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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
15 травня 2018 р. – перший день роботи конференції
10.00 – Відкриття конференції. Привітання учасників конференції. О.Г. Левченко – голова
оргкомітету.
10.10 – Новітні технології електротехнічної Групи «EATON»  основа професійної підготовки
випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського у сфері охорони праці. Левченко О.Г., Каштанов
С.Ф., Демчук Г.В., Олійник А.П.
10.20 – Вплив використання мобільних телефонів на сучасну людину. Шаповалова А.М., Луц Т.Є.
10.30 – Небезпеки при роботі з промисловими лазерами. Засоби індивідульного захисту. Худобець В.О.
10.45 – Особливості виробничої безпеки при застосуванні методу магнітно-резонансної томографії,
враховуючи інструкції з охорони праці. Тимошенко Ю., Демчук Г.В.
11.00 – Розпізнавання вогню на зображенні. Стаднічук В.С., Полукаров О.І.
11.20 – Шкідливі та небезпечні фактори хімічної індустрії. Самойленко Д.Є., Полукаров Ю.О.
11.35 – Проблеми екологічної безпеки автотранспортного комплексу. Рабош І.О.
11.50 – Вплив корпоративної соціальної відповідальності на культуру безпеки в компаніях.
П’ятковська Т.Ю.
12.00 – Удосконалення системи управління охороною праці на підприємствах АПК. Полукаров О.І.,
Бесараб К.М.
12.20 – Рoль людського фактора у виникненні нещасних випадків. Овчарова В.В., Гусєв А.М.
12.35 – Дослідження проблеми професійного вигорання у осіб з напруженою працею. Нестеренко
Ю.В.
12.45 – Охорона праці робітників фармацевтичної промисловості. Нагорна О.К.
13.00 – Негативні сторони використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках у
школі. Мотузенко Н.Д.,Полукаров Ю.О.
13.15 – Запобігання нещасних випадків під час користування електронними пристроями щоденного
вжитку. Микитенко С.С., Луц Т.Є.
13.30 – Вплив електромагнітного випромінювання комп`ютерної техніки на стан здоров`я людини
та методи протидії йому. Мартинюк О.О., Чернушак І.І.
13.45 – Сірчана кислота як джерело небезбеки для людини.159 Мазанка В.М., Полукаров Ю.О.
14.00 – Обідня перерва.
15.00 – Особенности алюминий-литиевых сплавов и необходимость исследования их на
токсичность. Лукьяненко А.О., Данилишин Б.Н.
15.10 – Сховища цивільного захисту та їх готовність на 2018 рік. Кружилко О.Є., Землянська О.В.,
Алпатов Ф.
15.25 – Порівняльний аналіз охорони праці неповнолітніх в україні та інших країнах світу. Корнєва
О.М., Дереза М.А., Артеменко О.О., Гусєв А.М.
15.35 – Визначення функціонального стану серцево-судинної системи людини, як основна
передумова її безпеки. Конюх Ю., Демчук Г.В
15.45 – Вплив побутової хімії на здоров‘я людини. Конанчук К.Ю., Качинська Н.Ф.
15.55 – Особливості функціонування та застосування сучасного законодавства з безпеки
промислового обладнання. Каштанов С.Ф., Олійник А.П., Денисюк О.В.
16.05 – Розробка системи безпечного підключення до силових ліній задля моніторингу сонячних
панелей. Івашкевич В.Ф., Козлов С.С.
16.15 – Інформаційна безпека в сучасному світі. Землянська О.В.,Скірдін Є.
16.30 – Небезпечний вплив метанолу на здоров‘я людей. Землянська О.В., Равлюк А.В.
16.40 – Розрахунок параметрів вибуху азотного балона 40 л ГОСТ 949-73 на підприємстві.
Зацарний В.В., Янчук В.В.
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16.50 – Безпечність «розумного» будинку як місця постійної роботи. Програмна обробка
виняткових ситуацій системи «розумний» будинок. Даніленко Н.О., Качинська Н.Ф.,
Праховнік Н.А.
17.00 – Підручник «Охорона праці в теплоенергетиці» - переможець іі міжнародного професійного
конкурсу викладачів вищих навчальних закладів «Формування компетенцій в
професійній освіті». 43
17.15 – Історія розвитку та проблема застосування хімічної зброї у воєнних конфліктах.
Волкова О.О., Луц Т.Є.
17.30 – Охорона праці на підприємствах з виробництва кришталю. Бондарєва А.І., Хоруженко О.Є.,
Полукаров Ю.О.
17.45 – Проблеми гігієни праці та промислової безпеки у виробництві напівпровідників.
Арламов О.Ю., Поклад О.О.
18.00 – Еxperience of labor protection in Germany and its implementation in Ukraine. Mitiuk L., Stas K.
18.15 – Закінчення першого дня роботи конференції.
16 травня 2018 р. – другий день роботи конференції
10.00 – Аналіз можливих небезпек на зняттях з аерологи. Чубук А.О., Гусєв А.М.
10.20 – Інформаційна безпека: криптографія. Тузовська М.
10.30 – Экологический риск образования и жизненного цикла радиактивных отходов в природе.
Тарикулиев А.Ф., Кофанова Е.В.
10.40 – Проблеми охорони праці в Україні. Спатару К.В., Качинська Н.Ф.
10.50 – Техногенне забруднення навколишнього середовища людини.
Савченко М.М., Чернушак І.І.
11.00 – Соціально психологічний клімат у трудовому колективі та його вплив на продуктивність
праці. Рабодзей М.В., Чикунова-Васильєва Н.П.
11.10 – Стандарт ISO 45001 та його роль у формуванні сисеми управління охороною праці в
організації. Полукаров О.І., Пімонова К.А.
11.15 – Захист органів дихання під час проведення електродугового зварювання. Паламарчук М.Ю.
11.25 – Виробничі травми України. Причини і наслідки. Ніколаєва І.В.
11.35 – Характеристика стічних вод заводів первинного виноробства та їх очищення. Накемпій О.К.,
Володченкова Н.В.
11.40 – Вплив магнітних і сонячних бурь на людину. Мурдза О.О.
11.50 – Зміни до типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці. Мітюк Л.О., Метліна К.С.
12.00 – Система управління охороною праці в корпорації «Метінвест». Медведєва А.Д.
12.05 – Інноваційні методи та техніка для евакуації населення. Маліков А.Г., Пятова А.В.
12.15 – Преимущества и недостатки информационной эпохи. Лысак Б.В., Чикунова-Васильєва Н.П.
12.25 – Аналіз конструкцій організації верхнього природного освітлення для різних типів
приміщень. Король А.С.
12.30 – Захист населення в надзвичайних ситуаціях соціального характеру. Коржик М.О.,
Пятова А.В.
12.40 – Інститут цивільного захисту ізраїлю як зразок заходів безпеки для України. Концева М.В.,
Полукаров Ю.О.
12.55 – Охрана труда при работе с установкой для измерения электро-физических параметров
мощных светодиодов. Козлов С.С., Муха И.В.
13.10 – Вимоги безпеки до машин, механізмів та систем їх управління і контролю. Каштанов С.Ф.,
Олійник А.П.
13.20 – Автоматизація контролю фізичного стану офісних працівників.
Іванова Л.А,. Качинська Н.Ф.
13.30 – Безпека персональних даних відносно використання cookie. Землянська О.В., Сітко Д.
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13.45 – Безпека використання ферментеріву біофармацевтичному виробництві. Землянська О.В.,
Деревянко Ю.
14.00 – Обідня перерва.
15.00 – Заходи безпеки при роботі з вуглеводневими сполуками з вирощування монокристалів
алмазу. Зацарний В.В., Трубчанінова Д.І.
15.10 – Мінімізація впливу стрессу та психічних перевантажень на робочому місці. Дімент Д.Г.,
Луц Т.І., Брагіна Л.І.
15.25 – Пожежна безпека під час вогневих робіт на підприємствах хімічної та харчової
промисловості України і балтійських країн. Гавриш С.А., Гавриш А.С., Гайдай І.В.
15.35 – Методика безаварійної роботи підприємства з використанням ризик-орієнтовного підходу.
Володченкова Н.В., Романченко Н.В.
15.50 – Проблеми та провідні методики реабілітації працівників після трудових травм.
Булавіна А.Д., Хоруженко О.Є., Полукаров О.І.
16.00 – Ограничение производства и использования асбеста и асбестосодержащих изделий и
материалов в технологических процессах. Арламов А.Ю., Ярмоленко А.О.
16.15 – Проблеми оздоровлення повітряного середовища під час обробки склопластика у
авіабудівництві. Арламов О.Ю., Бакун В.А.
16.25 – Protection of labor individuals with disabilities in Ukraine. Mitiuk L., Basarab M.
16.35 – Виступи учасників конференції.
16.45 – Заключне слово. О.Г. Левченко – голова оргкомітету.
16.55 – Прийняття рішень. Закриття конференції.

11

НАУКОВІ ПРАЦІ УЧАСНИКІВ

12

PROTECTION OF LABOR INDIVIDUALS WITH DISABILITIES IN
UKRAINE
Mitiuk L., Ph.D. (IEE, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute);
Basarab M., student (gr. DM-52, FEL Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute)

According to the collection "Social Protection of the Population of Ukraine"
issued by the State Statistics Service of Ukraine in 2017, there are 2.614 million
registered people with disabilities in Ukraine who receive social assistance (statistical
information about people with disabilities located in Crimea is not indicated). Only
about 650,000 out of 2.614 million are officially employed (a significant percentage
is fictitious).
In 2009, Ukraine ratified the "Convention on the Rights of People with
Disabilities". Article 27 of this document states that fair and favourable working
conditions for workers with persistent physical, mental, intellectual or sensory
impairments in the enterprise should be created, in particular, the workplace,
reasonably adapted to the needs of a physically challenged worker.
First of all, the rights of such people to work are specified in the "Convention on
the Rights of People with Disabilities", in the Constitution of Ukraine and in the Law
of Ukraine "On Occupational Safety" (Article 12). A separate requirement is the
employer's duty to provide comfort in the workplace for such an employee, referred
to an Article 172 of the Labor Code of Ukraine.
Part 3 of Article 18 of the Law of Ukraine "On the Basics of Social Security of
Disabled People in Ukraine" states that individuals and legal entities employing hired
labor (and such entities include enterprises, institutions, organizations, individuals)
have certain obligations to their employees. In particular, employers should create
special paid positions for people with various health problems, equip them with the
necessary amenities according to the needs and safety of their employees and
according to individual rehabilitation programs.
If an employee has lost his ability to work precisely because of an accident or
occupational disease, the employee has the preferential benefit to remain in the
conditions of equal work and competencies productivity.
The CMU No70 resolution dated January 31, 2007 defines the procedure for
providing information on employment of people with disabilities by employer to the
Fund of Social Protection of Disabled People.
Article 19 of the Law of Ukraine "On Fundamentals of Social Protection of
Disabled People in Ukraine" states that 4% of the state of the subjects of economic
activity should be made up of workers with disabilities (and 1 for the state in the
amount of 8-25 people) . In addition, employers are obliged to determine how many
jobs for people with disabilities should be in the enterprise and to provide
employment for such people.
In case of an offense detection (which is the abridgment of the rights of people
with disabilities), private companies are liable for paying a fine of half of the annual
salary per position with a staff of 8-15 people and an average annual salary with the
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staff of at least 15 employees. Public utilities and state-owned enterprises do not pay
fines, but they also apply to the requirement to employ people with disabilities.
Ukraine continues to harmonize the current Ukrainian legislation on labor protection
in accordance with the legislative documents of the International Labor Organization.
At the current stage of establishing institutions in Ukraine that are peculiar to
leading social states, one of these key areas of state policy is the introduction to a set
of measures for social integration of people with disabilities in public life, including
integration through labor activity.
A physically challenged person is able to feel the need of her/himself in society
through work activity, to overcome psychological disabilities, to rehabilitate.
Employed people with disabilities have the opportunity to integrate into Ukrainian
society and optimize their physical, intellectual and social health to an acceptable
level, through their own activities. The Law of Ukraine "On the Rehabilitation of
Disabled People in Ukraine" also emphasizes the importance of work for people with
disabilities as a socialization for such people.
Labor rehabilitation of people with disabilities is being conducted simultaneously
with medical rehabilitation, which is implemented with the medical-social expert
commission.
The main components of such activity are training and recovery of one‘s health
using rehabilitation means. People with disabilities also need comfortable working
conditions and security of travel within the enterprise (in particular, it is necessary to
check the availability and comfort of working conditions for the employee and, if
necessary, to introduce additional security measures).
For workers with disabilities there are no probation periods. People with
disabilities have the right to study, retrain and work in accordance with medical
advice. It is allowed to involve people with disabilities in over-time and night work
only with their consent to work and if such activities do not break conditions of the
requirements of the medical and social expert commission.
Illegitimate actions of the employer, refusal to draft an employment contract or
dismissal on the initiative of the management of the enterprise, provide a punishment
in the form of a fine. The transfer of a person with a disability to another job is
considered acceptable either with the consent of the worker himself or according to
the recommendation of doctors and specialists if the work is no more possible due to
the employee's state or to ensure the comfort of the worker‘s needs to change the
nature of work.
Оn former occasions, while employing persons with disabilities, the main
document was the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated May 3,
1995p. No314 "Regulations on the place of work of the disabled people and the
procedure of employment of the disabled", now this decree is a dead law because of
the appearance of the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, dated
January 31, 2007 No 70 "On the implementation of Articles 19 and 20 of the Law of
Ukraine" On Fundamentals of Social Protection of Disabled People in Ukraine ".
It specifies the procedure of registering enterprises employing hired labor,
accepting the number of jobs, paying companies a penalty for non-fulfillment of
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claims, the procedure for using funds and the procedure for checking enterprises.
Unlike the previous regulatory act, the Resolution of the Cabinet of Ministers of
Ukraine No. 70 focuses more on the financial aspects, introducing articles of the Law
of Ukraine "On the Fundamentals of Social Protection of Disabled People in
Ukraine" and not on the peculiarities of the workplace for people with disabilities.
Although, such decision is dictated to the diversity of the needs of each of employees
who require special attention and the specifics of the objects of economic activity, to
which requirements are made. Therefore, the audit function is carried out by the Fund
of Social Protection of the Disabled, which is ran by the expenses of those employers
who do not comply with the requirements of the legislation.
People with disabilities are usually recruited with the help of the State
Employment Service, since the unemployed person with a disability finds it difficult
to find work by themselves, taking into account travel restrictions and barriers in
dealing with potential employers.
The cost of rehabilitation, training and arrangement of living amenities for people
with disabilities in European countries is significantly higher than in Ukraine, and the
standard of living in general. However, after the Association Agreement with Ukraine
was signed, there is a reason to expect that standards of life and safety of labor
protection gradually adopted in the European Union will be implemented in Ukraine.
In order to improve the state of safety arrangement and precautions in Ukraine,
considerable attention needs to be paid to the issue of employment of disabled
people, which in turn helps to maintain social guarantees of protection. It is important
to emphasize the training of direct performers and participants in production
processes - those who are the most affected by harmful and dangerous production
factors and, unfortunately, are seriously injured.
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EXPERIENCE OF LABOR PROTECTION IN GERMANY AND ITS
IMPLEMENTATION IN UKRAINE
Mitiuk L., Ph.D. (IEE, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute);
Stas K., student (gr. ST-41mp, PPI Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute)

Concept of labor protection should be considered as system of ensuring the
security of everyday life and employees health in process of labor activity which
include legislative, socio-economic, sanitary-hygienic, medical-preventive,
rehabilitation and other measures. Rights for labor protection is one of the inherent
person rights, that is established in the Universal Declaration of Human Rights of
1948, The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of 1966,
The European Social Charter of 1961 and 1996 years [1, 2].
In 1951, as stated in Paris Agreement for 50 years, was created the European Coal
and Steel Community, that unite Belgium, Italy, West Germany, Luxembourg, the
Netherlands, France and set in motion the European Union.The main aim of the union
was a promotion of the economic growth of its members in way of creating common
market for products. This is the reason why we can‘t consider Germany out of the
borders of the European Union(further EU).
Every employee has rights on work in conditions, that provide health safety,
security and dignityprotection are established in the 31 Article of the Charter of
Fundamental Rights of the EU [3].
Labor protection legislation in EU is based on four fundamental principles:
 more improved standards of labor protection should assist in strengthening of
concurrence;
 only proper executive regulation of labor protection legislation can give the
desired results;
 suddenly new risks emergencerequire elaboration ofinnovative legislative
tools;
 social dialog remains the main instrument in development of labor protection
policy, which success depend on the common efforts of social partners.
The European Union labor protection policy aim to achieve two main tasks, that
are stated in the Treaty on the Functioning of the EU:
 social – employee‘s protection in the way of providing appropriate level of
labor protection;
 economical – providing products that are manufactured in some area with
standards of safety and hygiene.
Modern strategy of EU is focused on preventing different risks at workplaces.
If labor protection is guarantor of providing appropriate working environment at
an enterprise, then social welfare protects employees outside of this institution. That‘s
why we consider the last one as part of labor protection. One of the main tasks, stated
in Treaties of Rome of 1957 [4], was an abolishment of barriers for free relocation of
employees of member countries. One of the most important part of ―relocation
without borders‖ in EU is its regulation.
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Regulation (EEC) No 1408/71 of the Council of 14 June 1971 determine main
principles of social welfare in EU: don‘t discrimination ongrounds of the nationality,
make social welfare payments independently based on the place of residence,
preventing double payments, summing up periods of social assistance, legislation
principle of single EU country – country of employment.
Scope of document is applied to economically inactive EU citizens and protect
them in social welfare. By applying of the regulation was extended the material
sphere, increased time limits on the rights of assistance receiving, accepted several
documents that forbidden gender discrimination, reinforced the general principle of
non-discrimination, the principle of making payments regardless of person location
principle and the principle of ―good administration‖.
Till second part of 20th century, employershadn`t been limitedinemployees
dismissal by existence of a good reason. Today, one of the most important socioeconomical rights of employees, that is determined on national level and stated in the
international documents, is employees labor protection from illegal dismissal. It
means that none of employees can`t be fired without existence of legal grounds.
Main peculiarity of labor protection in Germany is existence and spreading of the
trade unions. Any business, that produce goods of any type on its territory have to
become a member of trade union in area of manufacturing – Berufsgenossenschaft.
German trade unions are independent organizations and don`t obey any political or
governmental institutions. Source of their money income is formed by yearly
employer‘s fees. In addition, amount of fees is different among members and depend
on the level of injuries on manufacturing. All acting trade unions are unified in
the German Trade Union Confederation (Deutscher Gewerkschaftsbund; DGB), that
implement apportion of trade unions finances and provide a single principle in the
labor protection sphere.
In Germany main directions of trade unions activities are: supervision and control
on labor conditions and hygiene, carrying out trainings that are focusing on
increasing level of knowledge as for their legal rights, implementation of employees
insurance and providing social and when needed medical recommendations to injured
insured persons, creating methodical recommendations and providing to employers
consultations on labor protection improvements, organization scientific and research
works in area of labor protection etc.
Germany provide equality of employees and employers, thanks to the new form
of labor protection.In most companies, labor protection is considered not only as
requirement of society but as aim of company activity at the same level with
commercial profits.
In every company, labor protection regulation implement by engineer of labor
protection. The person should have appropriate certificate or diploma of expert. Main
task of the engineer is learning a labor protection state in the company and develops
ways of its improvements. Engineers has to pay special attention to risks estimation
and implementation ofpreventing measurements, that help minimizing or preventing
accidents. In order toachieve it, labor protection engineer initiate carrying out of
practical seminars and educational briefing for new employees as well as for those
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that work for a long period. When accident happened, engineer take care of all
accompanying works: carry out investigation of accident reasons, give medical and
organizational assistance injured employees, provide to business management team
proposals as for elimination of consequences in result of the accident.
As stated in the Article 21 of the Ukrainian Law about Labor Protection, all
sponsorship should be provided by company owner. In addition, employee bear any
loss on events as for labor protection.
In modern understanding term ―labor protection‖ mean for employer addition
costs, that main aim is improvement of working conditions and labor protections, but
not effective investments, that can increase monthly profit and give more results of
manufacturing.
Labor protection funds are created at all industrial and governmental levels in
according with the procedure established by the Cabinet of Ministers of Ukraine.At
theenterprise funding of the Fund of Social Insurance from accidents is used only to
let working conditions and safety get to regulatory requirements or increasing current
level of labor protection at manufacturing. Investments in main funds are necessary in
order to improving the employment conditions. All of these let to increasing cost of
goods, works and services. In result of favor commercial profit, improving working
conditions and labor protection are one of the most complicated and almost
unsolvable issue.
According to the European Statistical Office, Great Britain has the lowest rate of
fatal injuries across the EU-15 during last 20 years. So, United Kingdom set the
standardized rate for all European countries. The figure below show falling down an
amount of fatal incidents at work per 100,000 employees during 1993-2014.

Figure 1 – Standardized incidence rates of fatal injuries in GB and EU [6]
Standardized rate in Germany is 0.81 per 100,000 employees. In the same time
comparing with other European countries the number are a little bit higher. For
instance, data per 100,000 employees show in France – 3.14, in GB – 0.55, in Italy –
1.15, in Spain – 1.47 fatal injuries. Mostly the same situation is with sick leave of
workers, in Germany – 1.6%, in Spain and Italy – 1.8%, in France – 3.1%. Only in
Poland the number is lower – 0.7%. All of these data show that the majority of
workers in Germany have no kittens about safety on their workplace or any risk for
their health. Germany businesses are more likely to have a health and safety policy,
and to follow this up with formal risk assessment.
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According to next researches of the State Fund of Social Insurance, 4965
incidents happened on workplace during 2017. 332 of overall incidents were fatal
injuries. Only nearly 16 million of population of Ukraine work legally, so rate of fatal
injuries for last year is 0.002% and rate of all injuries is 0.03% to all workers.
This tendency shows that majority of injuries at workplace and occupational
sickness in Ukraine are hidden by local business or don‘t registered in right order.
State agencies of supervision and CEO of businesses are firsthand interested in
injuries reporting and fact of not getting worse situation with injuries in country.
As estimated by the Institute of Economics of Ukraine, annual expenses in result
of injuries is nearly 8.5 billion of hryvnias, that is equal to 4% of Gross Domestic
Product (GDP) of Ukraine [7].
Today, main task of the International Labor Organization is assistance to its
members in the improving national labor law of employees trainings and employment
conditions. The Ukrainian Law of Labor Protection [5] doesn‘t include all
conventional requirements and recommendations of the International Labor
Organization on working safety and hygiene as well as manufacturing environment.
So, using international experiences for legislative regulation of the labor protection in
Ukraine is required in regulatory, legislative policy as well as in everyday life. It is
invited to use in details next recommendations:
 the International Labor Organization recommendations on improving working
conditions in way of cooperating in international technical programs in sphere of
labor protection;
 Finland experience as for mandatory legislative regulatory of enterprise head
responsibility for all expenses for labor protection and its improving;
 German experience as for trade unions regulatory and activities that providing
maximal labor protection of employees.
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ПРОБЛЕМИ ОЗДОРОВЛЕННЯ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІД
ЧАС ОБРОБКИ СКЛОПЛАСТИКА У АВІАБУДІВНИЦТВІ
Арламов О.Ю., к.т.н., доц. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського);
Бакун В.А., студ. (гр. ВЛ-52, ФАКС КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Україна посідає належне місце серед авіабудівних держав світу. В країні
існує повний цикл виробництва літаків, освоюється випуск гелікоптерів,
стрімко розвивається мала авіація, розробка безпілотних літальних апаратів.
Останнє, не повністю освоєне слово в авіа-технологіях, це композитні
матеріали – поєднання різних матеріалів, для отримання в результаті нового з
необхідними властивостями. Склопластик – оптимізація низки питань, таких як
зменшення ваги, ціни, простота у використанні та виробництві, стійкість до
корозії та багато інших переваг. На даний час, він широко використовується, як
у звичайних авіамоделях, так і в літаках «великої авіації». Він дозволяє
зменшити вагу літального апарату, покращити його властивості і тим самим
збільшити економічну ефективність авіаперевезень.
З виникненням композитних матеріалів, виникають питання їх обробки
під час створення необхідної форми чи просто деталей. Сам процес займає
певний час, так як вироби формують накладанням просоченого епоксидною
смолою склопластику в декілька шарів. Після отримання самої форми,
починається процес доведення та підгонки деталі до необхідних розмірів,
шляхом фрезерування, вирізанні та шліфування.
Під час обробки склопластика найбільшою проблемою є виділення
дрібних частинок даного композитного матеріалу у повітря. Ці частинки
відносяться до категорії синтетичних волокон, які, в свою чергу, діляться на
штучне волокно та штучне скловолокно [1]. Дрібні частинки склопластика
належать до другої категорії. При аналізі, можна виявити основні причини
небезпеки волокон склопластика: міцність волокон, їхня кількість взаємодії з
організмом та, звісно, їх розмір. Дрібні волокна, що розглядаються, мають в
середньому діаметр від 3 до 15 мкм, у деяких випадках, невелика кількість
волокон може мати ще менший розмір діаметром 1 мкм і менше. Їхня форма це
довгі, круглі трубки різної довжини. Вони є шкідливими для дихальних шляхів
людини та шкіри. Викликаючи подразнення на шкірі та на внутрішній
порожнині легень, так як вона покривається дрібними частинками і
порушуються нормальний газообмін. Всі чинники небезпечної дії дрібних
частинок можуть спричинити утворення ракових захворювань [2], дані
отримані раніше вченими, показують, що приріст смертності людей, які
працюють зі скловолокном, прямо пропорційний до часу їхньої роботи з цим
матеріалом.
Загальні вимоги до виробничих процесів передбачають:
- заміну технологічних процесів та операцій, пов'язаних з виникненням
небезпечних та шкідливих виробничих факторів, та операціями, при виконанні
котрих ці фактори відсутні або мають меншу інтенсивність;
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- комплексну механізацію та автоматизацію виробництва, застосування
дистанційного керування технологічними процесами
- застосування засобів колективного та індивідуального захисту
працівників.
На стадії розробки нової техніки та дрібносерійному виробництві
єдиним дієвим заходом є використання засобів колективного та
індивідуального захисту працівників.
Для захисту органів дихання використовують респіратори різного типу.
Для решти відкритих частин тіла застосовують одяг спеціального призначення,
який мінімізує потрапляння дрібних частинок склопластика на шкіру людини.
Також використовують окуляри, для захисту очей. Але широкий діапазон
дисперсності часток унеможливлює ефективний захист.
Для збільшення ефективності захисту використовується місцева витяжна
вентиляція відкритого та закритого типу. Для ефективного знешкодження
небезпечної дії пилу застосовується розміщення витяжки збоку від джерела. Це
допомагає зупинити поширення дрібних частинок. Для покращення процесу
обробки склопластика, пропонується збільшення вологості за рахунок
додаткового розпилення води в повітря. Вважається, що ця додаткова міра
пришвидшить процес осідання дрібних частинок склопластика на прилеглі
поверхні, а вже існуюча вентиляція, забезпечить провітрювання повітря, що не
утворить велику сирість та грибок.
Також це допоможе зменшити витрати на такий матеріал, як фільтруюча
мембрана респіратора та решта захисних матеріалів, так як в результаті вони
будуть менше піддаватися впливу пилу зі склопластика.
Може виникнути питання чи не шкодить підвищена вологість в
приміщенні на якість склопластика. У складі даного матеріалу нема елементів,
які руйнуються при взаємодії з водою, навпаки склопластик водостійкий. При
процесі, коли формують необхідну форму застосовують епоксидну смолу,
підвищена вологість не є небезпечною для цих елементів.
До того ж, метод збільшення вологості в приміщенні є ефективний так як
частинки склопластика гарно приєднуються до молекул води. Мінус в тому, що
збільшується час висихання сформованого склопластика, що потрібно
враховувати під час формування технологічного процесу виробництва.
У висновку, важко точно сказати чи даний метод буде ефективний, можна
зробити тільки припущення і приблизно оцінити. Тому тільки
експериментальні дослідження можуть продовжити дану думку та навести
позитивні та негативні причини подальшого використання методу.
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ПРОБЛЕМИ ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ У
ВИРОБНИЦТВІ НАПІВПРОВІДНИКІВ
Арламов О.Ю., к.т.н., доц. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського);
Поклад О.О., студ. (гр. ВМ-51, ФАКС КПІ ім. Ігоря Сікорського)

