаткування, яке виробляє, перетворює, розподіляє 

та споживає електричну енергію) та посудини, що працюють під тиском 

(парові і водогрійні котли, теплообмінники, апарати, трубопроводи пари і 

гарячої води) розміщують на відкритих площадках, де виключено скупчення 

людей, або в окремих будівлях. Допускається розміщення посудини у 



 

прибудовах до виробничих будівель за наявності між ними капітальної стіни, 

а також у виробничих приміщеннях – якщо це передбачено галузевими 

нормативами. Не допускається розміщення електроустановок і посудин у 

житлових, громадських і побутових будівлях, а також у прибудовах до них. 

Важливе значення для здорових і безпечних умов праці має 

раціональне розташування основного та допоміжного устаткування, 

забезпечення санітарних норм для працівників [1.2]. Виробниче приміщення 

потрібно обладнати відповідною підлогою, сходами, дверми. З метою 

запобігання травматизму у виробничих приміщеннях потрібно застосовувати 

попереджувальне фарбування конструкцій, знаки безпеки, маркування. 

Приміщення, де розташовано устаткування підвищеної небезпеки, потрібно 

постійно замикати. Для цього передбачать відповідні огорожі та блоківки 

безпеки [1.5]. У підрозділі проектант вибирає відповідні місця розміщення 

устаткування, покриття підлог та сходів, проектує проходи, встановлює 

потрібні загорожі та знаки безпеки. У кінці підрозділу надається план 

розміщення нового устаткування з урахуванням розглянутих вище вимог і 

стандартів. 

 

 

4 АНАЛІЗ УМОВ ПРАЦІ ПІД ЧАС МОНТАЖУ ТА 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОГО УСТАТКУВАННЯ 

 

 

Важливим завданням охорони праці є поліпшення умов праці, 

першочергово надання робочим місцям стану, що відповідає 

встановленим нормам. Здорові, безпечні й комфортні умови праці 

зберігають здоров'я працівника, подовжують його життя і період 

професійної активності.  

Умови праці – сукупність усіх чинників, які потрібно забезпечити для 

нормальної життєдіяльності працівників у ході виробничої діяльності. 

Умови праці характеризуються фізичним, динамічним навантаженням 



 

працівників, санітарно-гігієнічними умовами у виробничих приміщеннях 

та на робочих місцях. 

Відповідно до [4.14] чинники, які визначають умови праці на робочому 

місці поділяють н загальні та локальні. До загальних належать показники, які 

зумовлено: природними умовами, в яких здійснюється виробничий 

 процес (клімат, особливості місцевості території виробництва); 

конструктивними особливостями виробничого приміщення (його площа та 

кубатура); станом повітряного середовища у виробничих приміщеннях; 

загальним станом природного і штучного освітлення виробничого приміщення 

та ін. [1.1].  

Залежно від джерел світла освітлення може бути: 

– природним, що створюється прямими сонячними променями та 

розсіяним світлом небосхилу; 

– штучним, що створюється електричними джерелами світла; 

– суміщеним, за якого недостатнє за нормами природне освітлення 

доповнюється штучним.  

Природне освітлення поділяється на:  

– бічне (одно- або двобічне), що здійснюється через світлові отвори 

(вікна) у зовнішніх стінах; 

– верхнє, що здійснюється через отвори (ліхтарі) у дахах і перекриттях; 

–  комбіноване – поєднання верхнього та бічного освітлення. 

Штучне освітлення може бути загальним та комбінованим. Загальне 

освітлення передбачає розміщення світильників у верхній зоні приміщення 

(не нижче 2,5 м над підлогою) для здійснення загального рівномірного або 

загального локалізованого освітлення (з урахуванням розташування 

устаткування та робочих місць). Місцеве освітлення створюється 

світильниками, що концентрують світловий потік безпосередньо на робочих 

місцях. Комбіноване освітлення складається із загального та місцевого. Його 

доцільно застосовувати при роботах високої точності, а також, якщо 



 

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

Тільки місцеве освітлення у виробничих приміщеннях не допускається. 

До локальних належать показники, які зумовлено: конструктивними 

особливостями технологічного устаткування, інструментів та пристроїв; 

особливостями планування та оснащення робочого місця; наявністю або 

відсутністю приладів, сприяючих утворенню та підтримки потрібного 

виробничого мікроклімату; наявністю або відсутність джерел шуму, 

вимірювань, вібрації та ін. [1.1].  

З урахуванням особливостей використання різних видів 

енергоощадного устаткування [1.4] штучне освітлення поділяється за 

функціональним призначенням на: робоче, чергове, аварійне, евакуаційне, 

охоронне. 