У сучасному світі виробництво напівпровідників є однією з найбільш
перспективних галузей, розміри якої збільшуються з кожним днем. Якщо в
2010 році у світі вироблялося приблизно 400 мільярдів одиниць
напівпровідникової продукції, зараз їх кількість збільшилася до одного
трильйону. Питання забезпечення безпеки, здорових та належних умов праці у
цій галузі не втрачає своєї актуальності. Адже зі збільшенням темпів і
масштабів виробництва збільшується і потреба в ідеально функціонуючій
системі менеджменту ризиків.
Розглянемо нагальні проблеми гігієни праці та промислової безпеки у
«напівпровідниковій» промисловості? З першого погляду здається, що
критикувати нічого: робочі умови якщо не ідеальні, то близькі до таких; на
підприємствах широко використовуються індивідуальні засоби захисту –
рукавиці, спецодяг, респіратори. Та й в цілому науковці схиляються до думки,
що виробництво напівпровідникових приладів не настільки небезпечне:
статистика Університету Вандербільта, США, демонструє, що робота на таких
підприємствах не призвела до збільшення смертності серед працівників як від
раку, так і від інших професійних захворювань чи травм [1].
Проте існує і діаметрально протилежна думка – виробництво
напівпровідників пов‘язано з безліччю загроз, які залишаються без уваги при
створенні системи охорони праці на підприємстві.
«Напівпровідникова» індустрія має декілька особливостей, що не
дозволяють проаналізувати весь спектр можливих ризиків. По-перше,
підприємці можуть легко приховувати існуючі проблеми зі здоров‘ям
працівників, начебто захищаючи таємницю процесу виробництва. По-друге,
еволюція «напівпровідникової» технології призводить до того, що нові
матеріали та технологічні процеси замінюють старі ще до появи на них
сертифікатів якості і результатів досліджень. По-третє, зовнішня перевірка
безпеки робочого місця та робочих умов відбувається досить рідко, тому
здоров‘я працівників безпосередньо залежить лише від чесності роботодавця.
Тож ця промисловість дійсно настільки «чиста», наскільки здається?
Проаналізуємо засоби індивідуального захисту, що видаються робітникам на
підприємствах. Зазвичай спецодяг представляє собою білий робочий
комбінезон, рукавиці і маску або респіратор. На ідеальному виробництві
перелічені засоби не тільки захищають мікросхеми від контакту з людським
тілом, але захищають і працівників від потенційних загроз, що несуть отруйні
та вибухонебезпечні речовини. Але цікаво те, що досить часто мова йде про
однобічний захист – захист мікросхем.
Згадаємо ситуацію у Кореї у 2009 році. Незалежне агентство перевірило
декілька компаній-виробників напівпровідникової продукції і виявило, що
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контролюються тільки 10 відсотків 424 використовуваних хімічних
компонентів. А коли Корейський науково-дослідний інститут з питань охорони
праці у 2010 році проаналізував смертність від раку серед працівників
промислових підприємств, на галузь виробництва напівпровідникових виробів
прийшлося більше 113 тисячі смертей за період від 1998 до 2008 року.
Зрозуміло, неможливо порівнювати 2010 рік з 2018: часи змінюються, а
разом з ними змінюються і умови праці. Проте кількість ризиків зазвичай
тільки збільшується.
Зараз виробництво інтегральної схеми складається мінімум з 11 процесів,
кожен з яких потенційно небезпечний для працівника. Перший з них –
окислення поверхні пластини для створення тонкого шару діоксиду кремнію,
що необхідний для ізоляції шарів мікросхеми. Найбільш поширений спосіб
окислення – термічний: спеціальні підкладки завантажуються у кварцові
ємності і поміщуються у піч, нагріту до 1200 градусів Цельсію.
Чим небезпечний цей процес? При окисленні металевої пластини
виділяються токсичні гази, зокрема хлороводню. Хлороводень за ступенем дії
на організм відноситься до ІІ-го класу небезпеки – високо небезпечних
шкідливих речовин. Навіть мінімально більша за 5 мг/м3 (гранично допустиме
значення) концентрація хлороводню у робочому приміщенні при тривалій дії на
організм працюючого може призвести до кашлю, запалення носа, горла, і
верхніх дихальних шляхів. Контактуючи зі шкірою може викликати
почервоніння, біль, і важкі опіки. Небезпека цього газу полягає в тому, що при
його витоку критична концентрація в 75-150 мг/м3 досягається досить швидко.
Ця концентрація не переноситься людьми і викликає набряк легень, порушення
роботи кровоносної системи відчуття задухи, втрату свідомості. Хлористий
водень спричиняє серйозні опіки очей і незворотне пошкодження очей.
Аби у виробничому приміщенні концентрація хлороводню була
мінімальною, в ньому повинна існувати правильна система вентиляції. А як
демонструє закордонна практика, навіть при наявності вентиляції, працівники
все одно забезпечуються респіраторами, використовуваними за необхідності.
Важливо зазначити, що мова йде саме про систему припливно-витяжної
вентиляції, а не місцеві витяжки, оскільки останні при великих масштабах
виробництва не є ефективними.
Захист шкіри і очей відбувається за рахунок індивідуальних засобів
захисту: рукавиць, робочих комбінезонів і захисних масок. Як було сказано
раніше, важливо, щоб усе перелічене дійсно захищало працівника, а не лише
компоненти, з якими він працює, а також не впливало на ефективність
виробничого процесу. Наприклад, ті ж самі рукавиці, окрім захисту, повинні
забезпечувати і спритність у роботі.
Після ідентифікації ризику – вплив токсичних газів – і впровадження
системи захисту від нього, що включає вентиляцію та використання
індивідуальних засобів захисту, необхідно подбати і про технічне забезпечення
виробничих приміщень.
Все перераховане і формує систему захисту від впливу токсичних газів
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при виробництві напівпровідникових приладів. Хоча, не зважаючи на значну
стурбованість суспільства з приводу негативних наслідків роботи у даній
промисловості, досить важко прийти до остаточно висновку – чи сучасні умови
праці у компаніях-виробниках напівпровідникової продукції з урахуванням усіх
згаданих мір дійсно забезпечують необхідний рівень захисту працівників?
Що стосується ситуації в Україні, більшість існуючих підприємств є або
представництвами закордонних компаній, наприклад, Activ Solar, або відкриті
за рахунок іноземних інвесторів. У своїй роботі, окрім Закону України «Про
охорону праці», вони керуються і нормативно-правовими актами з охорони
праці, а саме: НПАОП 24.66-1.01-82 «Правила безпеки при виробництві
напівпровідникових матеріалів (германію і кремнію)», НПАОП 0.00-8.11-12
«Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу
хімічних речовин», НПАОП 28.5-1.02-07 «Правила охорони праці при
термічній обробці металів» тощо. Варто зазначити, що до 01.01.2017 року
існували «Санітарні правила для виробництва напівпровідникових приладів та
інтегральних мікросхем» №5181-90, але, відповідно до розпорядження Кабінету
Міністрів України №94-р від 20 січня 2016 року, вони були скасовані. Особливу
увагу слід приділити атестації робочих місць
на підставі «Гігієнічної
класифікації умов праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів
виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу».
Саме неможливість точно оцінити, наскільки виробники притримуються
існуючих стандартів як в українських, так і в закордонних реаліях, не дозволяє
повноцінно проаналізувати вплив умов праці на здоров‘я робітників
«напівпровідникової» галузі. До того ж не всі використовувані хімічні
речовини контролюються, а кількість випадків прояву характерних
професійних захворювань, таких як рак, захворювання дихальних шляхів,
шкірні захворювання, значно зменшилася з часом.
А це значить, що питання залишається відкритим і потребує подальших
досліджень з метою якщо не мінімізації потенційно негативного впливу, то
принаймні його безперервного моніторингу.
Література
1. Багато переживань, але недостатньо наукового підґрунтя щодо впливу
напівпровідникової індустрії на здоров‘я [Електронний ресурс]. – Режим
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2. Безпека в напівпровідниковій промисловості [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://www.ehstoday.com/industrial-hygiene/safety-semiconductorindustry.
3. Виробництво кремнієвих приладів [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : https://www.osha.gov/SLTC/semiconductors/devicefab.html.
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ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АСБЕСТА И
АСБЕСТОСОДЕРЖАЩИХ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ В
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ
Арламов А.Ю., доц. (каф. ОТПГБ КПИ им. Игоря Сикорского);
Ярмоленко А.О., студ. (гр. ВМ-51-1, ФАКС КПИ им. Игоря Сикорского)

Воздействие асбестовой пыли создает серьезную угрозу для здоровья
человека. Риск рака, вызванного асбестовыми волокнами, по-прежнему
существует, несмотря на хорошую защиту работы при контакте с асбестом.
Частота злокачественных опухолей, в частности рака легких и плевральной
мезотелиомы, тесно связана с концентрацией асбестовых волокон в воздухе,
определяемой количеством и состоянием используемых продуктов,
содержащих асбест, и степени загрязнения окружающей среды. Концентрация
асбестовых волокон в воздухе является прямой мерой, используемой для
определения кумулятивной дозы, которая является основой для оценки риска
для здоровья, связанного с загрязнением окружающей среды асбестом [1].
Биологическая агрессивность асбестовой пыли зависит от степени
проникновения и количества волокон, которые были захвачены нижней частью
дыхательной системы.
Под названием «асбест» скрывается ряд волокнистых минералов. Асбест
– это неорганические материалы с уникальными химическими и физическими
свойствами. Наиболее важными являются:
– высокая термостойкость;
– устойчивость к химическим веществам, кислотам, щелочам, морской
воде;
– высокая эластичность и механическая прочность;
– тепловая и электрическая изоляция.
Что касается минералогии, то асбесты разделяют на две группы:
хризотил-асбест и амфиболовый асбест. Широко использованным является
хризотил. Хризотиловый асбест кристаллизуется в виде трубочек и довольно
быстро выводится из легких, а амфиболовый асбест принимает форму более
толстых кристаллов, что приводит к более длительному пребыванию в легких
(до нескольких месяцев). Хризотил менее канцерогенный, чем амфибол. Этот
материал применим во многих областях, ведь он очень удобен, но вызывает
определенные опасения по поводу негативного влияния на здоровье человека.
Биологическая агрессивность асбестовой пыли зависит от степени
проникновения и количества волокон, которые были захвачены нижней частью
дыхательной системы.
Вещества, представляющие особый риск для здоровья человека и
окружающей среды, следует использовать, перемещать и устранять с должным
вниманием, а также установки или оборудование, в которых используется или
использовался асбест, должны быть очищены или утилизированы.
Асбестовые волокна чрезвычайно опасны. Во многих странах
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производство и импорт асбестовой продукции запрещен. Страны Европейского
союза и другие, такие как: США, Канада, Япония уже в семидесятые годы
ограничивали или запрещали использование асбеста, в том числе
распространение материалов, содержащих асбест.
На основе результатов всесторонних научных исследований
канцерогенных веществ Международное агентство по изучению рака при ВОЗ
отнесло асбест к первой, наиболее опасной категории соединений из списка
веществ-канцерогенов, для которых существуют достоверные сведения об их
вредности для человека. Также асбест вызывает профессиональные заболевания
раком гортани, бронхов и легких, раком яичника, а также злокачественной
мезотелиомой плевры, брюшины, перикарда. У работников добывающих и
перерабатывающих предприятий этой отрасли, вероятность возникновения
опухолей в несколько раз больше, чем у подавляющего большинства населения.
Поэтому с конца XX века в мире был начат процесс замены асбеста на более
безопасные материалы, а использование этого вещества подлежат жестким
ограничениям.
Европейской комиссией была принята директива 1999/77 / ЕС о запрете
использования асбеста и изделий из него в странах Европейского Союза с 1
января 2005, а в 2009г. – директива 2009/148 / ЕС о защите работников от
рисков, связанных с воздействием асбеста на работе.
В 2017 году Министерство юстиции Украины зарегистрировало приказ
Министерства здравоохранения Украины № 339 от 29.03.2017 «Про безпеку і
захист працівників від шкідливого впливу азбесту та матеріалів і виробів, що
містять азбест» [2]. Цель приказа – запрет производства и использования
асбеста и асбестосодержащих изделий, и материалов в технологических
процессах и при проведении строительно-монтажных работ. Но Министерство
юстиции выдало новый приказ № 2859/5 от11.09.2017 об отмене решения о
государственной регистрации нормативно-правового акта. Таким образом,
было отменено решение о государственной регистрации приказа Министерства
здравоохранения Украины от 29 марта 2017 №339 "Про затвердження
Державних санітарних норм і правил "Про безпеку і захист працівників від
шкідливого впливу азбесту та матеріалів і виробів, що містять азбест".
В Украине и по сей день асбест разрешен к использованию при
соблюдении санитарно-гигиенических норм, установленных министерством
здравоохранения Украины. Согласно приказу Министерства здравоохранения
Украины от 01.10.2012 № 762 «Про безпеку і захист працівників від
шкідливого впливу азбесту і азбестовмісних матеріалів» были установлены
общие гигиенические требования к предприятиям, учреждениям, организациям,
использующим хризотил и хризотилосодержащие материалы и изделия:
1.Территории предприятий, учреждений, организаций по переработке
хризотила должны отделяться от жилой застройки санитарно-защитными
зонами.
2.Производственные здания и сооружения, предназначенные для
производства хризотилосодержащих материалов и изделий, должны быть
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обеспечены системами аспирации и очистки воздуха.
3.Производственные здания и сооружения, предназначенные для работ с
хризотилом должны быть обеспечены оборудованием для сбора осевшей пыли
[3].
Также устанавливаются санитарные требования к технологическим
процессам и производственному оборудованию, санитарно-гигиенические
требования к упаковке, складированию, транспортировке и погрузочноразгрузочным работам, к сбору, хранению, транспортировке, утилизации и /
или захоронению хризотил содержащих отходов.
Основой для безопасного обращения с асбестовыми материалами
является их удаление или минимизация риска выброса волокна в окружающую
среду. Разрешается использовать материалы, содержащие асбест, которые
находятся в хорошем техническом состоянии, не имеют поврежденной
поверхности или защищены надлежащим образом, например, путем окраски.
Асбест, хорошо защищенный и неповрежденный, не представляет угрозы для
здоровья.
Таким образом, асбест широко использовался до открытия его
канцерогенных свойств и используется по сей день. Самой вредной является
асбестовая пыль, содержащая микроволокна, которые проникают в легочную
ткань, вызывая ряд не раковых и раковых заболеваний. Асбестовая пыль
образуется в наибольших количествах при механической обработке и
непрофессиональном демонтаже асбестовых изделий. Неповрежденные
асбестоцементные продукты не представляют серьезной угрозы для нашего
здоровья, а созданный ажиотаж на основе пагубного действия асбеста может
быть вызван банальными экономическими интересами, ведь как показывает
практика, новые материалы не всегда могут заменить природное волокно,
уступая по качеству и значительно превышая его в цене. Более того, стоит
обратить внимание на то, что заменители асбеста также могут навредить
здоровью.
Производство
алюминия
относится
к
канцерогенной
промышленности, но никто не поднимает вопрос о ее ликвидации.
Асбест канцерогенен – это факт. И этому уникальному волокну до сих
пор не нашли замену, ведь при правильном использовании и соблюдении всех
санитарно-гигиенических норм, установленных законом, асбест не несет в себе
никакой разрушительной силы со стороны здоровья человека.
Література
1. Szeszenia-Dąbrowska L., Sobala W. 2010 «Zanieczyszczenie środowiska
azbestem. Skutki zdrowotne. Raport z badań» Łódź.
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Технологія виготовлення кришталю є аналогічною виготовленню
звичайного силікатного скла, з дотриманням певних температурних режимів.
Для створення такого скломатеріалу, що характеризується підвищеним
блиском, прозорістю, світлозаломленням необхідно використовувати певні
сировинні матеріали.
Традиційно, виготовлення кришталю – це виготовлення свинцевокалієвого скла.
В Україні, згідно з ДСТУ 3053-95 [1], діють наступні положення:
 скло, що містить не менше 10 мас. % оксидів свинцю, вважається
кришталевим склом;
 скло, що містить 18-24 мас. % оксиду свинцю, вважається малосвинцевим кришталем;
 в дорогому свинцевому кришталі вміст оксиду свинцю – 24-30 мас.%;
 присутність понад 30 мас. % PbO2 характерна для елітного високосвинцевого кришталю.
Згідно Європейських норм скловироби, які місять:
 від 1 до 15 мас.% PbO2 характеризуються, як Crystalline (Кристалін);
 від 16 до 23 мас.% PbO2 характеризуються, як Crystal (Кришталь);
 від 24 до 30 мас.% PbO2 характеризуються, як Full Lead Crystal
(свинцевий кришталь).
У США навпаки, досить вміст 1 мас.% свинцю для того, щоб скло було
позначено словом кришталь.
Світовим стандартом для виготовлення кришталю є вміст оксиду свинцю
у кількості 24 мас.%.
Зазвичай використовують складні шихти зі вмістом PbO2 24-35 мас.%.
Відомі склади з вмістом PbO2 80 мас.%.
У готовому виробі оксид свинцю знаходиться у неактивному, зв‘язаному
стані в матриці скла, отже основної шкоди завдає в процесі виробництва.
Процес приготування шихти характеризується подрібненням сировинних
матеріалів до високодисперсного стану, що призводить до виносу часток
свинцю під час подрібнення, транспортування і безпосередньо у полуменевому
просторі теплового агрегату (регенеративна/рекуперативна скловарна піч), що
пов‘язано із конструкційними особливостями полуменевих печей зі
підковоподібним чи поперечним розвитком руху полум‘я [2].
У виробничих умовах свинець потрапляє до організму у вигляді парів і
аерозолю головним чином через органи дихання.
Допустима концентрація свинцю в повітрі робочої зони 0,01 мг/м3.
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Свинець – протоплазматична отрута широкого спектра дії. Він
спричинює переважно: зміни в нервовій та серцево-судинній системах,
зниження імунобіологічної реактивності організму. Але перш за все свинець
відомий, як «кров‘яна» отрута, і тому був внесеним до класифікації отрут, що
діють на систему крові. При тривалому контакті зі свинцем спостерігається
ураження визначених ділянок кісток і суглобів. Найчастіше враженню
підлягають великогомілкова і малогомілкова кістки, стегнова, плечова,
ліктьова, променева кістки та ребра [3].
Характерні в минулому для хронічної інтоксикації свинцем так звані
кардинальні ознаки – свинцева кайма (темно-сіра вузька смуга по краю ясен
біля зубів) і свинцевий колорит (землисто-сірий колір обличчя) – тепер завдяки
покращенню навколишнього середовища на виробництвах, пов‘язаних зі
свинцем, втратили своє діагностичне значення.
Початкова форма хронічної свинцевої інтоксикації характеризується
відсутністю клінічних ознак і встановлюється за лабораторними
дослідженнями.
Легка форма – супроводжується болем, почуттям отерплості в кінцівках,
особливо вночі в стані спокою. При обстежені відмічається зміна кольору
шкіри пальців рук, гіпотермія, зниження збудженості нюхового, зорового і
смакового аналізаторів. Можливі функціональні порушення печінки.
При вираженій формі хронічної інтоксикації свинцем часто
спостерігаються: так звана свинцева коліка, підйом артеріального тиску,
підвищення температури тіла та темно-червоний колір сечі. При тривалому
випливі свинцю досить рано розвивається атеросклероз.
Найбільш ефективними терапевтичними засобами при сатурнізмі є
комплексони, вітаміни групи В, аскорбінова кислота, фізіотерапевтичні методи
лікування.
Питання експертизи працездатності при сатурнізмі вирішують в
залежності від вираженості отруєння. При початковій формі необхідне
тимчасове переведення на роботу поза контактом зі свинцем терміном 1-2
місяці. У подальшому такі хворі можуть повернутись на ту саму роботу. У разі
рецидивів робітник повинен повністю припинити контакт зі свинцем. При
вираженій формі інтоксикації хворих треба повністю відсторонити від роботи зі
свинцем навіть тоді, коли спостерігається повне зникнення ознак отруєння
свинцем в результаті лікування.
Найбільш ефективним профілактичним засобом є заміна свинцю і його
з‘єднань на оксид барію або діоксид цирконію.
Необхідна заміна печей на електричні, максимальна механізації операцій
пов‘язаних безпосередньо зі свинцем, повна герметизація джерел виділення
пилу свинцю; обладнання виробничих зон раціональною вентиляцією,
механічною очисткою робочих приміщень від пилу, належить працювати в
респіраторах, промислових фільтруючих протигазах.
При роботі зі свинцем і його сполуками необхідно суворо дотримуватись
правил особистої гігієни. Суттєва роль в профілактиці інтоксикації свинцем
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належить профілактичному прийому продуктів, які містять пектинові речовини
(фруктові неосвітлені соки, яблука), а також первинним і періодичним
медичним оглядами.
Первинний медичний огляд – здійснюється перед зарахуванням на
шкідливе виробництво, для уникнення протипоказань щодо роботи в даних
виробничих умовах, та оцінки загального стану працюючого.
Періодичний медичний огляд є необхідним для виявлення перших
ознак професійних захворювань. Його періодичність вказана в «Порядку
проведення медичних оглядів працівників певних категорій» затвердженому
наказом Міністерства охорони здоров‗я України від 21 травня 2007 р.
№246, із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров‗я
№107 від 14.02.2012 [4].
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Щороку близько 313 мільйонів людей у всьому світі стають інвалідами в
результаті виробничих травм і ще 160 мільйонів втрачають здоров'я через
професійні захворювання [1]. Це стає причиною зниження продуктивності
праці на підприємстві та стримує його розвиток. Люди певних професій, чия
діяльність пов‘язана з виробництвом, ризикують отримати травму під час
робочої діяльності. Виникає необхідність розглянути наявну ситуацію у сфері
реабілітації постраждалих на виробництві працівників в Україні та шляхи її
покращення за рахунок провідного досвіду розвинутих країн.
Загалом, травматизм поділяється на виробничий та невиробничий. На
частку першого припадає близько 20% випадків, в основному він пов'язаний з
промисловістю, транспортом, будівництвом та сільськогосподарським
виробництвом [2].
Виробнича травма (трудове каліцтво) - це наслідок дії на організм різних
зовнішніх небезпечних виробничих факторів. Найчастіше виробнича травма це результат механічного впливу при наїздах, падіннях або контакті з
механічним обладнанням.
За характером впливу виробничі травми можуть бути механічними,
термічними, хімічними і електричними. Важливо не тільки класифікувати
виробничі травми, а й розрізняти причини виробничого травматизму. Так,
можна виділити і описати наступні.
Технічні причини пов‘язані з конструкторськими недоліками,
несправностей машин, механізмів, недосконалостями технологічного процесу,
недостатньою механізацією та автоматизацією важких і шкідливих робіт.
Санітарно-гігієнічні - пов'язані з порушенням вимог санітарних норм
(наприклад, по вологості, температурі), відсутністю санітарно-побутових
приміщень і пристроїв, недоліками в організації робочого місця та ін.
Організаційні - пов'язані з порушенням правил експлуатації транспорту та
обладнання, поганою організацією вантажно-розвантажувальних робіт,
порушенням режиму праці і відпочинку (понаднормові роботи, простої тощо),
порушенням правил техніки безпеки, несвоєчасним інструктажем, відсутністю
попереджувальних написів тощо.
Психофізіологічні причини пов'язані з порушенням працівниками
трудової
дисципліни,
сп'янінням
на
робочому
місці,
умисним
самотравмуванням, перевтомою, поганим здоров'ям тощо [3].
Щоб підтримувати постраждалих працівників, допомагати їх реабілітації
та відновленню, сприяти швидшому поверненню до праці і нормального життя,
у багатьох країнах застосовують програми соціального страхування від
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професійних захворювань та нещасних випадків на виробництві.
Представники Швейцарської національної страхової компанії розповіли
про свій досвід в області реабілітації співробітників. За їх словами, всі, хто
працює більше 8 годин на тиждень на одного і того ж роботодавця, обов'язково
страхуються від нещасних випадків на виробництві. При цьому, частина
громадян застрахована в національній страховій компанії, інші - в приватних. В
цілому, найбільша частина всього працюючого населення потрапляє під
покриття обов'язкового страхування від нещасних випадків на виробництві та
профзахворювань [1].
Найважливіша мета соціального страховика - якомога швидше
забезпечити повернення постраждалої людини на робоче місце. Наприклад, у
Швейцарії страховик задля якнайшвидшої реабілітації працівників оплачує:
● медичні витрати: на лікування, обладнання, медичний транспорт;
● витрати з порятунку постраждалого (якщо нещасний випадок стався у
важкодоступному місці і потрібна допомога рятувальників);
● витрати, пов'язані з похоронами: транспортні, на похоронні послуги - в
разі загибелі працівника [4].
Таким чином, алгоритм відновлення працівника за швейцарською
моделлю складається з наступних етапів:
1. Спеціалісти соціальної страхової компанії зв'язуються з постраждалим
працівником якнайшвидше після нещасного випадку та встановлюють з ним
довірчий зв‘язок.
2. Експерти компанії-страховика проводять аналіз загальних умов праці,
фізичного і психологічного стану людини, готовність до співпраці, з метою
швидкого усунення наслідків трудової травми.
3. Складають план реабілітації постраждалого, проводять підбір
експертів, які зможуть найкращим чином забезпечити процес відновлення.
4. Виявляють і призначають конкретні міри реабілітації: медичної,
психологічної, соціальної і трудової.
5. Працівники компанії-страховика, які були задіяні у відпрацюванні
страхового випадку, обмінюються інформацією і підводять висновки, щоб
визначити, наскільки ефективно була проведена робота, яких результатів
вдалось досягнути і якою ціною.
Такий алгоритм дозволяє швидко повернутися до праці та повноцінного
життя 80-90 відсоткам працівників, які отримали трудові травми [4].
Одна з сучасних методик відновлення працездатності постраждалих на
виробництві полягає у використанні передового медичного обладнання.
Наприклад, прописують тренування на апараті ―Huber‖. Цей унікальний прилад
працює за технологією, яка дозволяє пробудити резервні сили організму і
впливати одночасно на всі групи м'язів, суглоби, зв'язки, сухожилля. За
допомогою такого апарату лікують хребет, нормалізується робота серця, обмін
речовин, відновлюється дихальна система, зміцнюються м'язи. Інший апарат ―Магнітотурботрон‖ - майже миттєво стабілізує тиск.
Ще один нестандартний підхід до реабілітації постраждалих на
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виробництві співробітників полягає у використанні природних ресурсів.
Зокрема, мінеральні води застосовують при захворюваннях опорно-рухового
апарату, серцево-судинної і нервової систем. Такі відхилення часто
зустрічаються у постраждалих від нещасних випадків на виробництві.
Лікувальна грязь м'яко діє на організм при різних видах захворювань.
Для астматиків і сердечників передбачено лікування в, так званій, соляній
печері. При знаходженні в ній виділяються пари солі, які дуже корисні для
організму, за словами фахівців. Ще одна реабілітаційна процедура гіпоксітерапія. Пацієнти надягають маски і вдихають гірське повітря. Така
терапія особливо корисна при захворюваннях легень [5].
На жаль, якщо порівняти статистичні дані, число працівників, які
повертаються після травми до роботи в Україні і за кордоном, то вітчизняний
відсоток успішного відновлення здоров'я виявиться набагато нижчим. Це
пов'язано з цілим комплексом проблем в системі реабілітації, на які необхідно
звертати увагу і вживати необхідні заходи [6].
Зокрема у Німеччині, де зародилося соціальне страхування від нещасних
випадків на виробництві, на роботу повертається близько 75% постраждалих.
Такий показник цілком під силу і нашій країні, якщо грамотно підходити до
системи реабілітації. Експерти прийшли до висновку, що для успішного
відновлення працівників після травм в Україні потрібно ввести три основних
нововведення.
По-перше, необхідно направляти постраждалих при необхідності
безпосередньо із стаціонару в реабілітаційні центри Фонду соціального
страхування (ФСС) України. Зараз, як правило, з медичної установи, куди
працівника доставляють на машині швидкої допомоги, людина потрапляє на
амбулаторне доліковування, потім - на медико-соціальну експертизу (МСЕ),
яка може прийняти рішення про направлення в реабілітаційний центр. З
урахуванням всіх формальностей може пройти 3-4 місяці, в той час як для
відновлення після травми важливий кожний день.
Щоб визначити найбільш підходящу тактику, умови реабілітації і
допомогти організувати все це для потерпілого, ФСС України має зробити
друге нововведення: інститут помічників - соціальних (страхових) менеджерів.
Такі фахівці допоможуть людині, яка опинилася у важкій життєвій ситуації,
зібрати необхідні документи, пройти МСЕ, оформити отримання протезів, при
необхідності, і в кінцевому рахунку, знову повернутися до роботи.
Також дуже важливо, щоб людина після важкої травми змогла
повернутися до праці і відчувати себе повноцінним членом суспільства. Для
цього необхідно розвивати третє нововведення: програму трудової реабілітації,
що включає в себе три етапи: власне реабілітаційний етап, перехідний етап
(працевлаштування з підтримкою) і етап самостійної трудової діяльності [7].
Звісно, у ситуації виробничої травми основним завданням є повернення
потерпілого до трудової діяльності. Людину потрібно максимально відновити,
перенавчити, якщо це необхідно, та влаштувати на роботу, якою вона зможе
займатися з урахуванням поточного стану здоров‘я. У вирішенні такого
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завдання задіяно багато установ: органи зайнятості, муніципальні органи,
підприємства, роботодавці.
Також дуже важливо, щоб в регіоні, де живе постраждалий працівник,
середовище було придатним для діяльності такої людини, для її пересування щоб людина могла дістатися до свого робочого місця. Врешті-решт, необхідно
змінювати психологію людей, важливо розуміти, що інваліди - повноцінні
члени суспільства [6].
Отже, сьогодні, з появою нових методів реабілітації, цей процес можна
значно прискорити, у тому числі використовуючи досвід зарубіжних країн. Але
при цьому, першочерговим завданням залишається попередження травматизму
на підприємстві та створення сприятливих соціально-економічних та
екологічних умов, проведення спеціальних профілактичних заходів
організаційного, технічного, санітарно-гігієнічного, медичного, освітнього та
морально-етичного характеру.
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА ПРОБЛЕМА ЗАСТОСУВАННЯ ХІМІЧНОЇ
ЗБРОЇ У ВОЄННИХ КОНФЛІКТАХ
Волкова О.О., студентка (гр. ХМ-71мп, ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського);
Луц Т.Є., ст. вик. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Використання хімічної зброї почалося з давніх-давен. Бойові отруйні
речовини почали застосовуватися в часи винаходу людиною стріл. І навіть
зараз деякі племена індійців, що живуть в лісах біля Амазонки, покривають
наконечники стріл отрутою, що викликає ураження рухомих нервів, що в свою
чергу призводить до повного паралічу жертви та задухи.
Візантійцями було створено відомий «грецький вогонь», який вони
використовували проти арабів, слов‘ян та кочівників. До складу «грецького
вогню» входили сірка, селітра, сірчана сурма, смола, рослинні масла. Погасити
водою його було неможливо. Лише ганчірками, що просякнуті оцтом, або
мокрим піском вдавалося збити полум‘я. До того ж «грецький вогонь» виділяв
удушливий сірчистий газ SO2.
В Середніх віках схожі методи застосовували і хрестоносці. Вони
викурювали неприятеля з міст та фортець, використовуючи миш‘як, сірку та
інші ядучі речовини.
Досягнення в хімії XIX століття привели до думки, що можна
використовувати хімічну зброю у тактичних військових операціях. Пріоритет
належав Англії. В 1855 році вона вже мала артилерійські снаряди, що були
заповнені оксидом какодила і сумішшю, що містила миш‘як з самозаймистою
речовиною.
Під час Кримської війни англо-французьке військо намагалось отруїти
газами захисників Севастополя. Проте цей план зірвався через невміння
правильно використовувати рух вітру.
Цікаво, що хімічна зброя була офіційно заборонена ще до того, як почала
використовуватися масово. Заборону на застосування зброї, «єдиною метою
якої є поширення задушливих та шкідливих газів» містить Гаазька конвенція
1899 року. Проте ця заборона не зупинила Німеччину під час Першої світової
війни [1].
Офіційно початком масштабного застосування хімічної зброї є операція
біля річки Іпр, що в Бельгії. Вона була проведена 22 квітня 1915 року
німецькими військами. Тоді вони використали хлор і внаслідок цього в перші
години число загиблих становило 6 тис. осіб, а 15 тис. отримали різні
ушкодження.
У відповідь в 1916 році французькі війська використали проти німецьких
військ синильну кислоту як бойову отруйну речовину.
Використання хімічної зброї під час Першої світової шокувало свідомість
країн та народів. До її завершення в 1918 році було використано не менше 125
тис. т токсичних хімікатів, кількість жертв лише за офіційними числами
становить 1,3 млн осіб, з них 100 тис. смертельних випадків.
Тому під тиском громадськості в 1925 році представники 37 держав у
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Женеві було підписано «Протокол про заборону застосування на війні
задушливих ядучих або інших подібних газів і бактеріологічних засобів». Цей
протокол ратифікували або приєднались до нього більшість країн світу.
Проте це ніяким чином не вплинуло на генералів: вони були впевнені, що
наступна велика війна буде хімічною, і посилено до неї готувалися. В середині
тридцятих років німецькими хіміками були розроблені нервово-паралітичні
гази, дія яких є смертельною.
Однак Друга світова війна так і не стала газовою: учасники конфлікту не
відважились почати масове застосування отруйних речовин. Але гітлерівці
активно застосовували гази проти в‘язнів концтаборів, використовуючи для цих
цілей речовину «Циклон-Б».
Отруйні речовини використовувались під час ірано-іракського конфлікту
(обидні сторони), під час громадянського конфлікту в Ємені, хімічна зброя
застосовувалась іракськими урядовими військами під час придушення
курдських повстань.
Стрімкий розвиток та збільшення запасів хімічної зброї припали на часи
Холодної війни, хоча використання її було підтверджене лише у кількох
випадках [2].
Аби забезпечити надійний захист від застосування хімічної зброї, у 1993
році було підписано «Конвенцію про заборону хімічної зброї». Нині її
ратифікувало 189 держав. Держави, що ратифікують цю конвенцію мають
надати Організації із заборони інформацію щодо будь-якої хімічної зброї
інформацію щодо будь-якої хімічної зброї, якою вони володіють та інформацію
щодо будь-яких хімічних речовин, які застосовуються у їх промисловості.
Сторони цієї конвенції мають знищити хімічну зброю, а промислові хімічні
речовини, які застосовуються для військових потреб, є предметом
інспектування. Торгівля хімічними речовинами має уважно відслідковуватися і
у деяких випадках її можуть заборонити. 189-ою державою у списку стала
Сомалі, яка ратифікувала конвенцію у червні 2013 року.
Проте сьогодні ще є країни, що не ратифікували і не підписали Конвенцію.
Це Ангола, Єгипет, Північна Корея та Південний Судан. Ізраїль та М‘янма її
підписали, але не ратифікували. Тому є підозри, що ці країни мають запаси
хімічної зброї.
В світі вже є країни, які повністю знищили запаси хімічної зброї: Албанія в
2007 році, Південна Корея – 2008 рік, Індія – 2009 рік, Лівія – 2014 рік, Росія –
2017 рік.
Запаси хімічної зброї досі є у США (ліквідовано 90 %), Іраку (не
приступив до знищення), Японії (ця країна залишила після війни свої запаси на
території Китаю, зараз японці проводять роботу разом з китайцями).
Останнім випадком застосування хімічної зброї була хімічна атака в Думі,
що в Сирії. І хоча Сирія в 2013 році підписала і ратифікувала конвенцію, там
неодноразово фіксували випадки використання хімічної зброї [3].
Особливу привабливість хімічної зброї викликає ряд причин:
 доступні в продажі реактиви і можливість придбати їх легально;
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 можливість приховано доставляти
хімічні компоненти до місця
здійснення теракту;
 відкрита інформація щодо створення хімічної зброї;
 висока здатність до ураження.
Тому зараз новою загрозою безпеки людства є хімічний тероризм, масштаб
якого перевищує наслідки від використання найсучаснішої вогнепальної зброї
[4].
І хоча прийняття «Конвенції про заборону хімічної зброї» може сприяти
запобіганню хімічного тероризму, однак основний її зміст спрямований на
сферу відносин між державами.
Отже, сьогодні фронт науково-дослідних робіт зі створення нових більш
ефективних зразків хімічної зброї розширюється. На такі цілі провідними
країнами світу витрачаються великі суми грошей і залучаються найкращі
наукові сили. Підписана «Конвенція про заборону хімічної зброї» не може
повністю гарантувати не використання такої зброї в майбутньому, хоча за
положеннями цієї Конвенції запаси хімічної зброї мали бути знищеними до
2005 року. Історія створення і вдосконалення хімічної зброї, досвід сумних
подій, що пов‘язані з її застосуванням, повинні стати хорошою можливістю для
розв‘язання цієї глобальної проблеми в інтересах виживання людства [5].
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МЕТОДИКА БЕЗАВАРІЙНОЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА З
ВИКОРИСТАННЯМ РИЗИК-ОРІЄНТОВНОГО ПІДХОДУ
Володченкова Н.В., к.т.н., доцент, Романенко Н.В., к.т.н., с.н.с
(каф. БЖД Національний університет харчових технологій НУХТ)