Робоче освітлення створює необхідні умови для нормальної трудової 

діяльності людини. Чергове освітлення має знижений рівень освітлення і 

передбачається у неробочий час, при цьому використовують частину 

світильників робочого освітлення. Аварійне освітлення вмикається у разі 

вимикання робочого освітлення. Світильники аварійного освітлення 

живляться від автономного джерела і забезпечують освітленість не менше як 

5 % величини робочого освітлення, але не менше як 2 лк на робочих 

поверхнях виробничих приміщень і не менше як 1 лк на території 

підприємства. Евакуаційне освітлення вмикається для евакуації працвників з 

приміщення під час виникнення небезпеки. Воно встановлюється у вироб-

ничих приміщеннях з кількістю працівників більш як 50, а також у при-

міщеннях громадських та допоміжних будівель промислових підприємств, 

якщо в них одночасно можуть знаходитися більш як 100 осіб. Евакуаційне 

освітлення у приміщеннях має бути на менш як 0,5 лк, поза приміщеннями – 

0,2 лк. Охоронне освітлення встановлюють вздовж границь територій, які 

охороняють, з рівнем освітленості не менш як 0,5 лк. 



 

Монтаж енергетичного устаткування зазвичай передбачає проведення 

вантажно-розвантажувальних робіт. Вантажно-розвантажувальні роботи 

можна умовно поділити на три групи: 

– ручні роботи щодо підіймання та переміщення вантажу; 

– підіймання та перевезення вантажу за допомогою механічних 

пристосувань (лебідок, блоків, домкратів, візків, спусків); 

– підіймання та перевезення вантажів за допомогою спеціальних 

машин та механізмів (кранів, ліфтів, автонавантажувачів, конвеєрів, авто - та 

електрокарів). 

Оцінку важкості трудового процесу здійснюють на підставі обліку 

фізичного статичного і динамічного навантаження, маси вантажу, що 

піднімається і переміщується, загального числа стереотипних робочих рухів, 

робочої пози, ступеню нахилу корпусу, переміщень в просторі. 

Оцінка напруженості трудового процесу здійснюють на підставі 

обліку факторів, які характеризують напруженість праці, а саме, 

інтелектуальні, сенсорні, емоційні навантаження, ступінь монотонності 

праці, режим роботи, необхідність у використанні комп’ютеру тощо [1.1]. 

 

5 ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКА НЕБЕЗПЕЧНИХ І ШКІДЛИВИХ 

ВИРОБНИЧИХ ЧИННИКІВ НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ ТА У ХОДІ 

РОБІТ 

 

 

У підрозділі визначають ступінь небезпечності або шкідливості 

чинників, які впливають на працівників під час робіт з монтажу і 

експлуатації енергетичного устаткування (відповідно до аналізу умов праці) і 

і встановлюють ступень їх небезпечності або шкідливості [1.2]. 

Ступінь шкідливості умов праці встановлюється за величинами 

перевищення санітарно-гігієнічних норм, наведених у відповідних правилах з 

виробничої санітарії і державних санітарних нормах (табл. 1).  

 



 

Таблиця 1. Групи факторів, що зумовлюють умови праці 

 

Фактор Параметр, що характеризує основні 

властивості елемента, одиниця виміру 

1 2 

1.Санітарно-гігієнічні  

Загальні санітарні вимоги 

Відповідність об’єму, м
3
 і площі, м

2
  

виробничих приміщень санітарним нормам  

Освітлення: 

 природне 

 штучне 

 

Коефіцієнт природного освітлення, % 

Освітленість, лк 

Шкідливі речовини у повітряному 

середовищі (пари, гази, аерозолі) 

Концентрація, мг/м
3
 

 

Мікроклімат: 

температура повітря 

відносна вологість повітря 

швидкість руху повітря 

 

Температура, °С 

Вологонасиченість, % 

Рухомість повітряного середовища, м/с 

Механічні коливання: 

Вібрація 

 

шум 

 

ультразвук  

 

Коливальна швидкість, м/с,рівень звукового 

тиску, дБ 

Рівень звуку дБА, середня геометрична частота 

октавних смуг, Гц 

Рівень звукового тиску, дБ, довжина хвилі, мкм 

Випромінювання: 

інфрачервоне, ультрафіолетове 

іонізуюче 

 

електромагнітне 

(хвилі радіочастот) 

 

Інтенсивність випромінювання, Вт/м
2
 

Активність радіоактивного розпаду, Бк, ліміт 

дози,  мЗв 
. 
рік

-1
 

Частота коливань, Гц, напруженість, В/м, А/м, 

інтенсивність, Вт/м
2
 

Атмосферний тиск 

 

Професійні інфекції, біологічні 

агенти, хімічні речовини (вода, 

нафта, луги, кислоти тощо) 

У робочій камері, атм, висота над рівнем моря, 

Па, мм рт. ст. 