Розвиток науки й техніки в цілому підвищує безпеку життєдіяльності
людини, але поряд з цим призводить до появи цілого комплексу нових
небезпек, суттєвого збільшення ступеня ризику, травматизму та загибелі людей.
Важливе значення для збереження здоров'я та працездатності працівників є
забезпечення безаварійної роботи промислового підприємства. Така система
функціонує лише при умові внутрішнього чіткого виконання регламенту
технічного завдання на виконання робіт.
Створення безпечних і безаварійних умов праці досягається шляхом
впровадження найкращих світових практик в інтегровані системи управління
промисловим підприємством на основі міжнародних стандартів з менеджменту
ризику.
Загалом планування є одним із варіантів виявлення умов діяльності,
зменшення невизначеності та ризику. Однак будь-яке підприємство не може
повністю усунути невизначеність, а, отже, цілковито спланувати свою
діяльність, оскільки це означатиме усунення різноманітності дій та інтересів
суб‘єктів ринку, які не збігаються. Тому актуальним є визначення можливих
ризиків, які виникатимуть у процесі корегування.
Розглянемо управління ризиками щодо функції планування, зокрема
одного з його видів – стратегічного упередження виникнення аварійної ситуації
чи аварії. Для дослідження ризику в області промислової безпеки та охорони
праці використовують метод HAZOP (Hazard and Operability Stud) –
дослідження небезпек та працездатності. Це якісний метод оцінення, метою
якого є ідентифікація небезпек (відмов елементів системи), а також їх причин
та наслідків. Процес оцінки проводиться шляхом умовного подрібнення
дослідної системи на складові частини (підсистеми, елементи, компоненти,
вузли) та їх подальший аналіз з метою визначення можливого стану відхилення
системи в умовах впливу тих чи інших небезпечних факторів, номенклатури
таких факторів, а також ймовірності виникнення відповідних небажаних
наслідків.
Аналіз експлуатаційної безпеки та працездатності (HAZOP) заснований
на теорії, яка припускає, що випадки ризику є наслідком відхилення від
запланованих або робочих параметрів.
На кожному промисловому підприємстві, при відсутності або нестачі
статистичних даних про ризики пропонується ідентифікувати та реєструвати
можливі ризики.
Перевагами методу HAZOP є забезпечення детального та комплексного
дослідження системи, що в свою чергу створює передумови для всебічної
оцінки ризику, в тому числі дає змогу достатньо детально оцінити можливі
причини та наслідки помилок операторів системи (влив «людського фактора»).
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Залучення ж до виконання процесу оцінки фахівців з досвідом практичної
роботи у суміжних галузях безумовно підвищує ступінь її об‘єктивності. Також
перевагою методу є можливість його поетапного застосування для досить
широкого спектра процесів і систем, а реєстрація проміжних результатів, дає
змогу більш детально проаналізувати певні етапи досліджень у разі виникнення
спірних чи небажаних результатів.
Процедуру ідентифікації та реєстру ризиків проводять за наступної
схемою:
Вибір технологічного процесу
Розподіл (стадії) процесу
Розподіл на сегменти (вузли)
Ідентифікація параметрів
Визначення

Можливих
відхилень

Причин
відхилень

Наслідків
відхилень

Втрат

Розроблення заходів упередження та запобігання
Відповідальна особа

Розроблення рекомендацій
Оцінення ризику

Ранжування ризиків (матриця)

Рівень впевненості в існуючих
механізмах контролю

Попередній
досвід втрат

Потенційні заходи по зниженню ризику та визначення доцільності по затратам.
Визначення відповідальних за впровадження заходів

Рис. 1 Блок-схема ідентифікації та реєстру ризиків в системі HAZOP
Послідовність виконання процедури виявлення небезпек в системі
HAZOP базується на першочерговому виділенні комбінацій технологічних
параметрів процесу ("тиск", "температура", "швидкість" та інші) і ключові та
керуючі слова ("так", "ні", "занадто рано", "занадто", "більше", "менше" та
інші), які дають змогу дослідити та виявити можливі зміни (відхилення)
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елементів системи від нормального режиму роботи.
У разі виявлення таких відхилень з‘ясовуються причини, які їх викликали,
визначаються можливі наслідки настання небезпечної події та розробляються
заходи щодо усунення таких причин або (за неможливості їх усунення)
мінімізації важкості наслідків.
Висновки
Створення безпечних і безаварійних умов праці досягається шляхом
впровадження найкращих світових практик в інтегровані системи управління
підприємств на основі міжнародних стандартів з менеджменту ризику.
Методика ідентифікації та реєстру ризиків HAZOP дозволяє визначити
небезпеки, як на стадії проектування процесу, системи або елемента, так і в
безперервному процесі виготовлення продукції. За даною методикою легко
визначити нові параметри відхилення та наслідки у разі зміни обладнання,
технології чи елементу системи шляхом доповнення контрольного листа зі
складанням матриці відхилень.
Поруч з позитивними сторонами даної методики, хотілося б відмітити і
негативні сторони, які виникають при розробленні таких контрольних карток.
Це занадто трудомісткий процес та надлишкова кількість сценаріїв розвитку і
наслідків виникнення небезпек.
Запровадження системи управління ризиками на промислових
підприємствах дозволить працівникам відчути, що їхні потреби щодо
професійної безпеки враховуються, знизить ризики виникнення нещасних
випадків, аварій та аварійних ситуацій, тим самим скоротивши витрати
організацій.
Література
1. Системи управління гігієною та безпекою праці. Основні принципи
виконання вимог OHSAS 18001:2007 (OHSAS 18002:2008, IDT) : ДСТУ OHSAS
18002:2015. – [Чинний від 2016-04-01]. – К. : ДП «УкрНДНЦ», 2015. –
(Державний Стандарт України).
2. Risk management – Principles and guidelines : ІSО 31000:2009. – [2013-1218]. – 24 p.
3. Цьопа В. Ризик-орієнтоване мислення: основи, навчання та
впровадження. // К.: Охорона праці, 2017. –№ 8- 10.
4. Богданова О. В. Комбінований метод оцінки ризику травматизму для
промислового підприємства / О. В. Богданова // Проблеми охорони праці в
Україні : зб. наук. праць. – К. : ДУ «ННДІПБОП», 2016. – Вип. 31. – С. 52–63.
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ПІДРУЧНИК «ОХОРОНА ПРАЦІ В ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЦІ» ПЕРЕМОЖЕЦЬ ІІ МІЖНАРОДНОГО ПРОФЕСІЙНОГО КОНКУРСУ
ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ «ФОРМУВАННЯ
КОМПЕТЕНЦІЙ В ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ»
Гавриш С.А., к.т.н., доц., Гавриш А.С., к.т.н., доц. (каф. ТПТ, ТЕФ КПІ ім. Ігоря
Сікорського)

Підручник «Охорона праці в теплоенергетиці» [1] створено відповідно до
Типових навчальних програм нормативних дисциплін «Основи охорони праці»
та «Охорона праці в галузі» для вищих навчальних закладів для всіх
спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст» і
«бакалавр» та «спеціаліст» і «магістр» (наукового і професійного спрямування).
Підручнику «Охорона праці в теплоенергетиці» надано гриф Вченої ради
НТУУ «КПІ», протокол №5 від 8 червня 2015 року.
В структурно-логічній схемі навчання нормативна дисципліна «Основи
охорони праці» вивчається на етапі підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» і «бакалавр» після вивчення
ними дисципліни «Безпека життєдіяльності» та основних дисциплін
професійно-орієнтованого циклу, коли майбутні фахівці мають достатнє
уявлення щодо умов їх майбутньої професійної діяльності. Це забезпечує
можливість вивчення дисципліни «Основи охорони праці» з урахуванням
професійної орієнтації студентів.
Нормативна дисципліна «Охорона праці в галузі» вивчається на етапі
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр»
після вивчення ними дисципліни «Основи охорони праці» та основних
дисциплін професійно-орієнтованого циклу. Крім того, у дипломні проекти
(роботи) молодших спеціалістів і бакалаврів включається окремий розділ
«Охорона праці», а спеціалістів і магістрів – окремий розділ «Охорона праці та
безпека в надзвичайних ситуаціях», при опрацюванні яких використаний
матеріал підручника.
В підручнику розглянуто правові та організаційні питання охорони праці
на теплоенергетичних підприємствах; чинники, що впливають на умови праці
персоналу теплоенергетичних підприємств, безпека під час експлуатації
тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж, пожежна
безпека та заходи їх реалізації на підприємствах теплоенергетичної галузі.
Зміст підручника відображає сучасний стан законодавчої та нормативної бази
України та результати наукових досліджень з охорони праці. Терміни та
визначення основних понять відповідають Держаним стандартам України.
Для написання підручника використано досвід викладання дисциплін
«Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі» на теплоенергетичному та
інших факультетах Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут» та досвід кафедри охорони праці, промислової та
цивільної безпеки НТУУ «КПІ». Специфіку охорони праці в компаніях,
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підприємствах і організаціях енергетичної галузі України визначають за
характером робіт, що виконуються; за обладнанням, яке використовують для їх
виконання;
за
технологічними
процесами
під
час
експлуатації
тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж; за умовами
праці, за яких проходить трудовий процес персоналу цих підприємств.

Рис.1. Охорона праці в теплоенергетиці: підручник.
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В підручнику ‖Охорона праці в теплоенергетиці‖ (Див. Рис. 1) наведені
такі розділи: 1 - ‖Правові та організаційні питання охорони праці, чинні на
теплоенергетичних підприємствах‖, 2 - ‖Гігієна праці та виробнича санітарія в
теплоенергетичній галузі‖, 3 - ‖Безпека під час експлуатації тепломеханічного
обладнання електростанцій та теплових мереж‖, 4 - ‖Пожежна безпека‖.
Структуру матеріалу побудовано таким чином, що вміст розділів один і два
стосується навчальної дисципліни «Основи охорони праці», а розділів три та
чотири − навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі». Призначено для
студентів вищих технічних навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями
та напрямами підготовки: «Теплоенергетика», «Теплофізика», «Теплові електричні
станції», «Електричні станції», «Котли та реактори», «Автоматичне управління
технологічними процесами», «Комп‘ютерні - інтегровані технологічні процеси і
виробництва», «Інформаційні технології проектування», «Енергетичний
менеджмент» та іншими. Підручник слугує для самостійного вивчення лекційного
матеріалу, для підготовки до проведення лабораторних робіт та практичних занять,
для розроблення розділу «Охорона праці» в дипломних проектах бакалаврів та
розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» в дипломних
проектах спеціалістів і дисертаціях магістрів наукового і професійного
спрямування.
Підручник є корисним викладачам навчальних закладів, спеціалістам з
охорони праці, керівникам компаній, підприємств та організацій енергетичної
галузі України та керівникам їх структурних підрозділів, інших галузей суспільного
виробництва, де експлуатується теплосилове, теплоенергетичне обладнання та
обладнання, що використовує теплову та електричну енергію, експлуатуються
теплові мережі, теплові пункти, трубопроводи пари і гарячої води тощо.
Напередодні Нового 2018 року, а саме 29 грудня 2017 року, в
Міжнародному центрі науково-дослідницьких проектів відповідно до проекту
«Наука і освіта on-line» розпочався заключний етап ІІ Міжнародного
професійного конкурсу викладачів Вищих навчальних закладів «Формування
компетенцій в професійній освіті». В міжнародному конкурсі прийняли участь
представники професорсько-викладацького складу 149 провідних вищих
навчальних закладів із країн Європи (включаючи ЄС) і Азії. Конкурсні роботи
розглядались за 18 напрямками, які включали питання технічних і фізикоматематичних наук, педагогіки і психології вищої освіти та ін. Учасниками
були провідні професори (Professor - 23,6% від складу учасників), доценти
(Associate Professor - 69,7%), викладачі та асистенти (Assistant - 6,7%).
Структура конкурсу за номінаціями відповідала професійним компетенціям –
60,7% від кількості робіт, загально-професійним – 29,2% і загальнокультурним
компетенціям – 10,1%.
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Рис.2. Диплом Гавриша Сергія Андрійовича.
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Рис.3. Диплом Гавриша Андрія Сергійовича.
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Рис.4. Сертифікат Гавриша Сергія Андрійовича.