Гранично допустима концентрація (ГДК), мг/м
3
 

 

Найважливішим фактором є виробниче повітряне середовище, яке має 

певні фізичні і хімічні властивості. Фізичні властивості можна 

характеризувати параметрами мікроклімату (температура, вологість, 

швидкість руху повітря, барометричний тиск), іонним складом, 

електромагнітними і акустичними полями тощо. Іншим найважливішим 

показником якості повітряного середовища є його хімічний склад, 

зумовлений природним складом повітря і різними забрудненнями. У 

виробництві природне повітря додатково забруднюється викидами різних 

технологічних процесів. Серед інгредієнтів забруднення повітряного 



 

середовища – тисячі хімічних сполук у вигляді пилу, аерозолів, випарювань, 

газу. 

Шкідливими називають речовини, які можуть викликати захворювання 

чи відхилення від нормального стану здоров'я працівників. 

Найрозповсюдженими видами забруднень є тверді суспензії (пил, зола, дим), 

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

а також луги і кислоти. 

Склад і ступінь забруднення повітряного середовища визначають за 

величиною концентрації шкідливих речовин. Гігієнічне нормування 

шкідливих речовин здійснюють за гранично допустимою концентрацією 

(ГДК, мг/м
3
) відповідно до нормативних документів [4.19].  

Оцінку достатності систем природного і штучного освітлення на 

підставі характеристики зорових робіт та ступеня точності виробничих 

процесів здійснюють відповідно до [4.20].  

Шкідливість шуму як фактора виробничого середовища і середовища 

життєдіяльності людини призводить до необхідності обмежувати його рівні. 

Санітарно-гігієнічне нормування та вимірювання шумів здійснюють методом 

граничних спектрів та методом рівня звуку. Санітарно-гігієнічне нормування 

шумів здійснюється відповідно до [4.4].  

Метод граничних спектрів, який застосовують для нормування, 

контролю та вимірювання постійного шуму, передбачає обмеження рівнів 

звукового тиску в октавних смугах частот із середньо геометричними 

значеннями 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 і 8000 Гц. Сукупність цих 

граничних октавних рівнів називають граничним спектром.  

Метод рівнів звуку застосовують для орієнтовної гігієнічної оцінки, 

контролю та вимірювання і постійного і непостійного шуму, наприклад, 

зовнішнього шуму транспортних засобів, міського шуму та ін.  

Джерелами електростатичного поля та постійного магнітного поля є 

різноманітне виробниче та технологічне обладнання, у тому числі 

електромережі та електродвигуни постійного струму, магнітні пристрої та 



 

матеріали, відеотермінали електронно-обчислювальних машин та ін. 

Джерелами електромагнітних полів промислової частоти є будь-яке 

електрообладнання та лінії електропередач, особливо високовольтні повітряні 

лінії електропередачі.  

Нормування електростатичного поля здійснюють згідно з [4.2]. 

Допустимий рівень електростатичного поля промислової частоти (50 Гц) 

визначають за гранично допустимими значеннями напруженості його 

електричної та магнітної складових і ці значення залежать від часу дії на 

працівника впродовж робочого дня.  

Негативний вплив на здоров'я людини комп’ютерною технікою під час 

тривалої роботи – це об'єктивна реальність. Встановлено, що стан організму 

користувача комп'ютерної техніки залежить від виду роботи, тривалості та 

умов її виконання. Умовно можна виокремити три групи складності у 

користуванні комп’ютерною технікою:  

– діяльність, яка пов'язана з виконанням нескладних багаторазово 

повторюваних операцій, котрі не вимагають великого розумового 

напруження. Наприклад, це робота операторів теплоцентралі; 

– діяльність, яка пов'язана зі здійсненням логічних операцій, котрі 

постійно повторюються. Наприклад, це робота інженера-проектувальника, 

оператора автоматизованого виробництва; 

– діяльність, коли у ході роботи потрібно приймати рішення за 

відсутності заздалегідь відомого алгоритму. Наприклад, це робота інженера-

програміста, диспетчера електричних мереж.  

Залежно від групи діяльності потрібно оцінити основні види шкідливих 

чинників: напруженість праці, інтелектуальне перевантаження, основні 

джерела шкідливих виробничих факторів та їх рівні. 