Рис.5. Сертифікат Гавриша Андрія Сергійовича.
На Конкурс були представлені підручники, монографії, навчальні
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посібники, збірники задач, практикуми, Web-сайти, електронні засоби навчання
та ін. Підсумкове засідання Експертної ради цього представницького
міжнародного конкурсу відбулось 30 січня 2018 року. Приємно повідомити, що
в номінації «Технічні науки. Професійні компетенції» переможцем став
підручник «Охорона праці в теплоенергетиці». Дипломи за Перше місце і
Сертифікати ІІ Міжнародного професійного конкурсу викладачів Вищих
навчальних закладів «Формування компетенцій в професійній освіті» було
присуджено авторам підручника: доценту кафедри Охорони праці, промислової
і цивільної безпеки, к.т.н. Гавришу Сергію Андрійовичу і доценту кафедри
Теоретичної і промислової теплотехніки, к.т.н. Гавришу Андрію Сергійовичу
(Див. Рис. 2-5). На електронну адресу авторів andrew_gavrish@ukr.net були
надіслані відповідні матеріали і привітання. Нажаль один із співавторів
підручника – Сергій Андрійович Гавриш, не дожив до світлої миті
міжнародного успіху - див. газету «Київський політехнік» №16 (3155) від 12
травня 2016р. та №8 (3224) від 15 березня 2018р. Але творчі досягнення Сергія
Андрійовича продовжують приносити неоціненну користь студентам,
викладачам, науковцям, фахівцям і просто багатьом людям.
Література
1. Гавриш С.А. Охорона праці в теплоенергетиці: підруч. / С.А. Гавриш,
А.С. Гавриш. - К.: Талком, 2015. – 577с. - ISBN 978-617-7133-82-6. - УДК
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ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ВОГНЕВИХ РОБІТ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ ХІМІЧНОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
УКРАЇНИ І БАЛТІЙСЬКИХ КРАЇН
Гавриш С.А., к.т.н., доц., Гавриш А.С., к.т.н., доц.,
Гайдай І.В., студ. (гр. ТПз-71мп (каф. ТПТ, ТЕФ КПІ ім. Ігоря Сікорського)

В даний час харчова і хімічна промисловості є одними з найбільш
енергоємних галузей у світі. Традиційні технології вимагають вдосконалення
різноманітного обладнання і режимів його експлуатації. Незважаючи на
щорічні зміни в Україні і в світі, дотепер актуальними є вогневі роботи при
монтажі, ремонті, модернізації обладнання, тощо [1-3]. Наприклад, велика
кількість наявних трубопроводів, через які проходять робочі середовища,
з'єднуються в систему, як правило, за допомогою зварювання. Згідно
Керівними вказівками щодо експлуатації, ревізії і ремонту технологічних
трубопроводів труби діляться на п'ять груп (А, Б, В, Г, Д) залежно від
характеристики середовища, що транспортується, і на п'ять категорій (I - V)
залежно від робочих параметрів - температури і тиску. Приєднання
трубопроводів до окремих блоків та агрегатів, запірної і регулюючої арматури
теж можуть потребувати певної кількості вогневих робіт.
До вогневих робіт належать всі види електрозварювальних,
газозварювальних, газорізальних, бензогазорізальних і паяльних робіт,
розігрівання (варіння) бітумів та смол, інші роботи з використанням відкритого
вогню або нагріву деталей до температури займання матеріалів і конструкцій.
До проведення таких робіт допускаються особи старше 18 років, які пройшли
навчання, перевірку знань та мають посвідчення на право їх виконання.
На кожному підприємстві наказом повинен бути встановлений порядок
підготовки та проведення всіх вогневих робіт у цехах, приміщеннях і на
території об‘єкта. Проведення вогневих робіт на постійних і тимчасових місцях
дозволяється лише після вжиття заходів, які унеможливлюють виникнення
пожежі: відключення обладнання, очищення робочого місця від горючих
матеріалів, захист горючих конструкцій та обладнання, забезпечення
первинними засобами пожежегасіння. Вид і кількість первинних засобів
пожежегасіння на тимчасових місцях проведення вогневих робіт указується в
наряді-допуску. Якщо поблизу розміщується пожежний кран, то до місця
проведення робіт необхідно прокласти рукав із стволом.
Вогневі роботи на постійних місцях проводяться без оформлення нарядудопуску. Такі місця визначаються наказом по підприємству, приймаються
комісією за участю представника пожежної охорони з оформленням
відповідного акту. Акт затверджується керівником підприємства. Обладнання
постійних місць для проведення вогневих робіт має відповідати таким вимогам:
− якщо місце виділено не в окремому приміщенні, а в цеху чи іншому
приміщенні, то воно повинно бути відгороджене негорючими щитами висотою
не менше 1,8м;
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− наявність витяжної вентиляції, металевої шафи або стелажа для
інструменту; контуру заземлення;
− ввідний щиток електроживлення, електрозварювальний трансформатор,
рампи, пристрої для встановлення газових балонів добової потреби та інші
пристрої повинні бути у справному стані;
− добова потреба горючих рідин, необхідних для виконання паяльних
робіт, повинна зберігатись в ємкості, що не б‘ється, і в металевій шафі;
− пожежні щити комплектуються двома або більше пінними та
вуглекислотними або одним порошковим вогнегасником, азбестовим полотном,
кошмою, ємністю з водою або ящиком з піском;
− не дозволяється розміщувати постійні місця для проведення вогневих
робіт у пожежне небезпечних та вибух пожежне небезпечних приміщеннях.
У постійних місцях проведення вогневих робіт мають бути в наявності:
перелік видів дозволених вогневих робіт, затверджений керівником
підприємства; інструкція з пожежної безпеки; необхідні плакати з технології
проведення вогневих робіт. Під час перерв у роботі та в кінці робочої зміни
зварювальна апаратура повинна відключатися від електромережі, шланги
від‘єднуватися і звільнятися від горючих рідин та газів, а у паяльних ламп тиск
повинен бути повністю знижений. Після закінчення робіт апаратура і
устаткування мають бути відключені і прибрані.
Для запобігання розлітанню іскор кожний пост необхідно відокремити
постійними або переносними огорожами з негорючих матеріалів.
Забороняється спільне розташування в приміщенні балонів з киснем,
горючих газів, карбіду кальцію, фарб, масел і жирів.
За виконання тимчасових вогневих робіт на пожежне небезпечному
обладнанні (мазутні ємності, газопроводи, газорозподільні пункти,
маслопроводи, масло господарство паротурбінних установок, генераторів і
синхронних компенсаторів, бункера з паливом) і у вибух пожежне небезпечних
місцях, якщо ці роботи неможливо виконувати у постійних місцях, наряддопуск має право видавати тільки головний інженер енергетичного
підприємства або особа, яка виконує його обов‘язки. Наряд-допуск обов‘язково
погоджується з об‘єктовою пожежною охороною або службою пожежної
безпеки. На інші тимчасові вогневі роботи наряд-допуск видають особи, які
мають право видачі нарядів.
Перед виконанням вогневих робіт у вибух пожежне небезпечних
приміщеннях (місцях), в ємностях, колодязях та інших небезпечних спорудах
необхідно посилити природну та штучну вентиляцію за допомогою відкривання
додаткових вікон, люків, інших отворів або встановлення дуттєвих
вентиляторів, а також виконати аналіз повітря на загазованість за допомогою
газоаналізатора та контролювати його стан під час виконання вогневих робіт.
Технологічне обладнання, на якому передбачається проведення вогневих
робіт, повинно бути приведене в пожежне вибухобезпечний стан до початку
виконання цих робіт. Треба видалити пожежне вибухонебезпечні речовини та
відкладення, відключити діючі комунікації, знизити тиск, застосувати
51

відповідне спорядження, промивання, про шпарення та ін. Якщо вогневі роботи
передбачається проводити на висоті, то місце проведення цих робіт має бути
огороджене й очищене від горючих матеріалів у радіусі, який наведено в
таблиці.
Таблиця.
Висота точки зварювання та мінімальний розмір зони захисту
Висота точки зварювання над
0…2 2
3
4
6
8 10 Понад
рівнем підлоги чи прилеглої
10
території, м
Мінімальний радіус зони, м
5
8
9 10 11 12 13
14
Розміщені в межах указаних в таблиці радіусів будівельні конструкції,
настили підлог, оздоблення та обладнання, які виконані з горючих матеріалів,
необхідно захистити від попадання на них іскор металевими екранами,
покривалом з негорючого теплоізоляційного матеріалу чи іншими засобами, в
разі потреби полити водою. Необхідно унеможливити попадання розпечених
часток металу в суміжні приміщення, на сусідні поверхи та близько
розташоване обладнання. Електрозварювальні та газорізальні роботи, що
проводяться в місцях проходу (проїзду) людей, слід обов‘язково огородити
щитами висотою не менше 1,8м з негорючого матеріалу.
Після закінчення вогневих робіт виконавець зобов‘язаний ретельно
оглянути місце їх проведення, усунути можливі причини виникнення пожежі,
за потреби полити місце водою, а черговий персонал − перевірку місця
проведення цих робіт упродовж 2-х годин після їх закінчення. Якщо вогневі
роботи проводилися на трактах паливоподачі, в кабельних спорудах, на складах
з горючими матеріалами, інших пожежне небезпечних місцях, нагляд за місцем
проведення вогневих робіт після їх закінчення збільшується до 3 годин.
Установка для ручного зварювання має бути забезпечена вимикачем чи
контактором (для підключення джерела зварювального струму до розподільної
цехової мережі), покажчиком величини зварювального струму та захисним
пристроєм у первинному ланцюзі. Одно постові зварювальні двигунигенератори та трансформатори захищаються запобіжниками лише з боку
мережі живлення.
З‘єднання зварювальних проводів слід робити за допомогою обтискання,
зварювання, паяння або спеціальних затискачів з наступним ізолюванням за
допомогою гумового шланга. Підключення електропроводів до електрод
тримача зварювального виробу та зварювального апарату здійснюється за
допомогою мідних кабельних наконечників, скріплених болтовими
з‘єднаннями. Забороняється використовувати оголені або з пошкодженою
ізоляцією проводи та застосовувати нестандартні запобіжники.
Проводи, які підключені до зварювальних апаратів, розподільних щитів та
іншого обладнання, до місць зварювальних робіт, мають бути надійно
ізольовані і в потрібних місцях захищені від дії високої температури,
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механічних пошкоджень та хімічних впливів. У разі проведення
електрозварювальних робіт, що пов‘язані з частими переміщеннями
зварювальних установок, мають використовуватись механічно міцні шлангові
кабелі. Кабелі електрозварювальних машин повинні розміщатися від
трубопроводів кисню на відстані не менше 0,5м, а від трубопроводів ацетилену
та інших горючих газів – не менше 1,0м.
Зворотним провідником, який з‘єднує зварювальний виріб із джерелом
зварювального струму, можуть служити сталеві або алюмінієві шини будьякого профілю, зварювальні плити, стелажі і сама зварювальна конструкція за
умови, якщо їх переріз забезпечує безпечне за правилами нагрівання
проходження струму. З‘єднання між собою окремих елементів, що
використовується як зворотній провідник, необхідно виконувати за допомогою
болтів, струбцин або затискачів. Використання у якості зворотного провідника
внутрішніх залізничних шляхів, мереж заземлення чи автоматичного
відключення джерел струму (аналог занулення), а також металевих будівель,
комунікацій та технологічного устаткування забороняється. Під час проведення
зварювальних робіт у вибух пожежне небезпечних та пожежне небезпечних
приміщеннях зворотнім проводом від зварювального виробу до джерела струму
може бути лише ізольований провід.
Конструкція електроприймача для ручного зварювання повинна
забезпечувати надійне затискання та швидку заміну електродів. Держак
електрод тримача має бути виготовлений з негорючого діелектричного та
теплоізоляційного матеріалу. Електроди, які використовуються під час
зварювання, повинні бути заводського виготовлення і відповідати номінальній
величині зварювального струму. Під час заміни електродів їх залишки
(недогарки) необхідно класти у спеціальний металевий ящик.
Електрозварювальна установка на весь час роботи повинна бути заземлена.
Крім заземлення основного зварювального обладнання у зварювальних
установках необхідно заземлювати затискач вторинної обмотки зварювального
трансформатора, до якого приєднується провідник, що йде до виробу
(зворотній провідник). Температура нагрівання окремих частин зварювального
агрегату (трансформатора, щіток, контактів вторинного кола та ін.) не повинна
перевищувати 75 0С. Опір ізоляції струмопровідних частин зварювального кола
повинен бути не нижче 0,5 М Ом.
Над переносними і пересувними електрозварювальними установками, які
використовуються на відкритому повітрі, слід спорудити навіси з негорючих
матеріалів для захисту від атмосферних опадів.
Під час проведення газозварювальних та газорізальних робіт пересувні
(переносні) ацетиленові генератори слід установлювати на відкритих
майданчиках. Дозволяється тимчасова робота в приміщеннях, які добре
вентилюються. Ацетонові генератори необхідно огороджувати і розташовувати
на відстані не менше 10м від місць проведення зварювальних робіт, від
відкритого вогню, нагрівальних предметів, місць забору повітря компресорами
або вентиляторами та на відстані не менше 5м від балонів з киснем і горючими
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газами. У місцях їх встановлення слід вивішувати застережні таблички
(плакати) з написом «Стороннім вхід заборонено», «Вогненебезпечно», «Не
проходити з вогнем». Відповідні написи англійською мовою - "Trespassing",
"Flammable", "Do not pass the fire". Для Балтійських країн: естонською мовою "Ligipääs keelatud", "Tuleohtlikud", "Ärge andke tuld"; латиською мовою "Robežu pārkāpšanu", "Viegli uzliesmojošs", "Nedodiet uguns"; литовською мовою
- "Įsibraunant srityje", "Degus", "Duoti negalima ugnį".
Закріплення газо підвідних шлангів до ніпелів апаратури , пальників,
різаків, редукторів виконується спеціальними хомутами. Дозволяється замість
хомутів закріплювати шланги не менше ніж у двох місцях уздовж ніпеля
м‘яким в‘язальним дротом.
Після закінчення робіт карбід кальцію в переносному генераторі повинен
бути використаний повністю, вапняний мул видалений у пристосовану тару та
злитий у мулову яму або спеціальний бункер. Відкриті мулові ями необхідно
огороджувати, а закриті повинні мати негорючі перекриття та обладнані
витяжною вентиляцією і люками для видалення мулу. Паління і використання
джерел відкритого вогню в радіусі 10м від місць зберігання мулу заборонено.
Особливу увагу слід звертати на запобігання розливанню та зберіганню
пального, дотримання режиму різання.
Розігрівання (варіння) бітумів та смол необхідно здійснювати у
спеціальних котлах. Заповнювати котли дозволяється не більше 3/4 їх об‘єму.
Наповнювач, який завантажується в котел, має бути сухим. Котел потрібно
встановлювати з нахилом так, щоб його край, який розташований над топкою,
був на 50…60 мм вище протилежного. Топки котлів після закінчення роботи
необхідно погасити і залити водою. За розміщення бітумного котла просто неба
над ним необхідно встановити навіс з негорючих матеріалів. Категорично
забороняється розміщувати бітумні котли на горючих покрівлях будинків.
Місця розігрівання (варіння) бітумів і смол необхідно обносити валом або
бортиком з негорючих матеріалів висотою не менше 0,3м; забезпечити їх
ящиком з піском ємністю 0,5м3, лопатою та не менш ніж 2-ма вогнегасниками.
Місця мають розміщуватись на спеціально відведених майданчиках на відстані
від будівель і споруд ІV; ІV а; У ступеня вогнестійкості − не менше ніж 30м; ІІІ;
ІІІ а; ІІІ б ступеня вогнестійкості – не менше ніж 20м; І та ІІ ступеня
вогнестійкості – 10м.
Висновки
1. Розглянуті види вогневих робіт, до яких належать всі види
електрозварювальних, газозварювальних, газорізальних, бензогазорізальних і
паяльних робіт, розігрівання (варіння) бітумів та смол, інші роботи з
використанням відкритого вогню або нагріву деталей до температури займання
матеріалів і конструкцій.
2. Наведені порядок підготовки та проведення вогневих робіт у цехах,
приміщеннях і на території підприємства (об‘єкта), а також розглянуті вимоги
до обладнання постійних місць для таких робіт.
3. Проаналізовані вимоги і особливості експлуатації переносних і
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пересувних електрозварювальних, газозварювальних та газорізальних
установок, тощо.
4. Приділена увага безпеці після закінчення вогневих робіт: виконавець
зобов‘язаний ретельно оглянути місце їх проведення, усунути можливі причини
виникнення пожежі, за потреби полити місце водою, а черговий персонал
повинен виконати перевірку місця проведення цих робіт упродовж
встановленого терміну часу після їх закінчення.
5. Матеріали статті можуть бути використані під час підготовки розділу
«Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» в атестаційних роботах
бакалаврів та дисертаціях магістрів, як професійного, так і наукового
спрямування.
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Комп‘ютери та технічні прилади стали невід‘ємною частиною
повсякденного життя людини. Останнім часом з‘явилися і набирають все
більшої популярності так звані «розумні» будинки. Вони побудовані повністю
за новими технологіями та адаптуються до потреб свого власника [1].
Нескладно передбачити, що рано чи пізно «розумні» будинки будуть не лише
житловим помешканням, а й місцем роботи, де одночасно перебуватиме велика
кількість людей. Створити належні умови праці, забезпечивши комфорт та
безпеку для кожного працівника, - це основне завдання «розумного» будинку
як постійного місця роботи. Тому при створенні програмного забезпечення
такої системи найбільшу увагу потрібно приділяти не лише її комфортності, а й
безпеці.
«Розумний» будинок (або smart house) – це термін, яким зазвичай
позначають місце проживання, яке має технічні прилади, системи освітлення,
опалення, кондиціонування повітря, оснащене комп‘ютерними, аудіо- та
відеосистемами, системами безпеки та камерами (рис. 1), причому усі прилади
передають сигнали головному комп‘ютеру (або комп‘ютерам), що координує
їхню роботу за наперед визначеним алгоритмом [2].

Рис. 1. «Розумний» будинок
Зазвичай smart house має свій власний запасний електрогенератор, вітрякелектрогенератор або ж оснащений сонячними батареями. Такий будинок може
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бути дистанційно керований, тобто будь-яка система в кожен момент часу
повністю доступна його власнику, який може змінювати заданий алгоритм
функціонування відповідно до своїх потреб. Заздалегідь розроблений алгоритм
має включати набір виняткових ситуацій, тобто інструкцію, як повинна діяти
система в критичному стані. Критичним можна назвати такий стан системи, за
якого людині, що перебуває в «розумному» будинку, загрожує небезпека.
Задля запобігання або зменшення дії небезпечних факторів[3], таких, що
можуть призвести до травми, гострого захворювання або навіть смерті, у
«розумному» будинку, необхідно розподілити систему керування на блоки, що
будуть поєднані між собою.