Під час монтажу устаткування виникає потреба у здійснення 

вантажно-розвантажувальних робіт. Для кожної групи вантажно-

розвантажувальних робіт характерні свої небезпеки, котрі можуть призвести 

до нещасних випадків. 



 

Основні причини нещасних випадків під час виконання ручних 

вантажно-розвантажувальних робіт, які пов’язано з підійманням та 

переміщенням вантажу, стаються внаслідок невідповідності місця та умов 

роботи вимогам з охорони праці. Тому необхідно, щоб місце виконання 

вантажно-розвантажувальних робіт було достатньо освітлене, ширина 

проходів відповідала нормі, підлога та платформи були рівними, 

неслизькими, не мали щілин, вибоїн, набитих планок та цвяхів. Часто 

травмування працівників стаються у разі перенесення вантажів у неміцній чи 

пошкодженій тарі, а також у тарі з шорсткою поверхнею без захисних 

рукавиць. Відсутність спеціальної підготовки та потрібних навичок під час 

виконання вантажно-розвантажувальних робіт також є поширеною 

причиною нещасних випадків. Порушення правил складування вантажів 

може призвести до травмування робітників. У разі частих підіймань та 

перенесень вантажів на великі відстані можливе фізичне перевантаження 

працівника. Під час підіймання вантажу, маса якого перевищує допустиму 

норму, вантаж може придавити працівника. 

Основні причини нещасних випадків під час виконання вантажно-

розвантажувальних робіт з використанням механічних пристосувань 

стаються внаслідок падіння вантажу. У блоках можливе зісковзування канату 

чи ланцюгу та заклинювання їх між блоком і його корпусом. При цьому 

вантаж може впасти та травмувати працівника. Поширені випадки 

травмування рук під час встановлення на місце канату чи ланцюгу, який 

зісковзнув. У пневматичних талях падіння вантажу можливе у разі поломки 

чи неправильного регулювання засобів пневматики. 

Під час роботи з домкратами та лебідками можливі спрацювання та 

поломка шестерень, храповиків, гвинтів та інших деталей, що може 

спричинити падіння вантажу. Під час використання домкратів падіння 

вантажу може статися внаслідок хибної установки домкрата чи самочинного 

переміщення вантажу за поганої його фіксації. 



 

Спуски використовують вагу вантажу для переміщення вниз у 

нахиленій площині. Хибний вибір кута нахилу та відсутність захисних бортів 

можуть спричинити ковзання вантажу і травмування працівників, котрі 

знаходяться поруч. 

Основні причини нещасних випадків під час виконання вантажно-

розвантажувальних робіт з використанням підіймально-транспортних 

машин та механізмів стаються внаслідок неправильної організації робіт, за 

відсутності належного контролю, помилок або невідповідності виконуваній 

роботі підіймально-транспортних механізмів та машин, відсутності або 

несправності запобіжних пристосувань, зачеплення вантажем під час його 

підіймання, переміщення чи опускання устаткування, споруд, ліній 

електропередач тощо. 

Більшість машин та механізмів, призначених для підіймання та 

переміщення вантажів, оснащені електроприводами, тому часто причинами 

нещасних випадків та аварій є порушення вимог електробезпеки. 

Аналогічно аналізують всі можливі небезпечні і шкідливі виробничі 

чинники. Здійснюють їх оцінку і за результатами аналізу визначають клас 

умов праці (оптимальні, допустимі, шкідливі) відповідно до [4.14].  

 

 

6 ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ І ЗАСОБІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 

 

Для чинників, які у попередньому підрозділі визначено як шкідливі або 

небезпечні, з метою мінімізації негативного їх впливу на працівників 

впроваджують певні заходи і засоби з охорони праці. Заходи з охорони праці 

поділяють на технічні та організаційні. Серед технічних розглядають 

заходи, пов’язані з безпекою експлуатації енергетичного устаткування і 

безпекою технологічних процесів. До організаційних заходів належать 

безпека виконання робіт і засоби індивідуального захисту. 

 



 

6.1 Нормалізація параметрів мікроклімату 

 

Визначають параметри метеорологічних умов, які потрібно 

забезпечити у виробничому приміщені. Висвітлюють питання щодо вибору 

систем опалення (індивідуальне, центральне, електричне, акумуляційне) та 

устаткування припливно-витяжної загально обмінної вентиляції, різних типів 

місцевої припливної (повітряні душі, теплові завіси) та місцевої витяжної 

вентиляції (витяжні шафи, панелі). Обґрунтовують вибір систем опалення та 

вентиляції з санітарно-гігієнічної та протипожежної безпеки. Визначають 

доцільність встановлення систем кондиціювання повітря, вибирають 

потрібний тип і марку кондиціонера. 