Рис.2. Спрощена схема взаємодії пристроїв та системи керування
На рис.2 зображено спрощену схему взаємодії пристроїв (Device 1 –
Device p+1) та системи керування, що складається з n «комп‘ютерів» та двох
«головних комп‘ютерів», що представляють собою розподілений на два
«блоки» центр керування. Аналогічний підхід зазвичай використовують для
створення об‘єктів «Internet of Things» (IoT) [4], де кожен пристрій взаємодіє з
іншим через центральний пристрій управління. Задля додаткового захищення
системи IoT, а також для того, щоб не перенавантажувати канали передачі
інформації (тим самим не збільшувати час прийому/відправки пакетів
інформації), бажано використовувати не один пристрій управління, а два [5]. У
такому підході є кілька суттєвих переваг: по-перше, в будь-який момент за
допомогою одного з пристроїв управління (будь-якого) можна вимкнути
потрібний пристрій (пристрої), а в разі «злому» одного з пристроїв управління
інший пристрій блокує всі процеси.
При розробці програмного забезпечення «розумного» будинку
програмний код, що реалізує певний алгоритм, для кожного пристрою пишуть
окремо. Потім кожна написана програма тестується з урахуванням виняткових
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ситуацій. Після цього усі програми поєднують в одне ціле – повне програмне
забезпечення, яке так само тестується. При «об‘єднанні» частин програмного
коду в один рідко враховуються виняткові ситуації [6], які при цьому
виникають. Це стосується, насамперед, одночасної синхронізації усіх пристроїв
з пристроєм (пристроями) управління. Щоб відокремити виняткові ситуації та
за можливості створити відповідний алгоритм дії, слід переглядати систему
«розумного» будинку, щоразу відштовхуючись від його безпосереднього
призначення. Таким чином, якщо дана система буде впроваджена на
металургійному заводі, то необхідно дослідити виробниче середовище на
об‘єкті, вивчити умови праці при здійсненні того чи іншого технологічного
процесу [7], провести аналіз нещасних випадків та професійних захворювань
працівників [8]. Відповідно до Закону України «Про охорону праці» від 14
жовтня 1992 року [9], а також згідно зі ст. 25 Закону України «Про
підприємства в Україні» [10] підприємство зобов‘язане забезпечити всім
працюючим на ньому безпечні умови праці. Задля цього кожне підприємство
розробляє конкретні заходи з метою усунення або приведення до нормативних
значень виявлених на підприємстві небезпечних та шкідливих виробничих
факторів. Саме ці заходи, що запобігають травматизму та захворюванням,
можна покласти в основу виняткових ситуацій при створенні відповідного
програмного забезпечення «розумного» будинку.
Для управління «розумним» будинком як помешканням його власник та
визначені ним особи використовують програму на своєму телефоні / планшеті
чи іншому електронному пристрої. Причому кожна особа має різні «права»
(повні чи обмежені) для зміни параметрів функціонування системи. Це
зроблено для того, щоб система функціонувала злагоджено. Також такий
розподіл «прав» для власників будинку забезпечує зменшення ризику появи
непередбаченої заздалегідь виняткової ситуації до 60-70%. Так само при
впровадженні системи «розумного» будинку в робочий простір чи на
підприємство слід детально визначити «права» кожного з працівників. Це
зовсім не означає, що для кожного нового працівника (користувача) потрібно
модифікувати всю систему і прописувати окремо «права». Можна автоматично
розподілити затверджені «права» для кожної групи користувачів. Подібну
систему розподілу «прав» для користувачів використано в операційній системі
Windows [11]. Так само під час хвороби працівника або після його звільнення
система автоматично може блокувати частково або повністю доступні йому
функції.
При впровадженні «розумного» будинку на підприємстві виникає
питання підключення усіх пристроїв до системи керування. Частина пристроїв
може бути підключена за допомогою бездротової локальної мережі WLAN
(Wireless Local Area Network) з технологією Wi-Fi або бездротової персональної
мережі WPAN (Wireless Personal Area Network) з технологією Bluetooth. Але
більшість пристроїв буде підключено за допомогою дротів. У середньому для
підключення стандартних пристроїв у двокімнатній квартирі (28 кв. м.)
знадобиться більше 1км дротів[12]. Для підключення «розумного» будинку на
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підприємстві знадобиться у 10-100 разів або й більше кілометрів дротів. Така
кількість дротів утворює сильне електромагнітне поле, яке негативно впливає
на здоров‘я людини. Виходячи з цього, перебування працівників на
підприємстві доведеться обмежити до кількох годин денно.
Дві основні засади створення smart house: постійне отримання
електроенергії та доступ до мережі Інтернет. Саме тому, заздалегідь
передбачаючи можливість виникнення несправностей в системі, що призведуть
до повного чи тимчасового припинення подачі електроенергії, розробники
закладають наявність додаткового/запасного електрогенератора. Враховуючи,
що все більшої популярності набирають «зелені» види електроенергії, то все
частіше встановлюють сонячні батареї або «вітряки». Для встановлення
електрогенератора потрібно виділити окреме приміщення та обмежити доступ
працівників до нього, щоб забезпечити їхню безпеку. При встановленні
вітрогенератора звертають увагу, перш за все, на створюваний під час праці
шум. Такий шум негативно впливає на людину. Тому при виборі
альтернативного джерела енергії варто переглянути його недоліки, які
впливають на стан здоров‘я людини [13], і заздалегідь продумати методи їх
усунення.
Висновки. Було проведено дослідження системи «розумний» будинок з
можливістю її встановлення на підприємстві. Наведено та проаналізовано
принципи програмної обробки виняткових ситуацій даної системи. Зроблено
аналіз безпечного використання «розумного» будинку. Програмне забезпечення
«розумного» будинку потрібно вдосконалювати окремо під кожен об‘єкт. При
використанні даної системи необхідно чітко описати алгоритми дій при
виникненні критичних ситуацій, тим самим забезпечивши її адаптивність.
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Швидкий розвиток науки і техніки став передумовою інтенсивного
розвитку промисловості. Тисячі підприємств щодня виробляють тонни
продукції по всій території України. Невпинний темп роботи, високі стандарти
та найвищий ступінь якості продукції досягаються кропіткою працею мільйонів
працівників. На жаль, ми бачимо готовий продукт новеньким та блискучим,
часто не задумуючись, якими зусиллями та працею він був отриманий. Як
виглядає насправді виробничий процес і чому стрес та психічні перевантаження
є наслідками пролонгованого трудового процесу? Чи можливо створити
абсолютно психологічно та фізично безпечне підприємство, чи це лише
утопічна недосяжна модель розвитку промисловості?
По-перше, необхідно розібратися, чи існує взаємозв‘язок між трудовими
навантаженнями та якістю продукції. Зазвичай, виробничий процес
відбувається відповідно до правил організації праці та технологічних вимог,
прописаних до виробництва певного виду продукції. З метою економії ресурсів
один працівник може виконувати декілька виробничих функцій. З цього
витікає, що його відповідальність за якість продукції зростає пропорційно
виконуваним функціям. Наслідком цього є глибока моральна виснаженість,
адже намагаючись відповідати найвищим стандартам та сумлінно виконуючи
свою роботу, намагаючись одночасно виконати якомога більше завдань та
простежити за технологічністю процесу, людина втрачає пильність, увагу та
мотивацію. А що таке мотивація? Мотивація працюючих – це основа
стабільного виробництва. Кожен працівник, викладаючись на повну та
сумлінно виконуючи свою роботу, робить вклад у розвиток підприємства. Саме
тому слід забезпечити стабільність морального здоров‘я працюючих.
Диференціація обов‘язків, створення зон відпочинку та озеленення
території – основні чинники для підтримання психічного здоров‘я працівників.
В усьому світі більше 300 мільйонів чоловік страждає від депресії - головною
причиною інвалідності, і деякі з цих людей також страждають від симптомів
тривожності. Згідно нещодавньому дослідженню, виконаному під керівництвом
ВООЗ, за оцінками зниження продуктивності праці, пов'язаного з депресією та
тривожними розладами, щорічно обходяться глобальній економіці в 1 трильйон
доларів США. Саме тому зниження рівня функціональної відповідальності та
створення зон відпочинку є профілактикою виникнення психічних хвороб на
основі трудової діяльності.
З умовами праці можуть бути пов'язані багато факторів ризику порушень
психічного здоров'я. Більшість факторів ризику пов'язані з взаємодією таких
аспектів, як тип трудової діяльності, організаційні умови та відносини з
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керівництвом, навички та компетенції працівників, наявні на підприємстві
заходів підтримки працівників у виконанні ними своїх трудових обов'язків.
Наприклад, у працівника можуть бути необхідні навики виконання задач, але не
задовольняти ресурси, щоб зробити те, що від нього вимагається, або ж на
підприємстві може мати місце несприятливий стиль дій керівництва та
негативних організаційних практик. Приклади факторів ризику для психічного
здоров'я:
1. невідповідні міри гігієни праці та охорони здоров'я працівників;
2. обмежена участь у прийнятті рішень;
3. слабкий контроль над своєю областю роботи;
4. низький рівень підтримки працівників;
5. негнучкі робочі години;
6. нечіткі задачі чи організаційні цілі.
Заходи в області психічного здоров'я слід реалізувати в рамках
комплексної стратегії охорони здоров'я та благополуччя, що охоплює
профілактику, раннє виявлення проблем, надання допомоги та реабілітації.
Служби охорони здоров'я на підприємстві або спеціалісти охорони здоров'я
можуть допомогти організаціям у реалізації таких заходів, якщо така
можливість існує; але навіть якщо така можливість відсутня, у робочі процеси
може бути внесений ряд змін, які дозволять зберегти і посилити психічне
здоров'я працівників. Ключом до успіху є залучення зацікавлених сторін і
самих працівників усіх рівнів до дій щодо охорони та посилення здоров'я та
надання підтримки, а також для моніторингу їх ефективності.
Існуючі дослідження, присвячені аналізу співвідношень «витрати /
вигоди», характерні для різних стратегій охорони психічного здоров'я на
підприємстві, вказують на однозначну вигоду таких стратегій. Так, у
недавньому дослідженні, виконаному під керівництвом ВООЗ, було виявлено,
що приблизно на кожний долар США, вкладений у розширення доступу до
послуг з лікування поширених порушень психічного здоров'я, віддача у вигляді
більш високого рівня здоров'я та підвищеної продуктивності праці становить 4
долари США.
Особливої уваги потребує також той факт, що для кожної людини і
суспільства в цілому психічне здоров'я, працездатність і якість життя неподільні. Професійна діяльність - найважливіша сфера людського життя. У
даний час висока працездатність є необхідною умовою успіху в будь-якій сфері
діяльності, і вимоги до неї постійно зростають. Останніми роками все більше
працівників піддаються впливу психосоціальних ризиків, що виникають через
зміни в організації праці і у трудових відносинах, а також через ненадійні
умови зайнятості та посилення напруженості сучасного трудового життя.
Психосоціальні ризики пов'язані з тим, як організовується робота і визначається
її обсяг. Психічне неблагополуччя може призводити до таких наслідків:
виробничий стрес, почуття неспокою і тривоги, депресія, зниження
працездатності, хворобливий стан, пропуск робочих днів через хворобу.
Повсякденний стрес, надінтенсивна робота, презентеізм (вихід на роботу в
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стані хвороби, трудоголізм) містять в собі високий ризик розвитку
психосоматичної патології, діабету, серцево-судинних та інших захворювань.
Проаналізувавши дану інформацію, можна стверджувати, що вирішення
проблеми психічного здоров‘я працівників має бути комплексним, адже
зародженню проблеми сприяють як фізичний, так і людський фактор.
Інтеграція охоронних ресурсів, зниження рівня вимог, створення зон
відпочинку та стимулювання робітників є основними фундаментальними
факторами, необхідними для підтримання психічного здоров‘я працівників.
Література
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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ВУГЛЕВОДНЕВИМИ СПОЛУКАМИ
В ЛАБОРАТОРІЇ З ВИРОЩУВАННЯ МОНОКРИСТАЛІВ АЛМАЗУ
Зацарний В.В., к.т.н., доцент, (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського);
Трубчанінова Д.І., студентка (гр. ФМ-42, ІФФ КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Згідно зі ст. 13 Закону України «Про охорону праці», роботодавець має
обов‘язково, в кожному структурному підрозділі, створити на робочому місці
умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити
додержання вимог законодавства, щодо прав працівників у галузі охорони
праці. Роботодавець несе відповідальність за порушення зазначених вимог .
Відповідно до ст. 44 Закону України «Про охорону праці», за порушення
законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці винні особи
притягуються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та
кримінальної відповідальності. Тому потрібно чітко інформувати всіх
співробітників про правила поводження, експлуатації обладнання, котре вони
використовують та про те, які шкідливі речовини та інші шкідливі чинники є на
робочому місці [1].
Відповідно до ГОСТ 12.1.007-76 «Шкідливі речовини. Класифікація і
загальні вимоги», шкідливою речовиною називають таку речовину, котра при
контакті з організмом людини у випадку порушення вимог безпеки може
викликати виробничі травми, професійні захворювання чи відхилення в стані
здоров‘я.
За фізіологічною дією на організм людини всі шкідливі речовини можна
поділити на групи [2]:
 задушливі (сірковуглець, оксид вуглецю та ін.);
 подразнюючі (аміак, хлор, сірчистий газ та ін.);
 наркотичні (ацетон, ацетилен, бензин, та ін.);
 соматичні (свинець, метиловий спирт, ртуть);
 мутагенні (гербіциди, ароматичні вуглеводні, нітрати);
 канцерогенні (полівінілхлорид, азбест, сахарин та ін.);
 сенсибілізуючі (формальдегід, нітросполуки, нікотинамід та ін.);
 декількох видів пил:
 неорганічний (металевий),
 органічний
 тваринного походження або рослинного (цукор, мука, тютюн та ін.),
 хімічних сполук (нафталін та ін.);
 мінеральний (гіпс, цемент та ін.).
Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої
зони – це концентрації, які при щоденній (окрім вихідних днів) роботі протягом
восьми годин чи при іншій тривалості, але не більше 41 години на тиждень,
впродовж всього робочого стажу не можуть викликати захворювання чи
відхилення в стані здоров‘я, які визначаються сучасними методами, як в
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процесі роботи, так і у віддалені терміни життя теперішнього і наступного
поколінь [2].
За ступенем небезпеки для організму людини всі шкідливі речовини
поділяються на чотири класи:
І – надзвичайно небезпечні (ГДК < 0,1 мг/м3);
ІІ – високонебезпечні (ГДК = 0,1 … 1,0 мг/м3);
ІІІ – помірнонебезпечні (ГДК = 1,1 … 10,0 мг/м3);
IV – малонебезпечні (ГДК > 10,0 мг/м3) [2].
При вирощуванні алмазу з вуглеводневих сполук основну небезпеку
становлять антрацен та нафталін, які мають негативний вплив на організм
людини. Так, ГДК нафталіну становить 20 мг/м3, речовина віднесена до IV-го
класу небезпеки, антрацен має ГДК 0,1 мг/м3, віднесений до І-го класу
небезпеки.
Найбільшу небезпеку з даних речовин несе саме антрацен. Хоча
температура, при якій з ним виконуються роботи, не перевищує кімнатну і він
не утворює похідних, з ним потрібно працювати обережно [3].
Антрацен - поліциклічний ароматичний вуглеводень, що містить
конденсовані ядра, утворює антрахінон за допомогою окислення і 9,10дігідроантрацен за допомогою відновлення, зазвичай використовується у
вигляді порошку білого або жовтуватого кольору, хімічна формула С14Н10.
Токсична дія антрацену подібна впливу кам'яновугільної смоли і продуктів її
дистиляції, які відносяться до канцерогенних речовин місцевої дії. Тобто вони
можуть викликати розвиток ракових пухлин в тих органах, з якими
безпосередньо взаємодіють: при контакті зі шкірою – рак шкіри, при вдиханні –
рак легень, тощо.
Антрацен може викликати гострі і хронічні дерматити, що
супроводжуються сверблячкою і набряками, які найбільш чітко проявляються
на підданих шкідливому впливу ділянках шкіри. Пошкодження шкіри
супроводжуються роздратуванням кон'юнктива і верхніх дихальних шляхів. До
інших симптомів відносяться сльозоточивість очей, світлобоязнь, набряк повік і
кон'юнктивальна гіперемія. Гострі симптоми зникають протягом декількох днів
після припинення контакту. Системний вплив проявляється у виникненні
головного болю, нудоти, втрати апетиту, уповільнених реакцій і астенії. Більш
тривала дія може призвести до запалення шлунково-кишкового тракту [4].
Нафталін має односпрямовану шкідливу дію з антраценом. В такому
випадку, для визначення чи задовольняє фактична концентрація речовин
нормам необхідно фактичні концентрації розділити на їх ГДК та додати (С1 /
ГДК1 + С2 / ГДК2 + … + Сі / ГДКі), якщо ця сума менше одиниці, то суміш
даних речовин не становить небезпеки для працівників.
Нафталін також є легкозаймистою речовиною і у формі пари утворює
вибухонебезпечні суміші з повітрям при температурі вище 79 °С, самоспалахує
при температурі 525°С, він відноситься до пожежонебезпечних та найбільш
вибухонебезпечних речовин групи А (НКМС ≤ 15 г/м3) [4].
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Тому всі роботи виконуються у витяжній шафі та з респіраторами.
Рекомендовано для індивідуального захисту використовувати респіратори
«Астра-2» та «Лепесток-5», універсальний респіратор РУ-60М, обов‘язковим є
використання захисних герметичних окулярів ПО-1, захисних рукавичок та
спецодягу [3].
Для поліпшення умов праці з даними речовинами необхідно уникати
пилоутворення і забезпечити максимально можливе видалення пилу та парів в
місці їх виникнення. Робітникам, які регулярно піддаються впливу вуглеводнів,
рекомендовано додати до раціону більше вітаміну С та білків з сірковмісними
амінокислотами.
Висновки. Ароматичні вуглеводводні чинять подразнюючу дію на шкіру.
При потраплянні їх на тіло слід ретельно промити уражену ними ділянку або
прийняти трохи теплий (але не гарячий) душ.
Одяг, на який потрапили шкідливі речовини, необхідно негайно зняти і
здати в пральню.
При роботі з технічним антраценом та іншими поліциклічними
ароматичними вуглеводнями слід остерігатися потрапляння пилу цих речовин
на одяг, шкіру, очі та в дихальні шляхи. Крім шкірних захворювань можливі
також і ураження внутрішніх органів.
Таким чином, при роботі з ароматичними вуглеводнями необхідне суворе
дотримання всіх правил, інструкцій з охорони праці, грамотне ведення
технологічного процесу, забезпечення герметичності обладнання та
комунікацій, особливо пристрою вентиляції. Для попередження професійних
отруєнь і захворювань виробничі приміщення необхідно утримувати в
хорошому санітарно-гігієнічному стані і дотримуватися правил особистої
гігієни.
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РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ВИБУХУ АЗОТНОГО БАЛОНА 40Л ГОСТ
949-73 НА ПІДПРИЄМСТВІ
Зацарний В.В. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського);
Янчук В.В., студ. (гр. ФМ-41, ІФФ КПІ ім. Ігоря. Сікорського)

Вступ. В багатьох підприємствах, наукових установах використовуються
балони з азотом 40Л.ГОСТ 949-73 [1] для збереження стиснутого азоту і його
подальшого використання, наприклад в якості основи хімічно інертної
атмосфери, для синтезу в хімічній промисловості або для використання в
хіміко-термічній обробці сталей. Проте під час збереження балонів зі
стиснутим азотом можуть виникнути надзвичайні події, що можуть спричинити
пошкодження балону або його нагрів і відповідно вибух, тому визначення тих
зовнішніх умов, розташування балонів або параметрів приміщення при яких
вибух, або не відбудеться, або відбудеться з мінімальною спричиненою
шкодою є важливим завданням.
Одному з авторів публікації довелось мати справу з такими балонами під
час роботи з вакуумною системою УСУ-4 спектрометра з метою заміщення
залишкової атмосфери для створення кращих умов отримання надвисокого
вакууму в системі.
При пожежах можливі вибухи різних балонів зі стиснутим газом.
Замкнутий резервуар може виявитися в осередку пожежі, відбудеться нагрів
його вмісту з відповідним підвищенням тиску. За рахунок нагріву стінок
посудини зменшується межа міцності їх матеріалу, в результаті чого при
певних умовах виявляється можливим розрив резервуара.
Мета публікації. Розрахунок параметрів фізичного вибуху балона зі
стиснутим азотом, визначення небезпечної зони під час вибуху пошкодженого
балона з запобіжним клапаном та без запобіжного клапана
Методика розрахунку. Роботу, Дж, яку здійснює стиснений газ при
фізичному вибуху і яка відповідає енергії вибуху, орієнтовно можна визначити
за формулою, наведеній в методиці такого розрахунку [2].
Найважливішим етапом розрахунку є визначення тротилового
еквіваленту (
) виділеної енергії під час вибуху. Ця величина визначається
за відношенням теплоти що виділяється при адіабатному розширенні
стиснутого газу ( ) до теплоти що виділяється під час вибуху 1 кг тротилу
(
):
(1)
можна розрахувати за наступним виразом:
(2)
де
– тиск стиснутого газу в балоні під час вибуху;
– атмосферний тиск
навколишнього середовища, до якого відбувається розширення стисненого
газу, Па. При розрахунках можна прийняти, що
1,013∙105 Па ; – об‘єм
посудини зі стиснутим газом; – показник адіабатного розширення стиснутого
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газу, для одноатомних газів
1,6 і для двохатомних газів
1,4.
Зі збільшенням температури в замкнутому об‘ємі тиск зростає лінійно і
згідно з наступним рівнянням тиск стиснутого повітря в балоні під час вибуху
становить:
(3)
де – робочий тиск в посудині; – температура якій відповідає тиск ; –
температура при якій відбувається вибух.
Якщо в балоні встановлений запобіжний клапан, то тиск
не
підніметься вище тиску спрацювання клапану і з великою ймовірністю
аварійної розгерметизації балона не відбудеться
При руйнуванні стінок посудини з газом падає тиск від тиску в посудині
(або тиску спрацювання запобіжного клапана) до атмосферного тиску . В
результаті відбувається адіабатне розширення середовища. Основним
параметром такого вибуху є надлишковий тиск в позитивній фазі вибухової
хвилі. Надлишковий тиск може бути знайдений за формулою:
(4)
Результати досліджень та їх обговорення. Згідно з ГОСТ 949-73 у табл.
1 наведено геометричні параметри азотного балону місткістю 40 л з робочим
тиском 19,6 МПа.
Таблиця 1
Характеристика азотного балона 40Л.ГОСТ 949-73 [1]
Об‘єм
Діаметр
Товщина Робочий тиск Довжина корпусу
балона V,
циліндричної
стінки S,
балона L, мм
, МПа
3
м
частини d, мм
мм
0,04
219
6
19,6
1430
Розраховано розподіл надлишкового тиску ударної хвилі для температури
500 С в залежності від відстані від епіцентру вибуху за формулами (1-4) для
балона без запобіжного клапана (рис. 1а) та із запобіжним клапаном з тиском
спрацювання 26 МПа (рис. 1б).
Відповідно до отриманих графіків зона ураження вибуху балона із
запобіжним клапаном виявилась на 20 % меншою, коротка характеристика зон
руйнувань [3,4] та їх розмір наведені в табл. 2.
Таблиця 2
Розраховані розміри зон руйнування
Клас зони руйнувань
Тиск
Розмір зони руйнування, м
ударної
Балон без
Балон із
хвилі, кПа запобіжного клапана
запобіжним
клапаном
1
2
3
4
1 – Повне руйнування
>100
2,8
2,3
будівель
2 – Сильне руйнування
70
3,4
2,7
о
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1
3 – Середні
пошкодження
4 – Легкі
пошкодження
5 – Вибиття вікон,
загрози для життя
немає

2
28

3
5,9

4
4,7

14

9,4

7,5

<2

47,5

37,6

Рис. 1. Розподіл надлишкового тиску ударної хвилі за відстанню від епіцентру
вибуху, цифрами позначені класи зон руйнування а) – для балона без
запобіжного клапана, б) для балона із запобіжним клапаном.
Висновки. Вибух газового балона з азотом під тиском під час пожежі на
підприємстві може спричинити значні руйнування і обвал будівлі особливо
якщо балон не має запобіжного клапана, використання таких клапанів не тільки
зменшує зону руйнувань у випадку вибуху балона на 20% а і може взагалі
запобігти вибуху під час пожежі.
Найбільш небезпечна зона вибуху складає 4 метри, саме тому балони зі
стисненим азотом ГОСТ 949-73 необхідно зберігати на відстані від несучих
конструкцій не менше ніж 4 метри.
Особливої уваги заслуговує також дослідження параметрів вибуху для
балонів зі стисненим киснем, оскільки вони може нести набагато більшу
загрозу через можливість виникнення вибуху з утворенням вогняної кулі.
Література
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МПа.
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БЕЗПЕКА ВИКОРИСТАННЯ ФЕРМЕНТЕРІВ У
БІОФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
Землянська О.В., ст. викл. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського);
Деревянко Ю., студ. (гр. БТ-71, ФБТ КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Сучасне біофармацевтичне виробництво складно уявити без
високотехнологічного обладнання. Перш за все, мова йде про ферментер, в
якому при заданих умовах протікає ріст клітин і біосинтез цільового продукту.
Одним з основних критеріїв вибору ферментера є можливість контролю
технологічних параметрів в даній ємності, а також управління цими
параметрами в ході процесу ферментації. Регулювання умов, в яких протікає
біосинтез, безпосередньо впливає на результат процесу ферментації і вихід
продукту. Але при використанні даного обладнання постає ряд небезпек, які
впливають як на роботу персоналу, так і на здоров‘я населення в цілому.
До небезпек, що супроводжують роботу з ферментерами можна віднести
наступні типи: 1) небезпека дійсна та потенційна; 2) небезпека безпосередня та
віддалені несприятливі наслідки; 3) небезпека для людини пряма і
опосередкована унаслідок забруднення навколишнього середовища; 4)
небезпека залежно від виду діяльності при створенні нових біологічних
матеріалів, використанні біологічних матеріалів у контрольованих та
неконтрольованих умовах; 5) небезпека класичної біотехнології та генної
інженерії [1].
Реальну небезпеку для людини становлять мікроорганізми з відомими
патогенними властивостями, а також продукти біотехнологічної промисловості,
у яких виявлено токсичні, алергенні або інші небезпечні для людини
властивості.
Потенційна небезпека може бути пов‘язана з використанням нових
мікроорганізмів і матеріалів, властивості яких ще недостатньо вивчені.
Зокрема, найбільш небезпечними можуть бути мікроорганізми з мутаційними
змінами і ревертовані мутанти деяких вакцинних штамів.
Безпосередня небезпека в галузі біофармації асоціюється з впливом на
організм людини небезпечних для його здоров‘я біологічних агентів, що
призводить до негайного розвитку захворювання або іншого гострого ураження
організму. Дії патогенних мікроорганізмів може зазнати персонал, який
безпосередньо працює з патогенним матеріалом.
При оцінці прямої небезпеки слід мати на увазі, що людина є об‘єктом
безпосереднього впливу несприятливого фактора, а проміжні ланки в ланцюгу
передачі інфекційного агента відсутні. Несприятливі наслідки для людини
можуть також виникати опосередковано – унаслідок цілеспрямованого
виведення або потрапляння виведення продуктів біофармацевтичної діяльності
чи самих мікроорганізмів у навколишнє середовище. За умови надходження в
навколишнє середовище патогенних мікроорганізмів, які використовуються у
виробництві вакцин або мають властивості рекомбінованих ДІІК і
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трансформованих мікроорганізмів, вони набувають здатності циркулювати в
природі впродовж тривалого часу. Це в свою чергу, створює природні вогнища
інфекцій і зумовлює небезпеку вторинного зараження людини.
Тому, як вирішення даної проблеми, пропонується використовувати
одноразові технології, які вже подолали бар'єр виходу на масовий ринок і
отримали гідну оцінку з боку виробників у біофармації. В першу чергу, в числі
трьох основних причин переходу до одноразових технологій можна виділити
наступні: зниження ризику контамінації (69%), скорочення часу виробничого
циклу (66,7%) і простоту при використанні (51,2%) [2]. Дійсно, ризик
контамінації, особливо при виробництві малих партій і частій зміні
виготовлених продуктів, становить близько 3%. При поверхневій оцінці, можна
припустити, що ризик контамінації не так вже й великий, але якщо вартість
препарату висока, то втрати можуть виявитися вкрай суттєвими і досягати
декількох мільйонів і десятків мільйонів доларів на рік.
Простота використання одноразових продуктів, які, як правило,
поставляються на виробництво у вигляді попередньо зібраних стерильних ліній
або ділянок ліній, знижує ризик помилки оператора, яка за статистикою є
причиною знищення близько 1,5% партій проміжних і готових продуктів.
Отже, застосування одноразових систем наочно демонструє, що вони є
ефективним інструментом для управління небезпечними ситуаціями на
біофармацевтичному виробництві. Високі темпи зростання виробництва і
активне впровадження одноразових систем з часом виправдають і економічну
ефективність.
Література
1. Градова Н.Б. Биотехнологическая безопасность биотехнологических
производств / Н.Б. Градова, Е.С. Бабусенко, В.И. Панфилов. – М.: ДеЛи принт,
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НЕБЕЗПЕЧНИЙ ВПЛИВ МЕТАНОЛУ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ
Землянська О.В., ст. викл. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського);
Равлюк А.В., студ. (гр. БТ-31мп, ФБТ КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Метанол (метиловий спирт) – прозора рідина зі слабким запахом
етилового спирту, що володіє всіма властивостями одноатомних спиртів і дуже
широко використовується у промисловості і як сировина, і як кінцевий продукт,
хоча є небезпечною і отруйною речовиною.
Через свою низьку вартість і доступність, метанол знайшов застосування
у різноманітних хімічних процесах: він є сировиною при виробництві
формаліну, формальдегіду, карбомідоформальдегідного концентрату і смол,
поліаміду; на його основі виготовляються антидетонаційні присадки до
бензинів; він використовується у виробництві протеїнів, отрутохімікатів і
багатьох інших важливих продуктів [1]. Не зважаючи на шкідливість, метанол
використовується і у біотехнології – в якості дешевого джерела вуглецевого
живлення при виробничому культивуванні продуцентів певних корисних
продуктів, наприклад, білку [2, 3].
Хоча сучасні технологічні лінії значною мірою механізовані та
автоматизовані, це не виключає повністю контакту працівників з метиловим
спиртом у рідкому стані чи у вигляді парів за нормальної роботи підприємства
чи під час можливих аварійних ситуацій.
Метиловий спирт є сильною отрутою, що діє, зокрема, на нервову
систему людини і володіє яскраво вираженим кумулятивним ефектом.
Токсична дія метанолу зумовлена утворенням в організмі з нього
формальдегіду і мурашиної кислоти. Вважається, що утворений формальдегід
порушує нормальне протікання процесу окислювального фосфорилювання у
сітківці ока і затримує анаеробний гліколіз, внаслідок чого виникає дефіцит
аденозинтрофосфорної кислоти у клітинах сітківки (який навіть за нетривалий
час може викликати втрату зору). Саме тому враження зорового нерву і сітківки
є найчастішим проявом отруєння метанолом.
При отруєнні метиловим спиртом у рідкому вигляді небезпечними є
потрапляння в організм всього 5-10 мл, а вже 30 мл можуть бути смертельною
дозою для людини. Першими симптомами токсикації є нудота і блювання, далі
проявляється головний біль та біль у всьому тілі, проблеми з зором, втрата
свідомості, утруднене дихання, прискорений пульс, судоми. Часто симптоми
розвиваються параболічно і на деякий час постраждалим стає краще, за чим
слідує остаточне погіршення стану. Смерть настає через зупинку дихання.
Отруєння парами метанолу відбувається з меншою ймовірністю –
вдихання високих концентрацій дуже швидко викликає відчутне подразнення
дихальних шляхів. Однак не можна нехтувати вірогідністю хронічного
отруєння парами метанолу у невисоких концентраціях працівників
підприємств, на яких використовується, виробляється чи зберігається цей
спирт. Токсикація за таких умов відбувається від декількох тижнів до декількох
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місяців. Першими симптомами є: звуження меж кольорового зору, збліднення
чи атрофія зорового нерву, набряки, звуження артерій і розширення вен
сітківки, гіперемія судинної оболонки ока, ослаблена реакція зіниць на
світло [4].
При тривалому впливі парів метанолу з‘являються відчуття втоми і
легкого сп‘яніння, дратівливість, перепади емоційного стану, часті
захворювання дихальних шляхів (через постійне подразнення слизових
оболонок), головні болі, неврити і порушення зору. У людей зі стажем роботи
1-20 років у контакті з метанолом концентрацією приблизно на рівні ГДК,
спостерігаються саме скарги на головні болі, особливо в кінці тижня,
запаморочення, порушення сну, швидку стомлюваність, дратівливість і
плаксивість, біль в області серця і печінки [5]. Варто зазначити, що навіть при
лікуванні
функціональна
неповноцінність
печінки
залишається
і
спостерігаються розлади зору.
Отруєння внаслідок потрапляння на шкіру зазвичай стаються при
одночасному вдиханні парів, чистий метанол на шкіру діє слабко.
Перша допомога при потраплянні метанолу на шкіру – це теплий душ з
милом протягом 15 хвилин, при потраплянні в очі – промивання очей під
слабким струменем води протягом 15 хвилин, при вдиханні парів –
забезпечення доступу до свіжого повітря, при потраплянні у шлунок – негайне
транспортування постраждалого в медичну установу [6].
При токсикації метиловим спиртом основна задача невідкладної терапії –
це повне видалення сполуки з організму, затримка його окислення і боротьба з
ацидозом (порушенням кислотно-лужного балансу в організмі). При гострих
отруєннях застосовують промивання шлунку впродовж перших 2 годин 2%
розчином гідрокарбонату натрію і теплою водою, ін‘єкції 5% розчину харчової
соди і 5% розчину глюкози, інфузійне введення трисаміну. Практикують
внутрішньовенне введення 5% розчину етилового спирту – відбувається
конкуренція спиртів за ферменти, що їх окислюють. Застосування цього методу
обов‘язкове при рівні метилового спирту у крові вище 20 мг %.
Оскільки метанол є сильнодіючою токсичною речовиною, контроль
безпечного протікання виробничих процесів є необхідним. Цей контроль
визначається значною мірою контролем обладнання, який гарантується шляхом
урахування вимог техніки безпеки при складанні технічного завдання на
проектування, при розробці ескізного й робочого проекту, випуску та
випробуваннях випробного зразка й передачі його у серійне виробництво [7].
Загальними попереджувальними заходами при роботі з метанолом є:
– контроль устаткування, тар, де знаходиться даний спирт, використання
частково пошкоджених агрегатів суворо забороняється;
– забезпечення
максимальної
автоматизації
і
застосування
дистанційного керування виробничими процесами задля усунення
безпосереднього контакту;
– заміна метанолу у всіх технологічних процесах і операціях, де це
можливо, на синтетичний етиловий чи інші спирти;
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– надійна герметизація технологічних процесів і установок, за
неможливості створення повної герметизації – забезпечення ефективною
витяжною вентиляцією;
– маркування тари і трубопроводів з відповідним зазначенням
токсичності;
– визначення концентрації парів метанолу у повітрі всередині
виробничих приміщень;
– регулярне проходження медичних комісій працівниками (до роботи з
метанолом не допускаються особи, що мають захворювання центральної
нервової системи або ж знижену зорову функцію;
– проведення інструктажів персоналу з правил поводженнями з
сильнодіючими речовинами і перевірка отриманих знань;
– попереджування і постійне нагадування працівникам про високу
токсичність метилового спирту, особливо при пероральному надходженні в
організм;
– раціональна організація праці та відпочинку з метою профілактики
зниження концентрації;
– забезпечення всіх працівників засобами індивідуального захисту:
захисного одягу, окулярів, у разі аварії – фільтруючих протигазів марки А.
Отже, при роботі з метанолом працівники мають пройти належне
навчання, інструктаж з техніки безпеки, виконувати лише дії, вказані в робочих
інструкціях і бути забезпеченими засобами індивідуального захисту.
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БЕЗПЕКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ВІДНОСНО ВИКОРИСТАННЯ
COOKIE
Землянська О.В., ст. викл. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського);
Сітко Д., студ. (гр. ФІ-51, ФТІ КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Cookie це механізм для запам‘ятовування браузером текстових даних. Сайт
просить браузер запам‘ятати деяку (невелику) кількість інформації. Браузер,
якщо він налаштований відповідним чином, запам‘ятовує цю інформацію і
передає її сайту з кожним наступним запитом. Сайт може отримати тільки
власні cookie, інформація з чужих сайтів йому не доступна [1].
Механізм Http-cookie
Сервер може встановити cookie у відповідь на запит браузера. Для цього
служить заголовок відповіді (response header) Set-cookie.
Cookie також може бути встановлений і самим браузером через Javascript,
який підтримується більшістю сучасних браузерів.
Браузер повинен зберігати cookie на період визначений для її часу життя і
посилати cookie на сервер в заголовку запиту (request header) Cookie.
У запиті посилаються тільки ті cookie, які відповідають домену, шляху і
протоколу для яких cookie була встановлена.
Вищевикладений механізм застосовний і для будь-якого іншого,
відмінного від браузера, клієнтського застосування, що обмінюється
інформацією з веб-сервером по протоколу HTTP/HTTPS [3].
Самі по собі cookies не можуть робити нічого, це тільки лише деяка
текстова інформація. Однак сервер може зчитувати інформацію, яка міститься в
cookies і на підставі її аналізу здійснювати ті чи інші дії. Наприклад, в разі
авторизованого доступу до чого або через WWW в cookies зберігається login і
password протягом сесії, що дозволяє користувачеві не вводити їх знову при
запитах кожного документа, захищеного паролем.
На використанні cookies також часто будують функції оформлення
замовлень в онлайнових магазинах, зокрема, в найбільшому віртуальному
книжковому магазині Amazon Books реалізована своєрідна віртуальна корзина
покупця, як в звичайному реальному супермаркеті, в яку сервер записує
інформацію про всі замовлені книги. Користувач просто позначає книги які
його цікавлять, а потім оформляє покупку відразу всіх зазначених книжок.
Ще одна поширена область використання cookies – при налаштуванні
індивідуального профілю кожного зареєстрованого користувача.
І, нарешті, остання область – використання механізму cookie в
рекламному бізнесі на Інтернет. Ще рік тому реклама в Інтернет за гроші була
досить екзотичною послугою, а зараз цей бізнес вже устоявся і стрімко
розвивається. Однак рекламодавці починають пред‘являти більш жорсткі умови
до оцінки ефективності своїх витрат. Cookie використовуються для
орієнтування реклами (визначення цільової аудиторії, наприклад, за
географічним положенням користувачів), відстеження інтересів користувачів,
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обліку кількості показів і проходів крізь банери [4].
Cookie бувають двох видів: збережені і сеансові (сесійні). У першому
випадку вони зберігаються вказаний при їх установці час, у другому – до
закриття браузера. Для ідентифікатора сесії зазвичай використовуються
сеансові cookie – немає причин зберігати цей ідентифікатор після закриття
браузера. Збережені cookie, на відміну від сеансових, зберігаються на диск.
Вони часто використовуються для реалізації сервісу «запам‘ятати мене», тобто
дозволяють не вводити пароль на сайтах при кожному відвідуванні. Пароль
зберігається в cookie і автоматично відсилається на сайт під час входу на нього.
Деякі комерційні сайти включають вбудований рекламний матеріал, який
обслуговується з інших сайтів, і для таких оголошень використовуються cookie
для цього стороннього сайту, що містить інформацію, передану йому з сайту –
така інформація може включати ім‘я сайту, а також переглянутих продуктів,
відвідуваних сторінок і т. п. Коли користувач пізніше відвідує інший сайт, що
містить аналогічну вбудовану рекламу з одного і того ж стороннього сайту,
рекламодавець зможе прочитати cookie-файл і використовувати його для
визначення деякої інформації про історію перегляду користувача. Це дозволяє
видавцям обслуговувати рекламу, націлену на інтереси користувача. Тим не
менш, багато людей бачать такі «файли відстеження», як вторгнення в приватне
життя, оскільки вони дозволяють рекламодавцю створювати профілі
користувачів без їх згоди.
В Інтернеті багато побоювань, що файли cookie можуть пошкодити ваш
жорсткий диск, скопіювати ваші дані, чи принести з собою вірус, що
пошкодить вашу операційну систему. Але це не так. Файли cookie не є
небезпечними для вашого комп‘ютера.
Трохи про проблеми, пов‘язані з використанням cookie.
Головною проблемою є початкова недовіра користувачів до того, що
віддалені сервера без їх відома і згоди записують на їх власні локальні диски
якусь інформацію. Побутували також чутки про те, що за допомогою механізму
cookie можна прочитати будь-яку інформацію з будь-якого комп‘ютера. Це
неправда, до того ж сучасні версії браузерів дозволяють контролювати прийом
cookie або зовсім блокувати його. Крім того, з‘явилося безліч спеціальних
утиліт для управління прийомом cookie, так звані Cookie Managers.
Інша сторона цієї проблеми полягає в тому, що на вузлах мережі
акумулюються величезні масиви даних з персональною інформацією, необхідні
для комерційних серверів. Ось тут і з‘являються підвищені вимоги до захисту
від несанкціонованого доступу до цих даних. Користувачі таких серверів
повинні бути впевнені, що їх імена, адреси електронної пошти, номери
телефонів та ін., не потраплять в чужі руки. В іншому випадку наслідки можуть
виявитися катастрофічними для комерційних серверів, що «проштрафилися»
[4].
У cookie склалася репутація «дірки» безпеки, деякі надто старанні
додатки для знищення шкідливих програм навіть попереджають про це
користувача. Справа в тому, що, запам‘ятовуючи відвідувача, в принципі
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можна стежити за всіма його діями – які сторінки він відвідує, якими товарами і
послугами цікавиться. Правда, це можливо тільки в межах одного сайту, що
сильно лімітує можливості [1].
Реальною проблемою безпеки є те, що, вкравши чужі cookie, зловмисник
може увійти на запаролений сайт під логіном жертви. Це, однак, при
використанні сесій може статися завжди, незалежно від механізму зберігання
ідентифікатора.
Основні проблеми з безпекою викликають саме збережені cookie, як раз з
їх допомогою можна відстежувати смаки користувача протягом періодів,
достатніх для аналізу (а це набагато більше звичайного часу життя сеансових
cookie). І саме в них зберігаються паролі при реалізації механізму
«запам‘ятання паролю». Тобто слід розрізняти сеансові і збережені cookie і,
якщо вже відключати, то тільки останні.
Однак, оскільки деякі веб-сайти або програми вимагають використання
файлів cookie для правильної роботи, ви можете втратити певні функції, якщо
ви вирішите видалити або відключити всі файли cookie з вашого веб-браузера.
Відключення ж і сеансових cookie ніяких видимих переваг в безпеці не
дає, навіть породжує додаткові проблеми, зокрема змушуючи відключати укупі
з ними і передачу referer'а.
Але є й альтернативні способи отримання персональної інформації з
cookie. На відміну від інтернет-компаній, яким необхідно розробляти спеціальні
програми, вашим знайомим досить вставити тільки флешку в ваш комп‘ютер і
завантажити cookie. Цього достатньо, щоб отримати доступ до вашої
персональної інформації в Інтернеті [2].
Саме тому, безпека приватних даних залежить в особливості від
особистої недбалості.
Наслідками крадіжки ваших персональних даних можуть бути:
1. Фінансові збитки, в разі крадіжки приватної інформації, що стосується
банківських операцій (паролі, номера телефонів, коди);
2. Моральні збитки, в разі користування вашими персональними даними
(наприклад в соціальних мережах, чи просто електронною поштою) з метою
наклепу чи введення в оману. Як наслідок можлива психологічна травма.
Література
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В СУЧАСНОМУ СВІТІ
Землянська О.В., ст. викл. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського);
Скірдін Є., студ. (гр. ФІ-51, ФТІ КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Інформаційна безпека особистості – це захищеність психіки й свідомості
людини від небезпечних впливів: маніпулювання свідомістю, дезінформація,
спонукання до образ, самогубства тощо.
В нинішньому житті кожна людина є частиною інформаційного
суспільства, вона генерує, передає, отримує інформацію, а головне вона на неї
реагує, тобто інформація має вплив на людину і призводить до певних змін у її
психіці, а отже інформацію можна використовувати для маніпулювання та
контролювання свідомості людини.
Маніпуляція – це пригнічення особистості, при цьому, оскільки людина
бажає вірити в те, що хоче придбати (знання, досвід, матеріальні блага),
пригнічення може досягатися через «брехню в яку хочуть вірити».
Категорії людей по уразливості до маніпуляцій в психології
Перший тип – люди, які живуть звичайним життям, які прагнуть до
безпеки і комфорту, в мисленні яких переважає здоровий глузд і логіка. Такими
людьми маніпулюють в основному на рівні потреб.
Другий тип – люди, які живуть в основному в стані стресу, з
переважаючим творчим мисленням, мрійливі, ранимі і чутливі, які легко
піддаються навіюванню. Цими людьми маніпулюють на рівні почуттів і уяви.
Третій тип – люди раціональні, мислячі логічно, що вважають за краще
факти і конкретику та піддають все аналізу. Людьми цієї категорії
маніпулюють, впливаючи на почуття справедливості, совісті і моралі, а також
на почуття власної гідності.
Четвертий тип – люди, поведінка яких продиктована тваринними
інстинктами, і які прагнуть у своєму житті здебільшого до прийняття їжі, сну і
сексу. Такими людьми маніпулювати простіше простого – всього лише
надавши їм одну з подібних насолод.
П‘ятий тип – люди з психологічними порушеннями, на поведінку яких
впливають галюцинації; люди, позбавлені здорового глузду і здатності до
повноцінного аналізу того, що відбувається. Вони зазнають найжорсткіших
маніпуляцій за допомогою залякування або заподіяння болю [1].
В сучасному світі головним джерелом інформаційних загроз для
особистості є найбільші інтернет-форуми та сайти різного характеру що можуть
розповсюджувати інформацію що деструктивно діє головним чином на
неповнолітніх представників аудиторії, що в результаті може призводити до
пошкодження психіки та навіть до вбивств чи самогубств.
Найяскравішим прикладом є випадки стрільби в школах Америки чи так
звані ігри «Червона Сова» або «Синій Кит». Також значною загрозою є
пропаганда насильства, наркотичних речовин і т.п. що проявляються у
кінострічках, рекламі та відеоіграх, все це впливає на розум людини та може
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призвести до кардинальних змін в поведінці, або до формування хибних
цінностей у неповнолітніх. Але найбільш масовим та небезпечним в
перспективі є вплив на свідомість у вигляді «інформаційної війни» між
конкуруючими правлячими верхівками держав, адже в цьому випадку людина
піддається атаці зі сторони саме тих органів які вимагають виконувати захисну
функцію, що може призвести до формування в людях нав‘язаних агресивних
настроїв.
Сучасний етап формування інформаційного суспільства в нашій країні і
за
кордоном
характеризується
широкомасштабним
впровадженням
інформаційних і комунікаційних технологій в усі значимі сфери
життєдіяльності та лавиноподібним зростанням інформаційних ресурсів,
появою і розвитком нових форм та видів віртуалізації й електронної взаємодії
(електронне уряд e-government, електронне навчання e-learning та управління
навчанням learning management, електронна торгівля, Інтернет і мобільний
банкінг, телемедицина, соціальні мережі і електронні видання, і ін.).
Зворотною стороною цих процесів є виникнення нових факторів ризику
та загроз інформаційної безпеки особистості, суспільства і держави.
Сьогоднішньої реальністю стають інформаційна і гібридна війна, в ході яких
під вплив інформаційної зброї підпадає сучасне суспільство.
Держава через різні державні інститути, в тому числі і систему освіти,
забезпечує протидію загрозам інформаційної безпеки. З цією метою формується
відповідне сучасним вимогам правове забезпечення, регламентується
застосування видів і засобів організаційного та програмно апаратного
забезпечення інформаційної безпеки, адекватного актуальному рівню загроз,
організовується підготовка в області забезпечення інформаційної безпеки, яка
стає органічною складовою інформаційної підготовки в багаторівневій системі
вітчизняної освіти [2].
На жаль сучасному законодавстві жодної країни немає чіткого
регулювання маніпуляції свідомості у зв‘язку з великою складністю точного
формулювання, контролювання даного явища в загальному разі. Але по
відношенню до інших пунктів що наявні в формулюванні інформаційної
безпеки законодавство все ж виконує регулювання.
В першу чергу по відношенню до неповнолітніх, є ціла низка законів (як
в законодавстві України так і в міжнародному праві) що регулює вплив
інформації на розум не до кінця сформованої особистості. Головним критерієм
є те щоб інформаційний продукт не спричиняв шкоду їх розвитку та здоров‘ю
[3]. Особливо велику роль в цьому грає система цензури, на державному рівні
йде визначення дозволенного контенту в інформаційних товарах, інтернетресурсах, в результаті все що несе в собі шкідливі матеріали з точки зору
законодавства мусить бути заблоковане на всій території держави.
А також вікової обмеження на фільми, мультфільми, комп‘ютерні ігри.
Найбільш розповсюдженою є система МРАА, що діє в Америці, на даний
момент в Україні діє вікове розгалуження – без обмежень 12+, 16+ та 18+. Хоча
ці обмеження несуть більш рекомендаційний характер, але законодавство
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зобов‘язує виробника продукції та її розповсюджувачів слідкувати за їх
наявністю. Це створено для регулювання якості вхідної інформації у свідомість
індивіда в залежності від його розвитку, так як, наприклад сцени насилля, що
будуть в бойовику, можуть шкідливо вплинути на 2-4 річну дитину що їх буде
дивитися, а саме може призвести в подальшому до розвитку неконтрольованої
агресії. Далі йде контроль пропаганди (гомосексуалізму, релігії, нацизму), адже
вона являється найефективнішим інструментом так званої промивки мозків, для
прикладу можна навести витримку з закону України: «Стаття 439-1.
Пропаганда фашизму та нацизму
1. Публічні заклики в будь-якій формі до поширення та впровадження
фашистської чи нацистської ідеології, ввезення в Україну матеріалів що пропагують
фашизм чи нацизм, виготовлення, розповсюдження таких матеріалів, а також
використання та розповсюдження фашистської чи нацистської символіки –
караються штрафом від ста до трьохсот неоподаткованих мінімумів доходів
громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на
строк до трьох років, з конфіскацією матеріалів, що пропагують фашизм чи
нацизм, засобів їх виготовлення та розповсюдження.
2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони вчинені
повторно чи за попередньою змовою групою осіб, а також примушуванням
неповнолітніх до участі у виготовленні або розповсюдженні матеріалів, що
пропагують фашизм чи нацизм – караються позбавленням волі на строк від
одного до трьох років з конфіскацією матеріалів, що пропагують фашизм чи
нацизм, засобів їх виготовлення та розповсюдження».
У випадку маніпулювання або пропагандистській діяльності, у випадку
якщо ця діяльність направлена проти держави, що декламуються на певному
засобі масової інформації, цей засіб може бути позбавлений акредитації, а
також забороненим до роботи на території цієї держави [4].
Стосовно ж повнолітніх представників суспільства закон майже не
регулює вплив інформації на них, так як вважається що доросла людина вже
вибудувала захисні механізми для протидії шкідливому впливу.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ОФІСНИХ
ПРАЦІВНИКІВ
Іванова Л.А., студентка (гр. ІП-41, ФІОТ КПІ ім. Ігоря Сікорського);
Качинська Н.Ф., асистент (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Науково-технічний прогрес все більше перетворює людство на
інформаційне суспільство. Останні десятиліття прискорили тенденцію до
перерозподілу зайнятості людей. Велика кількість людей проявляє
зацікавленість саме до розумової праці, або керування вже автоматизованими
процесами, що зумовлено нестачею робочих місць в інших сферах народного
господарства. Аналізуючи розподіл праці в економічно розвинутих країнах,
можна стверджувати, що суспільство перейшло у стадію постіндустріального.
Економічний пріоритет перейшов від виробництва товарів до
виробництва послуг. Згідно статистичних даних liga.net, робітничі професії є
найменш конкурентними в Україні, найбільш конкурентними є робота
менеджерів та офісних працівників [4]. Спостерігається тенденція масового
переходу до офісної роботи. Але, незважаючи на престижність професій та
конкурентну заробітну плату, тільки 26% офісних працівників вважає свої
робочі місця достатньо комфортними [1]. Умови праці безперечно впливають
на зацікавленість працівників у подальшому співробітництві та якість їх
роботи, а значить і на прибуток підприємства. Створення умов безпечної та
комфортної праці для забезпечення найвищої продуктивності, гарного
самопочуття робітників та їх задоволення від трудової діяльності є
першочерговим завданням, насамперед, керівників підприємств та інженерів з
техніки безпеки.
Хоча професії, які передбачають розумову роботу не відносяться до
категорії важких фізичних робіт, організм працівника значно виснажується
протягом робочого дня. Під час розумової діяльності у людини уповільнюється
частота серцевих скорочень, підвищується кров‘яний тиск, послаблюються
обмінні процеси, зменшується кровопостачання кінцівок та черевної
порожнини, водночас збільшується кровопостачання мозку. До того ж розумова
діяльність невід‘ємно пов‘язана з роботою органів чуття, зокрема зору і слуху.
Напруженість органів чуття, у порівнянні з фізичною роботою, при розумовій
роботі зростає в 5-10 разів, що зумовлює більш жорсткі вимоги щодо рівнів
шуму, вібрації, освітленості тощо. При інтенсивній та довготривалій роботі
може настати втома, наслідком якої є зниження працездатності, а у результаті
постійної втоми працівник може увійти у стан перевтоми. Перевтома є
небезпечною для людини, оскільки вона викликає захворювання центральної
нервової системи. [5] Розповсюдженою проблемою офісних працівників також
є мала рухливість протягом робочого дня, яка призводить до гіподинамії. Для
забезпечення стабільного фізичного і психологічного стану працівників
законодавство України регламентує обов‘язкову обідню перерву. Згідно зі
статтею 66 Кодексу законів про працю України, час початку й закінчення
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перерви встановлюються правилами внутрішнього розпорядку підприємства.
Проте, згідно опитуванню конфедерації вільних профспілок України, майже
50% людей працює в обідню перерву через термінову роботу, 40% через
занадто великий обсяг роботи, майже 30% через небажання витрачати час на
обід [2]. Тобто люди самостійно позбавляють себе відпочинку і спричинюють
виникнення втоми, зниження працездатності і погіршення власного фізичного
стану, що є шкідливим, насамперед, для них самих і негативно впливає на
якість праці.
На основі наданих Національним науково-дослідним інститутом
промислової безпеки та охорони праці статистичних даних у 2017 році в
Україні 65,5% нещасних випадків сталося через організаційні причини, з яких
35,1 % через невиконання вимог інструкцій з техніки безпеки, 8,7 % невиконання посадових обов‘язків, 22,3 % від загальної кількості нещасних
випадків в Україні мають психофізіологічні причини, серед яких
найпоширенішою є особиста необережність потерпілого – 13,2 %. Ці данні є
типовими і можна стверджувати про великий ризик травмування чи набуття
хронічних хвороб через низьку самосвідомість працюючих і відсутність
належного контролю.
Для покращення балансу між роботою та відпочинком, а відповідно й
підтримання задовільного психофізичного стану, зокрема, офісних працівників,
доцільно використовувати автоматизовану систему контролю праці. На
сьогоднішній день існує ряд програмних продуктів , які вирішують такі
завдання [3], але головна їх мета – спостереження за діяльністю працівників
через недовіру керівництва. Велика кількість роботодавців таким чином
здійснює тиск на працівників, щоб вони не відволікалися від основної
діяльності. Зазвичай працівники не проінформовані про те, що на їх робочих
комп‘ютерах встановлені відстежуючі системи, отже виявлення працівником
функціонування таких продуктів може спричиняти стресові ситуації. Для
уникнення цього система повинна бути відкритою для працівника, тобто він
має бути проінформованим про отримання керівництвом статистики щодо його
фактичного робочого часу.
Нині в Україні вже успішно працюють компанії, в яких працівники самі
встановлюють свій розпорядок дня, тобто в цих компаніях немає чітко
встановленого для всіх часу початку та закінчення роботи. Кожен може
самостійно підлаштовувати режим роботи під ритм свого життя. Керівництво
таких компаній, з одного боку, відслідковує дотримання трудового
законодавства, а з другого - заохочує працівників вести активний спосіб життя,
що значно покращує психофізичний стан їх співробітників.
Беручи до уваги наявний позитивний досвід взаємовигідної співпраці
працівників та керівництва можна було б надати співробітникам більшості
підприємств, організацій та компаній самостійно визначати початок фактичної
роботи виставленням таймера і ставити його на паузу, коли вважають за
потрібне відпочити. Таким чином, можна виявляти закономірності і робити
висновки щодо продуктивності працівника (працівників), або швидкості та
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якості виконуваного процесу. Довіра з боку керівництва може позитивно
вплинути на продуктивність та емоційний стан працівників.
Маючи
інформацію про фактичний час роботи, система може вираховувати режим
праці і відпочинку кожного окремого працівника (або групи працівників) й
інформувати про необхідність зробити паузу чи перерву. Для тих, хто занадто
довго перебуває на перерві, система також може демонструвати інформаційні
повідомлення про необхідність повернутися до робочих завдань. Частою
причиною відмови від використання нових програмних продуктів є їх
масштабність та складність використання. Для успішного впровадження на
підприємстві система збору інформації про робітників має бути не тільки
відкритою, але й простою у використанні. Найбільш ефективним заходом для
подібної системи є застосування тих технічних засобів, до яких працівники
звикли та часто використовують у повсякденному житті.
У сучасному суспільстві більшість людей користується мобільними
телефонами, зокрема смартфонами. Сучасний мобільний телефон за своїм
функціоналом, окрім звичайних функцій телефонування і переписки за
допомогою СМС, є засобом онлайн-комунікації, самоорганізації тощо.
Використання мобільного зв‘язку для підрахування робочого часу і перерв та
нагадувань про них було б дуже зрозумілим для сучасної людини. Окрім
простоти використання й оперативності, мобільний зв‘язок є найбільш
гармонійним рішенням для відстеження активності, фізичного стану
працівника, мікрокліматичних та інших санітарно-гігієнічних чинників.
Сучасні смартфони містять ряд сенсорів, з яких можна отримати велику
кількість необхідних для системи даних без додаткових витрат на обладнання.
Термометр, гігрометр, барометр, шумомір, люксметр можна використовувати
для вимірювання основних параметрів робочої зони. За допомогою мобільних
пристроїв також можна відстежувати кількість кроків, які робить людина, і
таким чином мати дані стосовно щоденної активності., а також для відстеження
додаткових фізичних даних, наприклад, пульсу та тиску.
До того ж на допомогу людям, які бажають вести здоровий образ життя,
промисловці запропонували великий вибір розумних годинників та браслетів.
При наявності таких пристроїв, працівник міг би приєднати їх до єдиної
системи збору й обробки фізичних даних. Збір даних про фізичний стан
працівника може своєчасно відреагувати на його погіршення під час роботи і
продемонструвати фактори, які могли вплинути на це погіршення,
попередивши таким чином захворювання або нещасний випадок. Окрім цього,
нормальні показники фізичного стану можуть свідчити про відсутність
необхідності додаткових медичних оглядів у певних спеціалістів і, таким
чином, зменшити витрати підприємства на медогляд працівників. На робочому
місці можуть існувати фактори, які негативно впливають на роботу людини, та
які неможливо відстежити за допомогою сенсорів мобільних пристроїв
використовуваних системою. Для таких випадків система може також містити
підсистему опитувань працівників щодо суб‘єктивного відчуття комфортності
на робочому місці, а також систему відгуків, анонімних та іменованих. Таким
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чином, через опитування та відгуки працівник буде мати можливість описати
більш детально, що саме спричинює дискомфорт. Для керівника система буде
представленою у вигляді веб-застосунку для перегляду зібраних статистичних
даних, інфографічних таблиць та графіків продуктивності, стану здоров‘я та
задоволеності робочим місцем колективу та окремих працівників. Для
покращення контролю фізичного стану працівників дана система також може
інформувати керівника про випадки раптового погіршення стану здоров‘я й
пропонувати проведення чергового, або позачергового медогляду колективу,
або консультації вузьких спеціалістів з проблем, які виникають. Для нагляду за
відповідністю робочого простору санітарно-гігієнічним нормам, система має
відображати зібрані дані й повідомляти керівництво про фактори, які виходять
за межі нормованих значень.
Таким чином, система для автоматизованого контролю працівників має
виконувати наступні задачі:
• збір інформації про фізичну активність працівників протягом робочого
дня;
• збір інформації про час, витрачений на перерви;
• нагадування про перерви;
• збір інформації про наявні санітарно-гігієнічні умови на робочому місці
для виявлення причини погіршення/покращення фізичного стану працівника;
• опитування працівників щодо їх самопочуття задля покращення умов
праці, а також систему відгуків;
• аналіз даних про працівників та розрахунок необхідності проведення
додаткових медоглядів у певних спеціалістів.
Перевагами такої системи є:
• відкритість для працівників;
• своєчасне інформування про погіршення та покращення фізичного стану
працівників;
• своєчасне інформування про невідповідність мікрокліматичних й інших
санітарно-гігієнічних факторів нормованим значенням;
• відсутність необхідності витрачати кошти підприємства на придбання
додаткового обладнання для контролю працівників, оскільки система може
працювати на особистих мобільних пристроях;
• інформування згідно зібраним даним про стан здоров‘я працівника и за
необхідності рекомендувати здійснити медогляд певним спеціалістом, що
також зберігатиме кошти підприємства.
Також через розтягнення у часі початку й кінця роботи можна
передбачити покращення, зокрема, стану дорожньо-транспортного руху і
пасажирських перевезень в тих містах, де такі системи почнуть активно
працювати.
Описана система може бути використана будь-яким підприємством, або
організацією. Використання подібної системи буде мати більш позитивний
емоційний вплив на працівників, ніж використання прихованих систем
контролю діяльності в офісі, оскільки нагадування про перерви, необхідність
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фізичної активності, розрахунок працівником власного робочого часу, контроль
стану здоров‘я і гідних умов праці свідчить про довіру та зацікавленість з боку
керівництва. До такої системи також можна додавати й інші важливі заходи,
наприклад, вимогу в певний строк пройти плановий інструктаж з техніки
безпеки тощо.
Науковий керівник: Праховнік Н.А., к.т.н., доц. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського)
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ БЕЗПЕЧНОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО СИЛОВИХ
ЛІНІЙ ЗАДЛЯ МОНІТОРИНГУ СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ
Івашкевич В.Ф., студ. (гр. ДП-31с, ФЕЛ КПІ ім. Ігоря Сікорського);
Козлов С.С., к.т.н., доц. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського)