 

6.2 Основні вимоги до виробничого освітлення 

 

Сприятливі умови зорової роботи відбуваються у разі якщо освітлення 

робочих приміщень задовольняє таким умовам: 

–  рівень освітленості робочих поверхонь відповідає гігієнічним 

нормам для певного виду робіт згідно з [4.1]; 

– забезпечено рівномірність та часову стабільність рівня 

освітленості у приміщенні, відсутність різких контрастів між освітленістю 

робочої поверхні та навколишнього простору, відсутність на робочій поверхні 

різких тіней (особливо рухомих); 

– не створюється сліпучий блиск предметів; 

– штучне світло, яке використовують, за своїм спектральним 

складом наближено до природного; 

– джерела світла не створюють додаткових небезпечних та 

шкідливих факторів (шум, теплові випромінювання, небезпеку ураження 

струмом, пожежо- та вибухонебезпечність); 

– джерела світла енергозберігаючі, надійні, прості в експлуатації. 



 

Такі умови можна досягти під час вибору відповідних джерела світла, 

типів світильників і відповідно до плану приміщення раціонально їх 

розташувати [1.6]. 

 

6.3 Заходи та засоби захисту від шуму 

 

Захист від шуму необхідно забезпечувати першочергово за рахунок 

використання шумобезпечнoї техніки,  у разі неможливості технічного 

обмеження рівня шумів впроваджують заходи і засоби колективного та 

індивідуального захисту.  

Для зниження рівня шумів використовують організаційні і технічні 

заходи. До організаційних заходів належать: раціональне розташування 

основного і допоміжного устаткування у приміщені або назовні, що може 

сприяти розсіюванню звукових хвиль; відокремлення робочого місця 

працівника від джерел шуму. 

Технічні заходи дають змогу суттєво зменшити вплив шуму на 

працівників. Їх поділяються на заходи, що використовують: у джерелі виникнення 

(конструктивні та технологічні); на шляху розповсюдження (звукоізоляція, 

звукопоглинання, глушники шуму, звукоізоляційні укриття); у зоні 

сприйняття (засоби індивідуального захисту).  

У підрозділі вибирають найефективніші заходи обмеження шумів на 

допустимому рівні. 

 

6.4 Організація робіт під час застосування комп’ютерів 

 

Під час роботи на комп’ютері потрібно передбачити певну організацію 

робочого місця, забезпечити вимоги: 

– до комп’ютерного устаткування;  

– до розміщення устаткування; 



 

– до виробничого освітлення на  робочих місцях користувачів; 

– до параметрів мікроклімату та іонного складу повітря; 

– до рівня шуму; 

– до впливу електростатичного і магнітного полів; 

– до електромагнітних випромінювань радіочастотного, оптичного 

діапазону та промислової частоти.  

 

6.5 Вибір засобів індивідуального захисту 

 

Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) вибирають відповідно до [1.1]. 

Передбачається вибір таких засобів захисту: 

– захисний одяг: костюм технологічний, від знижених або підвищених 

температур, ізолювальний, герметичний, електроізолювальний; 

– захисне взуття: чоботи і боти шкіряні із захисними елементами, 

діелектричні, з полімерних матеріалів для захисту від хімічних речовин; 

– засоби для захисту рук: рукавички та рукавиці для захисту від 

механічного впливу, підвищених температур, хімічних речовин, вібрацій, від 

електричної напруги тощо; 

– голови: каски загального призначення для захисту від механічного та 

електричного впливу;  

– очей: окуляри для захисту від механічних чинників (удар, пил, тверді 

частки, металеві осколки, пісок); від хімічних чинників (бризки і викиди 

хімічних рідин); від випромінювань (термічних, електромагнітних) тощо. 

– органів дихання: респіратори протипилові і проти аерозольні; 

протигази з відповідними фільтрами; 

– засоби для роботи на висоті: пневматичні пояси. 

У підрозділі наводять кількість і марки відповідних засобів, призначених 

для робіт, які визначено у розділі 4 (Аналіз умов праці). Кількість і термін 



 

експлуатації засобів індивідуального захисту визначають відповідно до 

призначення, умов експлуатації, рекомендацій виробника. 

 

 

7 ВИСНОВКИ 

 

У висновках наводять небезпечні і шкідливі виробничі чинники, 

притаманні розглянутим у дипломному проекті технологічним процесам і 

заходам з енергозбереження і визначають технічні та організаційні заходи з 

охорони праці, які впроваджують з метою їх обмеження.  
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