В сонячних електростанціях виникає необхідність організації зв‘язку між
модулями та блоком збору даних для забезпечення їх синхронної роботи у
складі, увімкнення або вимкнення окремих модулів залежно від режимів
освітлення, характеристик зовнішньої мережі, омічного навантаження тощо.
Використання провідних інтерфейсів зв‘язку вимагає прокладення додаткових
комунікаційних ліній, що є економічно недоцільним і ускладнює забезпечення
герметичності модулів. Використання ж безпровідних інтерфейсів обмежене
потужністю передавачів та необхідністю реєстрації радіочастот. Тому
найдоцільнішим для обміну інформацією між модулями сонячної
електростанції є використання Power Line Communication (PLC) – передачі
даних безпосередньо по енергомережі. Лінії електропередачі здавна
використовуються
для
обміну
диспетчерською
інформацією
між
енерговузлами. В наші дні PLC– технологія знаходить застосування в системах
віддаленого збору даних лічильників, охоронних системах, системах
автоматизації будівель. Ця технологія також може успішно використовуватися
в системах моніторингу енергоблоків альтернативних джерел енергії, таких як
сонячні або вітрові електростанції.
Основною перевагою PLC технології є відсутність потреби в прокладанні
додаткових ліній комунікації між модулями електростанції завдяки
використанню наявних ліній енергомережі. Це суттєво зменшує вартість
системи, спрощує її розгортання, підвищує надійність в порівнянні з
безпровідними технологіями зв‘язку(ZigBee, Wi-Fi).
Багато виробників напівпровідникової техніки(Philips, STMicroelectronics,
Maxim, TI) пропонують свої рішення для реалізації PLC, які базуються на
використанні спеціалізованих мікросхем модемів. Принцип їх роботи полягає у
високочастотній модуляції інформативного сигналу. Залежно від типу
модуляції(S-FSK, DBPSK, OFDM) швидкість передачі варіюється від 1,2 до 500
Кбіт/с. Дальність передачі залежить від швидкості і досягає 1 км. Типова
структурна схема PLC-модему(рис.1) складається з трьох основних частин:
− вхідна частина, забезпечує розв‘язку з енергомережею та виділення
високочастотної складової;
− апаратний драйвер (analog front-end), забезпечує фільтрацію і підсилення
сигналів, що передаються та приймаються;
− мікросхема модему або DSP процесор, організує протокол передачі
даних, а також відповідає за фізичну реалізацію передачі(формування несучої
частоти, модуляція, демодуляція, цифрова фільтрація і т. д.).
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Рис. 1. Типова структурна схема PLC-модему
Було вирішено використовувати продукт фірми Cypress, бо він дозволяє
безпечний і надійний зв'язок через силові лінії. Особливості Cypress PLC
включають в себе:
1) Комплексний Powerline PHY модем з оптимізованих фільтрів і
підсилювачів для роботи з втратами високої напруги і низької напруги на ЛЕП.
2) Оптимізований мережевий протокол для силових ліній, який підтримує
двонаправлений зв'язок з підтвердженням отримання на базі. У випадку втрати
даних пакетів через гучний шум на лінії живлення, передавач має можливість
повторної передачі даних.
3) Мережевий протокол підтримує 8-бітну CRC для виявлення помилок і
повторної передачі пакету даних.
4) Схема несучого множинного доступу (CSMA) вбудована в мережевий
протокол, це зводить до мінімуму зіткнення передач пакетів на лінії живлення і
забезпечує надійний зв'язок у великій мережі.
Мікропроцесор PLC програмуємо в системі PSoC Designer. Архітектура
масивів цифрових й аналогових блоків усередині кристала PSoС була
реалізована таким чином, щоб забезпечити розробнику максимальну гнучкість
у конфігурації своїх модулів. Блок пам'яті програм може використовуватися або
як пам'ять програм, або як додаткова пам'ять даних, залежно від призначення й
бажання розроблювача. Регістри конфігурації завантажуються при включенні
живлення. Ще однією особливістю архітектури є те, що PSoС може
безпосередньо під час роботи в реальному часі реконфігурувати модулі
користувача на кристалі за програмою, внесеною в пам‘ять.
Головні особливості PSoС, отримані в результаті розміщення
мікропроцесорного ядра й масивів аналогових і цифрових блоків на одному
кристалі:
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Перша — підвищений ступінь інтеграції, новий якісний рівень кінцевого
виробу. Енергоспоживання, у порівнянні з варіантом системи, реалізованому на
дискретних компонентах, знизилося значно. Низьке енергоспоживання PSoС
припускає їхнє використання в різноманітних портативних приладах.
Друга — значне скорочення часу виходу на ринок нових проектів і
розробок. Комбінуючи апаратний і програмний підходи до створення складних
універсальних мікросхем у межах площі одного кремнієвого кристала за
допомогою набору інструментальних засобів підтримки розробок, розробник
має змогу проектувати й верифікувати як апаратну, так і програмну частини
проекту одночасно. Об'єднання стандартних вузлів на одному кристалі
дозволяє безпосередньо використати у власних проектах коди проектів, які вже
були реалізовані на базі PSoС й оформлені у вигляді бібліотеки модулів
користувача.
Розроблений пристрій згідно з ГОСТ 12.2.007.0-75 відноситься до II
класу щодо електрозахисту, оскільки має пластмасовий корпус.
Все інше електрообладнання, яке використовується в цеху, згідно з ГОСТ
12.2.007.0-75 відноситься до 01 та 1 класу щодо електрозахисту.
Згідно з ОНТП 24 – 86 та ПБЕ робоче приміщення по ступеню
небезпечності ураження людей електричним струмом можна віднести до
приміщень без підвищеної небезпеки,так як:
- відносна вологість повітря не перевищує 75% ;
- матеріал полу - паркет (діелектрик) ;
- температура повітря не перевищує 350 С;
- застосовані заходи по техніці безпеки, що виключають можливість
одночасного дотику людини до металоконструкцій будівлі, апаратам,
механізмам, металічним корпусам, які мають з‘єднання з землею та до
електропровідних елементів електрообладнання.
Як засоби захисту в робочому приміщені використовуються автомати
максимального струмового захисту,із часом спрацювання tспр=0.2 сек і
номінальним струмом Iном =5А .
Максимальна напруга на корпусах Uк електрообладнання відносно землі
при аварійному режимі його роботи, у разі однофазного короткого замикання,
знаходиться за формулою:
Uк=Uф*R0/(R0+Rф),

(1)

де : Uф - напруга фази, Rф –опір фазового проводу, R0 - опір нульового проводу.
Приймаємо : Uф=220 В, Rф = R0=1 Ом .
Підставивши ці значення у формулу, отримаємо Uк=110 В.
Таким чином, максимальна напруга на корпусах електрообладнання при
аварійному режимі його роботи не перевищує гранично допустимої напруги
дотику Uкас=250 В при тривалості дії tд=0.2 сек (ГОСТ 12.1.038-88).
Величина струму короткого замикання дорівнює:
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Iкз=220/(1+1)=110 A.

(2)

Провіримо виконання умови, яка характеризує надійність роботи
автоматів максимального струмового захисту:
Iкз1.25Iном=1.25*5=6.25 (110 A>6.25A).

(3)

Умова виконується.
Технологія PLC має свої мінуси, а саме:
1) Лінії електропередач не були призначені для передачі даних і
моделювання каналу PL проходить важко - це дуже жорсткі і шумні
середовища передачі. Таким чином, підтримка цілісності сигналу по лініях
електроживлення вимагає надійних методів і апаратних засобів.
2) Структура сітки відрізняється між країнами і всередині країн, і те ж саме
стосується для внутрішньої проводки. Не існує універсального стандарту, тож
для PLC повинні бути прийняті заходи для забезпечення сумісності пристроїв.
3) Нарешті, PLC стикається з конкуренцією з іншими засобами зв'язку дротової і бездротової, і в кінцевому підсумку вибір технології буде
визначатися поєднанням вартості, складності і доцільності. Сьогодні основні
конкуруючі технології PLC це: Zigbee, Wi-Fi, GPRS і RS-232.
Але подивимося на плюси цієї технології. Основною перевагою PLC
технології є відсутність потреби в прокладанні додаткових ліній комунікації
між модулями електростанції завдяки використанню наявних ліній
енергомережі. Це суттєво зменшує вартість системи, спрощує її розгортання,
підвищує надійність в порівнянні з безпровідними технологіями зв‘язку(ZigBee,
Wi-Fi). Легкість монтажу та простота використання на високому рівні,
самостійне програмування мікроконтролера для правильної роботи не
являється важкою задачею. Є можливість швидкого і відносно простого
розширення і модернізації системи, розподіленого керування. З точки зору
виробника устаткування, проектування PLC з Cypress дуже просте, так як
Cypress мають сертифіковані і випробувані еталонні конструкції.
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ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО МАШИН, МЕХАНІЗМІВ ТА СИСТЕМ ЇХ
УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ
Каштанов С.Ф., к.т.н., доц. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського»);
Олійник А.П., керівник техн. відділу (ДП «Ітон Електрик»)

Відповідно до існуючих вимог сучасного європейського та українського
законодавств у сфері безпеки машин, механізмів та систем управління і
контролю [1-7], будь яке виробниче обладнання в залежності від умов його
експлуатації повинно забезпечувати виконання відповідних функцій безпеки, а
також мати відповідні гарантії щодо можливості їх забезпечення.
Основною метою даної роботи є визначення основних особливостей
функціонування та застосування діючих стандартів з безпеки машин,
механізмів та систем управління і контролю, а також надання відповідних
практичних рекомендацій щодо забезпечення існуючих за даними стандартами
параметрів (показників) безпеки.
Спеціалістами корпорації «EATON/MOELLER», яка є одним із лідерів у
сфері виробничої та промислової безпеки, розроблені відповідні
керівництва/довідники [8-9], в яких, з урахуванням вимог Directive 2006/42/EC,
стандартів EN 60204-1 (ДСТУ EN 60204-1:2015), EN 954-1 (ДСТУ EN 9541:2003), EN ISO 13849-1 (ДСТУ EN ISO 13849-1-2016), IEC 62061 та інших
діючих у цій сфері гармонізованих стандартів, технічних регламентів та
відповідних Директив Європейського Співтовариства, надані практичні
рекомендації щодо забезпечення необхідного рівня безпеки машин, механізмів
та систем їх управління і контролю,
запропоновані відповідні схеми
управління та заходи з безпеки при ремонті, обслуговуванні та експлуатації
промислового обладнання, а також ефективні методи захисту персоналу від
ураження електричним струмом.
Крім
того,
у
відповідних
розділах
керівництва/довідника
«EATON/MOELLER» [8] запропоновані та апробовані ефективні алгоритми
визначення основних параметрів (показників) безпеки виробничого обладнання
у разі застосування:
- схем аварійного відключення;
- схем запобігання непередбаченого запуску обладнання (повторних
перезапусків);
- схем контролю з‘ємних захисних бар‘єрів /огороджень/ з блокуванням
або без нього;
- схем контролю відкритих зон небезпеки;
- схем використання двопозиційних (дворучних) органів управління
(типів І, ІІ та ІІІ) тощо.
Для кожної із запропонованих в керівництві/довіднику схем управління
безпекою промислового обладнання наведені характерні для них значення
основних показників безпеки у відповідності до вимог EN 954-1, EN ISO
13849-1 и IEC 62061, а також приведений перелік прийнятих при цьому
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допущень.
Незалежний від виробника інструмент розрахунку «SISTEMA» Інституту
охорони праці та здоров‘я німецького соціального страхування від нещасних
випадків
(IFA),
який
також
використовується
і
спеціалістами
«EATON/MOELLER», надає ефективну допомогу в оцінці компонентів систем
управління, що пов‘язані з безпекою в контексті стандарту EN ISO 13849-1, і
дозволяє значно спростити аналіз та оцінку існуючих ризиків.
Згідно існуючої нормативно-правової бази, визначення параметрів
(показників) безпеки виробничого обладнання повинно здійснюватися за
наступними основними стандартами:
1. EN 954-1 «Safety of machinery SRP/CS. General principles for design» «Безпека машин. Загальні принципи проектування».
*Примітки:
а) Застосовується детерміністський (якісний) підхід щодо визначення
показників функції безпеки;
б) для того, щоб класифікувати показники функції безпеки при роботі
обладнання, використовується такий параметр, як категорія безпеки.
2. EN ISO 13849-1/-2 «Safety of machinery - Safety-related parts of control
systems» - «Безпека машин - Безпека, що пов‘язана з елементами систем
управління».
Part 1: «General principles for design» – «Загальні принципи
конструювання».
Part 2: «Validation» - «Перевірка».
*Примітки:
а) На відміну від EN 954-1, в якому використаний детерміністський
(якісний) підхід, в EN ISO 13849-1 використовується ймовірнісний підхід, що
дозволяє реалізувати кількісний розгляд показників функції безпеки.
б) Для того, щоб класифікувати показники функції безпеки при роботі
обладнання використовується п'ять значень рівнів експлуатаційної безпеки
PLs (a, b, c, d, e,), які визначаються середніми значеннями ймовірності
небезпечних відмов за годину. Рівень «а»: вклад функцій управління в зниження
ризику найбільш низький, а на рівні PL «е» - найбільш високий.
в) Остаточна перевірка всіх захисних заходів, що забезпечують надійне
виконання передбачених функцій безпеки, є обов’язковою складовою частиною
EN ISO 13849-2.
3. IEC 62061 «Safety of machinery – Functional safety of safety-related
electrical, electronic and programmable electronic control systems» - «Безпека
машин. Функціональна безпека, що пов‘язана з безпекою електричних,
електронних та програмованих систем управління».
*Примітка: У загальному випадку IEC 62061, як і EN ISO 12100-1, є
начебто альтернативою стандарту EN ISO 13849-1. Рівень безпеки
обладнання згідно IEC 62061 визначається трьома рівнями так званої повноти
безпеки SIL - «Safety Integrity» (1, 2, 3).
При визначенні показників безпеки, на додаток до стандартів EN ISO
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13849-1/-2 і IEC 62061, необхідно також використовувати наступні стандарти:
1. EN ISO 12100-1/2 «Safety of machinery General principles for design and
risk evaluation. Basic concepts» - «Загальні принципи проектування та оцінки
ризику. Базові концепції».
ДСТУ EN ISO 12100:2016 «Безпечність машин. Загальні принципи
проектування оцінювання ризиків та зменшення ризиків»
2. EN ISO 14121-1 «Principles for risk assessment» - «Принципи оцінки
ризику».
*Примітка:
Застосування
будь-яких
захисних
заходів,
які
використовуються для усунення існуючих небезпек та зниження рівнів
можливих ризиків, повинно здійснюватися в певній послідовності у
відповідності до вимог EN ISO 12100-1, а саме у три етапи:
1 етап – це запобігання небезпекам: усунення існуючих небезпек та
зниження рівнів можливих ризиків за рахунок відповідних конструктивних
заходів на етапі проектування та розробки машини.
2 етап – це захист від небезпек: зниження рівнів можливих ризиків за
рахунок введення необхідних захисних заходів (безпечні небезпеки).
3 етап – це визначення (виявлення) інших джерел небезпек: зниження
рівнів можливих ризиків за рахунок надання додаткової необхідної інформації
/попереджень/ про залишкові ризики.
Якщо остаточний результат 1 етапу «Запобігання небезпекам» не
призводить до достатнього зниження рівнів можливих ризиків відповідно до
вимог EN ISO 12100-1, то ітераційний процес при проектуванні відповідно до
вимог ISO 13849-1 або ІЕС 62061 повинен бути використаний також і на 2
етапі – "Безпечні небезпеки".
Ті частини систем управління машиною (підсистеми), які вирішують
завдання безпеки, визначені в міжнародних стандартах, як "частини, що
пов'язані з безпекою в системах управління" - "safety-related parts of control
systems" (SRP/СS). Відповідно до вимог обох стандартів (ISO 13849-1 та ІЕС
62061) необхідні функції безпеки повинні бути забезпечені саме SRP/CS.
Також системи управління, які пов'язані з безпекою окремих блоків
обладнання, повинні забезпечувати надійне послідовне виконання наступних
функцій безпеки:
- прийом вхідного сигналу безпеки (датчик);
- обробка сигналу безпеки (логіка);
- подача сигналу на виконавчі пристрої (привід).
Безумовно, що кінцева мета полягає в розробці такої системи управління і
контролю, яка забезпечила би усі передбачені функції безпеки управління в разі
виникнення несправностей чи аварій, а також необхідний рівень зниження
можливих ризиків.
Згідно вимог EN ISO 13849-1 (EN 954-1) системи управління машин і
механізмів, які
пов'язані з безпекою, класифікуються за наступними
категоріями:
• Категорія B – базова категорія (структура на рис. 1).
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Пов'язані з безпекою елементи системи управління повинні бути, як
мінімум, сконструйовані відповідно до сучасного рівня техніки і повинні
протистояти очікуваним зовнішнім впливам.

Вхід

Логіка

Вихід

Рис.1. Структура для категорії B (одноканальна)
• Категорія 1 (структура на рис. 2).
Пов'язані з безпекою елементи системи управління повинні бути
розроблені і сконструйовані з використанням перевірених компонентів і
надійних принципів безпеки.

Вхід

Логіка

Вихід

Рис.2. Структура для категорії 1 (одноканальна)
• Категорія 2 (структура на рис. 3).
Функції елементів системи управління, які пов'язані з безпекою, повинні
періодично контролюватися (тестування, діагностика) з відповідними часовими
інтервалами. Як правило, тестування (діагностика) здійснюється періодично під
час роботи з урахуванням аналізу існуючих ризиків. Тестування (діагностика)
може здійснюватися автоматично або вручну, але обов'язково при кожному
запуску і, бажано, перед виникненням можливої небезпечної ситуації.

Вхід

Логіка

Тестове
/діагностичне/
устаткування

Вихід

Вихід
тестового
устаткування

Рис.3.Одноканальна контрольована структура (категорія 2)
• Категорія 3 (структура на рис. 4).
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Одна помилка у частинах системи управління, що пов'язані з безпекою,
не призводить до втрати функції безпеки всієї системи. В той же час, оскільки в
системі управління не використовується функція самоконтролю і тому не всі
несправності можуть бути виявлені, то накопичення таких невиявлених
несправностей все ж таки може з часом викликати небезпечну ситуацію.

Вхід 1

Логіка 1

Вихід 1

Вхід 2

Логіка 2

Вихід 2

Рис.4. Двоканальна структура без функції самоконтролю (категорія 3)
• Категорія 4 (структура на рис. 5).
Одна помилка у частинах системи управління, що пов'язані з безпекою,
не призводить до втрати функції безпеки всієї системи. При використанні
функції самоконтролю ця помилка повинна бути виявлена негайно або до
виникнення наступної потенційної небезпеки. Якщо це неможливо, то повинні
бути забезпечені умови, при яких накопичення несправностей не повинно
призводити до втрати функції безпеки всієї системи управління.

Вхід 1

Логіка 1

Вихід 1

Вхід 2

Логіка 2

Вихід 2

Рис.5. Двоканальна структура із функцією самоконтролю (категорія 4)
Для визначення рівня безпеки будь-якого промислового обладнання, в
першу чергу, повинні бути визначенні наступні параметри (показники), що
пов‘язані з безпекою частин (елементів) обладнання та систем управління з
урахуванням відмовостійкості апаратних засобів і використовуваних в системі
управління діагностичних функцій і їх надійності. Для стандарту EN ISO
13849 (таблиця 1) це: Structure/category; MTTFd ; В10d ; nop; CCF; DCavg; PL;
T10d, а для стандарту IEC 62061 (таблиця 2) це: Structure/category; PFHd; B10;
λd/λ; С; β; DC; SIL (всього по 8 основних показників).
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Таблиця 1.
Параметри безпеки (Safety parameters) відповідно до вимог
EN ISO 13849-1
Параметр безпеки

Structure /category/

MTTFd Mean Time to Dangerous Failure
В10d Number of cycles until 10% of a
number of tested and worn components
(e.g. electromechanical components) have
failed

nop

Mean number of annual
operations

Примітка
Структурні вимоги /категорія/
Класифікація, що пов'язана з безпекою частин
(елементів) обладнання і системи управління та
визначається з урахуванням відмовостійкості
апаратних засобів і використаних в системі
управління діагностичних функцій і їх надійності.
Середній час напрацювання до виникнення
небезпечних відмов.
Кількість циклів, коли кількість компонентів,
що відмовили, досягає 10%
(для електромеханічних компонентів).

Середнє число операцій за рік.

Відмови різних елементів (деталей), коли ці відмови
відбуваються за загальною причиною - в результаті
однієї (одиничної) події.
Середня величина діагностичного покриття тих
функцій управління, які гарантують необхідний
DCavg Average Diagnostic Coverage рівень безпеки.
Забезпечує зниження ймовірності небезпечних
відмов у результаті виконання автоматичних
діагностичних тестів.
Рівень експлуатаційної безпеки.
Дискретний рівень, який використовується для
визначення
здатності
частин
(елементів)
обладнання,
пов'язаних
з
виконанням
функції
PL Performance Level
безпеки системою управління, забезпечувати при
передбачуваних умовах необхідний рівень безпеки.
Класифікація від PL а (найвища ймовірність
відмови) ... до PL е (низька ймовірність відмови).
Середній час роботи, пов'язаний із забезпеченням
функцій безпеки і контролю в системі управління
T10d Operating time, time of use of the (це час, протягом якого 10% компонентів мають
safety-related control function
небезпечні відмови)

CCF

Common Cause Failure

Таблиця 2.
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Параметри безпеки (Safety parameters) відповідно до вимог
IEC 62061
Параметр безпеки

Structure /category,
subsystem architecture/

PFHd Average probability of dangerous
failure per hour.
B10 Number of cycles until 10% of a
number of
tested and worn
components (e.g. electromechanical
components) have failed

λd/λ

Patio between the dangerous
failure rate and the total failure rate
proportion of dangerous failures.
С
Mean number of hourly cycles.

β

Beta factor. Common cause failure
factor.

DC Diagnostic Coverage.

SIL Safety Integrity Level

Примітка
Структурні
вимоги
(категорія,
архітектура
підсистем).
Класифікація підсистем, що виконують функції
управління і пов'язані з безпекою, і які мають
архітектуру відповідно до IEC 62061 та виконані з
урахуванням вимог до відмовостійкості апаратних
засобів і використаних діагностичних функцій і їх
надійності.
Ймовірність небезпечних відмов за годину

Кількість циклів, коли кількість компонентів,
що відмовили, досягає 10%
(для електромеханічних компонентів).
Відношення інтенсивності небезпечних відмов до
загальної інтенсивності відмов за годину.
Среднее число часовых циклов.
Бета-фактор. Коефіцієнт відмови із загальної
причини або сприйнятливість до відмов із загальної
причини - в результаті однієї (одиничної) події.
Середня величина діагностичного покриття тих
функцій управління, які гарантують необхідний
рівень безпеки.
Забезпечує зниження ймовірності небезпечних
відмов у результаті виконання автоматичних
діагностичних тестів.
Рівень повноти безпеки.
Показник рівня функції безпеки, пов'язаної з
безпекою електричних компонентів системи
управління машиною. Всього три рівня 1, 2 і 3.
SIL1 (найнижчий рівень) ...... .SIL3 (найвищий
рівень) безпеки.

Виконаний в даній роботі аналіз особливостей функціонування та
застосування сучасної законодавчої бази з безпеки машин, механізмів та
систем управління і контролю та наданні на його основі практичні рекомендації
щодо забезпечення існуючих за даними стандартами параметрів (показників)
безпеки повинні сприяти більш ефективному підвищенню загального рівня
виробничої та промислової безпеки в Україні.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ
СУЧАСНОГО ЗАКОНОДАВСТВА З БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО
ОБЛАДНАННЯ
Каштанов С.Ф., к.т.н., доц. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського);
Олійник А.П., керівник техн. відділу, Денисюк О.В., інженер (ДП «Ітон Електрик»)

Згідно з існуючими вимогами сучасного законодавства у сфері
промислової безпеки [1-6], будь яке виробниче обладнання в залежності від
умов його експлуатації повинно забезпечувати виконання відповідних функцій
безпеки, а також мати відповідні гарантії щодо можливості їх забезпечення.
До основних функцій безпеки можна віднести:

- зупинення обладнання у разі виникнення аварійної ситуації;
- блокування захисних бар‘єрів /огороджень/;
- захист від перезапуску обладнання у разі відключення живлення від
електромережі;
- створення захисних світлових бар‘єрів;
- двопозиційне (дворучне) управління тощо.
Метою даної роботи є визначення основних особливостей
функціонування та застосування європейського та сучасного українського
законодавств у сфері промислової безпеки та надання відповідних практичних
рекомендацій щодо забезпечення необхідного рівня безпеки промислового
обладнання, систем його управління та контролю.
Спеціалістами корпорації «EATON/MOELLER», яка є одним із лідерів у
сфері виробничої та промислової безпеки, розроблені відповідні
керівництва/довідники [7-8], в яких, з урахуванням вимог Directive 2006/42/EC,
EN 954-1 (ДСТУ EN 954-1:2003), EN ISO 13849-1 (ДСТУ EN ISO 13849-12016), IEC 62061 та інших діючих у цій сфері гармонізованих стандартів та
відповідних Директив Європейського Співтовариства, надані практичні
рекомендації з техніки безпеки для машин і систем їх управління та контролю,
в тому числі запропоновані відповідні схеми та заходи щодо:
- безпеки їх ремонту обслуговування та експлуатації;
- захисту від ураження електричним струмом;
- забезпечення необхідного рівня безпеки у відповідності до норм
стандарту EN 60204-1 (ДСТУ EN 60204-1:2015 Безпечність машин.
Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги).
Крім того, спеціалістами «EATON/MOELLER» у відповідних розділах
керівництва/довідника [1] запропоновані та апробовані ефективні алгоритми
визначення основних показників безпеки виробничого обладнання у разі
застосування схем:
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- аварійного відключення;
- запобігання непередбаченого запуску обладнання (повторних
перезапусків);
- контролю з‘ємних захисних бар‘єрів /огороджень/ з блокуванням або
без нього;
- контролю відкритих зон небезпеки;
- використання двопозиційних (дворучних) органів управління (типів І, ІІ
та ІІІ) тощо.
Незалежний від виробника інструмент розрахунку «SISTEMA» Інституту
охорони праці та здоров‘я німецького соціального страхування від нещасних
випадків
(IFA),
який
також
використовується
і
спеціалістами
«EATON/MOELLER», надає ефективну допомогу в оцінці компонентів систем
управління, що пов‘язані з безпекою в контексті стандарту EN ISO 13849-1, і
дозволяє значно спростити аналіз та оцінку існуючих ризиків.
Згідно
рекомендацій,
що
викладені
в
зазначеному
вище
керівництві/довіднику [7], визначення показників безпеки виробничого
обладнання повинно здійснюватися за наступними стандартами:
1. EN 954-1 «Safety of machinery SRP/CS. General principles for design» «Безпека машин. Загальні принципи проектування».
*Примітки:
а) Застосовується детерміністський (якісний) підхід щодо визначення
показників функції безпеки;
б) для того, щоб класифікувати показники функції безпеки при роботі
обладнання, використовується такий параметр, як категорія безпеки.
Категорії безпеки згідно EN 954-1 (Вимоги):
B - (Системи захисту/управління та компоненти)
1 - Додатково до "B" (Перевірені компоненти і принципи, що відповідають
вимогам безпеки).
2 - Додатково до "B" (Перевірка функцій безпеки системою управління
через необхідні інтервали /тестування та діагностика/).
3 - Додатково до "B" (Відмовостійкість та виявлення несправностей при
відповідному рівні технічних засобів).
4 - Додатково до "B" (Відмовостійкість та виявлення несправностей, а
також відсутність небезпеки накопичення несправностей).
2. EN ISO 13849-1/-2 «Safety of machinery - Safety-related parts of control
systems» - «Безпека машин - Безпека, що пов‘язана з елементами систем
управління».
Part 1: «General principles for design» – «Загальні принципи
конструювання».
Part 2: «Validation» - «Перевірка».
*Примітки:
а) На відміну від EN 954-1, в якому використаний детерміністський
(якісний) підхід, в EN ISO 13849-1 використовується ймовірнісний підхід, що
дозволяє реалізувати кількісний розгляд показників функції безпеки.
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б) Для того, щоб класифікувати показники функції безпеки при роботі
обладнання використовується п'ять значень рівнів експлуатаційної безпеки
PLs (a, b, c, d, e,), які визначаються середніми значеннями ймовірності
небезпечних відмов за годину. Рівень «а»: вклад функцій управління в зниження
ризику найбільш низький, а на рівні PL «е» - найбільш високий.
в) Остаточна перевірка всіх захисних заходів, що забезпечують надійне
виконання передбачених функцій безпеки, є обов’язковою складовою частиною
EN ISO 13849-2.
3. IEC 62061 «Safety of machinery – Functional safety of safety-related
electrical, electronic and programmable electronic control systems» - «Безпека
машин. Функціональна безпека, що пов‘язана з безпекою електричних,
електронних та програмованих систем управління».
*Примітка: У загальному випадку IEC 62061, як і EN ISO 12100-1, є
начебто альтернативою стандарту EN ISO 13849-1. Рівень безпеки
обладнання згідно IEC 62061 визначається трьома рівнями так званої повноти
безпеки SIL - «Safety Integrity» (1, 2, 3).
При визначенні показників безпеки, на додаток до стандартів EN ISO
13849-1/-2 і IEC 62061, необхідно також використовувати:
1. EN ISO 12100-1/2 «Safety of machinery General principles for design and
risk evaluation. Basic concepts»
ДСТУ EN ISO 12100:2016 «Загальні принципи проектування та оцінки
ризику. Базові концепції».
2. EN ISO 14121-1 «Principles for risk assessment» - «Принципи оцінки
ризику».
Необхідно зазначити, що застосування будь-яких захисних заходів, які
використовуються для усунення існуючих небезпек та зниження рівнів
можливих ризиків, повинно здійснюватися в певній послідовності у
відповідності до вимог EN ISO 12100-1, що проілюстровано на рис.1.
Кр
о

1 етап
Запобігання
небезпекам

2 етап

3 етап

Захист від
небезпек

Визначення
(виявлення) інших
джерел небезпек

(безпечні
небезпеки)

Рис.1. Послідовність виконання захисних заходів згідно з EN ISO 12100-1
1 етап.
Запобігання небезпекам: усунення існуючих небезпек та
зниження рівнів можливих ризиків за рахунок відповідних конструктивних
заходів на етапі проектування та розробки машини.
2 етап. Захист від небезпек: зниження рівнів можливих ризиків за
рахунок введення необхідних захисних заходів.
3 етап. Визначення (виявлення) інших джерел небезпек: зниження рівнів
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можливих ризиків за рахунок надання додаткової необхідної інформації
/попереджень/ про залишкові ризики.
Якщо остаточний результат 1 етапу "Запобігання небезпекам" не
призводить до достатнього зниження рівнів можливих ризиків відповідно до
вимог EN ISO 12100-1, то ітераційний процес при проектуванні відповідно до
вимог ISO 13849-1 або ІЕС 62061 повинен бути використаний також і на 2
етапі – "Безпечні небезпеки".
Ті частини систем управління машиною, які вирішують завдання безпеки,
визначені в міжнародних стандартах, як "частини, що пов'язані з безпекою в
системах управління" - "safety-related parts of control systems" (SRP/СS).
Відповідно до вимог обох стандартів (ISO 13849-1 та ІЕС 62061) необхідні
функції безпеки повинні бути забезпечені саме SRP/CS.
Системи управління, які пов'язані з безпекою окремих блоків обладнання,
повинні забезпечувати послідовне виконання наступних функцій безпеки:
- прийом вхідного сигналу безпеки (датчик);
- обробка сигналу безпеки (логіка);
- подача сигналу на виконавчі пристрої (привід).
Кінцева мета полягає в розробці такої системи управління і контролю, яка
забезпечила би передбачені функції безпеки управління в разі виникнення
несправностей чи аварій, а також необхідний рівень зниження можливих
ризиків.
Як вже було сказано раніше, згідно із стандартом EN ISO 13849 для
класифікації показників функції безпеки при роботі обладнання
використовується п'ять значень рівнів експлуатаційної безпеки PL (a, b, c, d, e,),
які визначаються середніми значеннями ймовірності небезпечних відмов за
годину. Рівень «а»: вклад функцій управління в зниження ризику найбільш
низький, а на рівні PL «е» - найбільш високий.
На рисунку 2 наведений взаємозв'язок ймовірності небезпечної відмови
за годину (PFHd) і рівня експлуатаційної безпеки PL (EN ISO 13849).

Рис.2. Взаємозв'язок ймовірності небезпечної відмови за годину (PFHd)
і рівня експлуатаційної безпеки PL  EN ISO 13849
Алгоритм визначення необхідного рівня експлуатаційної безпеки PL (a, b,
c, d, e) за стандартом EN ISO 13849 наведений на рис.3.
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Чем больше
необходимо
снизить
тем выше
Уровень
а = самый
низкий уровень
рискавозможные
(low risk) уровни рисков,
Параметры риска:
должен
быть
безопасности
систем
управления
и контроля,
а также
(Risk parameters):
Уровень
e =уровень
самый высокий
уровень риска
(high
risk)
S - тяжесть травмы
связанных с ними частей (блоков) оборудования.

P1

a

F1
P2

S1

F2

P1
P2

b
c

P1
S2
F1

P2

d

P1
F2
P2
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S1 небольшие (обычно
излечимые травмы)
S2 серьезные (как
правило, неизлечимые)
травмы
F – частота и/или
подверженность
опасности
F1 – редко, не очень
часто и / или
кратковременное
воздействие
F2 – часто, скорее
непрерывно и/или
долговременное
оздействие
P - возможность
избежать опасности
или ограничение
нанесенного вреда
P1 – возможно при
определенных условиях
P2 - вряд ли возможно
(маловероятно)

Рис.3.
Алгоритм визначення
рівня
експлуатаційної
безпеки
PL (a,
Взаємозв'язок
імовірностінеобхідного
виникнення
небезпечної
відмови
за годину
b, c, d, e) за
стандартом
EN ISO
13849 EN ISO 13849
(PFHd) і рівня експлуатаційної
безпеки
PL згідно
стандарту
Що стосується проектування архітектури системи управління і
визначення досягнутого рівня повноти безпеки (SIL) згідно з вимогами IEC
62061, то рівень повноти безпеки (SIL) згідно з IEC 62061 базується на
наступних параметрах, які повинні бути визначені для кожної із підсистем:
- граничні SIL вимоги (SIL CL) – /SIL claim limit /;
- ймовірність небезпечного відмови протягом години (PFHd) – /Probability
of a dangerous failure per hou/;
- тривалість життя – Life time.
Та як підсистеми можуть бути створені з різних компонентів (підсистеми
елементів), то при визначенні значення PFHd необхідно, в першу чергу,
визначити наступні характеристики для кожного з використовуваних елементів:
- інтенсивність небезпечних відмов за годину – λd;
- загальна інтенсивність відмов за годину – λ.
Взаємозв'язок ймовірності небезпечної відмови за годину (PFHd) і рівня
повноти безпеки SIL (IEC 62061) наведений на рис.4.
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Рис.4. Взаємозв'язок ймовірності небезпечної відмови за годину (PFHd)
і рівня повноти безпеки SIL  IEC 62061.
Слід зазначити, що оскільки в діючих стандартах безпеки
використовуються і різні системи класифікації та алгоритми визначення
показників безпеки виробничого обладнання, то в керівництві/довіднику [7]
надається інформація одразу для всіх основних вище згаданих стандартів (див.
таблицю 1).
Таблиця 1.
Показники безпеки (EN 954-1, EN ISO 13849-1 та IEC 62061)
Category to EN 954-1
Категорія безпеки згідно з EN 954-1
Performance level PL acc. to EN ISO 13849-1
Рівень експлуатаційної безпеки PL згідно з EN ISO 13849-1
Safety Intergity Level SIL acc. to IEC 62061
Рівень повноти безпеки SIL згідно з IEC (МЭК) 62061
*Примітки:
1. ISO/ИСО – це «Міжнародна організація із стандартизації», яка
розробляє
міжнародні стандарти, на сам перед, для неелектричних
технологій.
2. IEC/МЭК – це «Міжнародна електротехнічна комісія», яка розробляє
міжнародні стандарти для електричних та пов’язаних з ними технологій .
Таким чином, для кожної із запропонованих в керівництві/довіднику
«EATON/MOELLER» [7] схем, одночасно наведені характерні для них значення
основних показників безпеки у відповідності до вимог EN 954-1, EN ISO
13849-1 и IEC 62061, а також приведений перелік прийнятих при цьому
допущень.
Показники безпеки наведені у дуже зручній для сприйняття формі, а
саме у вигляді таблиць в заголовку кожного з відповідних розділів цього
керівництва/довідника (див. таблицю 2).
Існуючий взаємозв'язок таких показників безпеки для виробничого
обладнання, як PFHd, PL і SIL за стандартами EN ISO 13849 та EN ISO 13849,
наведений у таблиці 3.
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Таблиця 2.
Уніфікована форма визначення відповідних показників безпеки
Категорія безпеки
В
1
2
3
4
згідно з EN 954-1
Рівень експлуатаційної
a
в
с
d
e
безпеки PL згідно з EN ISO
13849-1
Рівень повноти безпеки
1
2
3
SIL згідно з IEC (МЭК)
62061
Таблиця 3.
Взаємозв'язок основних показників безпеки (PFHd, PL і SIL)
Рівень
Імовірність
Рівень повноти
експлуатаційної
небезпечної відмови за
безпеки SIL
безпеки PL
год [1/год] PFHd
a

≥ 10-5 to < 10-4

Ніяких спеціальних вимог
з безпеки

b

≥3х10-6 to < 10-5

c

≥ 10-6 to 3х10-6

d

≥ 10-7 to < 10-6

e

≥ 10-8 to < 10-7

1
1
2
3

*Примітки:
1. a – вклад функцій управління в зниження ризику є найбільш низьким;
2. e – вклад функцій управління в зниження ризику є найбільш високим.
Виконаний в даній роботі аналіз особливостей функціонування
європейського та сучасного українського законодавств у сфері виробничої та
промислової безпеки та наданні на його основі практичні рекомендації щодо
забезпечення максимально можливого і гарантованого рівня безпеки
виробничого та промислового обладнання, систем їх управління та контролю
повинні сприяти більш ефективному підвищенню загального рівня виробничої
та промислової безпеки в Україні.
Література
1. IEC 62061 «Safety of machinery – Functional safety of safety-related
electrical, electronic and programmable electronic control systems».
2. Постанова КМ України від 30 січня 2013 р. № 62 про затвердження
Технічного регламенту безпеки машин (із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ № 632 віл 28.08. 2013 року).
3. ДСТУ EN ISO 12100:2016 «Безпечність машин. Загальні принципи
проектування оцінювання ризиків та зменшення ризиків»
4. ДСТУ EN 954-1:2003 «Безпечність машин. Елементи безпечності
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систем керування. Частина 1. Загальні принципи проектування».
5. ДСТУ EN ISO 13849-1:2016 «Безпечність машин. Деталі систем
управління, пов‘язані з забезпеченням безпеки. Частина 1. Загальні принципи
проектування».
6. Machinery Directive: Directive 2006/42/EC of the European Parliament and
of the Council of 17 May 2006. / Official Journal of the European Union —
09.06.2006. — L157. — pp. 24-86.
7. Safety Manual: «Safety technology for machines and systems in accordance
with the international standards EN ISO 13849-1 and IEC 62061».
http://moeller.kiev.ua/rukovodstvo-po-bezopasnosti
8. Керівництво/довідник «Обладнання промислової безпеки».
http://moeller.kiev.ua/images/uploads/pdf_catalogs/172/Safety_spravochnik_2
004.pdf

107

ОХРАНА ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С УСТАНОВКОЙ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
ЭЛЕКТРО-ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ МОЩНЫХ СВЕТОДИОДОВ
Козлов С.С., канд. техн. наук, доц. (каф. ОТПГБ КПИ им. Игоря Сикорского);
Муха И.В., студент (гр. ДП-31м ФЕЛ КПИ им. Игоря Сикорского)

С момента создания и до настоящего времени развитие светодиодов
достигло значительных успехов. Они используются повсеместно: в освещении,
индикаторах,
уличных-экранах
и
т.д.
Постоянной
тенденцией
совершенствования светодиодов является повышение мощности излучения.
Разработка новых светодиодов на современном этапе невозможна без
предварительного расчета их тепловой конструкции и измерения температуры
(теплового сопротивления) и константы тепловой релаксации. Существующие
комплексы диагностики термического сопротивления мощных светодиодов
есть в широкой продаже, однако требуют больших средств для закупки.
Именно поэтому НИИ В.Э. Лошкарева был разработан отечественный
измерительный прибор на базе микроконтроллерных технологий.
Разрабатываемая установка используется для исследования сверхярких
светодиодов, яркость излучения которых превосходит нормы освещения в
видимом диапазоне по СНиП 23-05-95. Также при калибровки установки
применяется мощная ртутная лампа в основе действия которой лежит
излучение электрической дуги.
Для того чтобы минимизировать вредное влияние яркого света
необходимо при работе применять защитные средства глаз нормированных по
ДСТУ EN 175-2001, ДСТУ EN 166-2001 и ДСТУ EN 172:2005.
Излучение, вырабатываемое мощными источниками света, делится на три
вида: ультрафиолетовое, видимое и инфракрасное.
Ультрафиолетовое излучение (ультрафиолет, УФ, UV) -- это
электромагнитное излучение, занимающее диапазон между фиолетовым
рубежом видимого излучения и рентгеновским излучением (380-10 нм).
Диапазон условно делят на ближний (380-200 нм) и дальний (200-10 нм)
ультрафиолет.
В свою очередь , в соответствии с ДНАОП 0.03-3.17-88 «Санитарные
нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях» для
ближнего
диапазона
устанавливаются
допустимые
величины
ультрафиолетового излучения на постоянных и непостоянных рабочих местах
(облученность) от производственных источников с учетом спектрального
состава излучения для областей:
 длинноволновой - 400-315 нм -УФ - А;
 средневолновой - 315-280 нм -УФ - В;
 коротковолновой - 280-200 нм -УФ –С.
УФ-излучение не воспринимается глазом человека и поэтому опасно
вдвойне. УФ-излучение прежде всего действует на глаза, вызывая повреждение
роговицы, хрусталика и сетчатки. При незначительном содержании
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ультрафиолета (при естественном солнечном освещении, например) УФ
поглощается хрусталиком и внутриглазной жидкостью и практически не
достигает сетчатки. При сварке интенсивность УФ-излучения значительно
превышает естественный уровень и поэтому часть его достигает сетчатки глаза,
вызывая фотохимические повреждения. Сетчатка имеет ограниченную
способность к восстановлению и поэтому длительное ее облучение приводит к
необратимым последствиям и потере зрения. УФ-излучение приводит также к
ожогам роговицы глаза и раздражению кожи.
В разработанной установке исследуются светодиоды в длинноволновом
диапазоне УФ, с мощностью до 100Вт (сверхяркие) что в 10 раз превышает
норму согласно ДНАОП 0.03-3.17-88 для УФ категории А. Согласно этому при
работе со светодиодами и светодиодными сборками мощностью более 10Вт/м2
необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов зрения
(очки, маски, лицевые щитки и др.), кожных покровов (спецодежда)
Таким образом, УФ-излучение является вредным производственным
фактором, нормируемый согласно ДНАОП 0.03-3.17-88 «Санитарные нормы
ультрафиолетового излучения в производственных помещениях» и
распространяется на излучение, создаваемое источниками, имеющими
температуру выше 2000°С (электрические дуги, плазма, расплавленный металл,
кварцевое стекло и т.п.) люминесцентными источниками, используемыми в
полиграфии , химическом и деревообрабатывающем производстве , сельском
хозяйстве , при кино-и телесъемках , дефектоскопии и других отраслях
производства, также в здравоохранении. наиболее распространенными
производственными процессами при этом являются процессы, в ходе которых
УФ – излучения генерируется в результате дуговой и газовой сварки, резки с
помощью плазменной дуги, кислородно-плазменной резки, при работе ртутных
ламп и т.д..
Слепящая яркость видимого света при высокой интенсивности облучения
также вредно воздействует на глаза. Особенно опасна синяя часть спектра
излучения светодиода которая в сочетании с воздействием инфракрасного(ИК)
излучения вызывает фотохимические повреждения сетчатки глаза. ИКизлучение является вредным производственным фактором, нормируемый
согласно ДСН 3.3.6.042-99.
Инфракрасное излучение так же, как и ультрафиолетовое, не
воспринимается глазом человека. При воздействии на работающих
повышенных уровней инфракрасного излучения в организме человека
происходит интенсивное теплонакопление, обильное теплоотделение. У
работников учащается сердцебиение, повышается максимальное и понижается
минимальное артериальное давление, усиливается потоотделение, появляется
головная боль, слабость, ухудшается самочувствие, возникает опасность
теплового удара и другие эффекты от проявления инфракрасного облучения.
В разработанной установке также исследуются ИК светодиодные сборки, с
мощностью до 100Вт (сверхяркие) в течении длительного времени что
превышает норму по времени согласно ДСН 3.3.6.042-99. Согласно этому при
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работе необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов
зрения (очки, маски, лицевые щитки и др.), кожных покровов (спецодежда) и
соблюдать регламентированные перерывы.
Нарушение
функционирования
организма и
заболевания
при
инфракрасном и ультрафиолетовом облучении возможно предупредить
принимая следующие меры профилактики:
 использование средств индивидуальной защиты органа зрения (очки,
маски, лицевые щитки и др.), кожных покровов (спецодежда);
 применение воздушного душирования с соблюдением параметров
температуры и скорости движения подаваемого воздуха в зависимости от
интенсивности ИК и УФ излучения;
 оборудование специальных мест для отдыха с оптимальными
параметрами микроклимата;
 регламентированные перерывы;
 внедрение современных технологических процессов проведения работ автоматизация
производства,
дистанционное
управление,
укрытия
отражающими или поглощающими излучение экранами;
 рабочие места и помещения, где используется инфракрасная или
ультрафиолетовая
энергия,
должны
быть
обозначены
знаками,
предупреждающими об опасности облучения.
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ВПЛИВ ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Конанчук К.Ю., студентка (гр. БТ-51, ФБТ КПІ ім. Ігоря Сікорського);
Качинська Н.Ф., асистент (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Вступ. Побутова хімія міцно увійшла в життя кожної людини. Продукти
побутової хімії, які застосовуються у сфері домашнього господарства, значно
полегшують повсякденне життя. У боротьбі за чистоту ми використовуємо
різноманітні синтетичні за складом хімічні сполуки, не підозрюючи, що
завдаємо непоправної шкоди своєму здоров‘ю та безпосередньо впливаємо на
стан довкілля.
Предмет дослідження є сучасні засоби побутової хімії.
Мета дослідження. Оцінити можливий негативний вплив сучасних
засобів побутової хімії на організм людини.
Аналіз публікацій. До засобів побутової хімії відносять товари хімічної
природи, призначені для різних господарських потреб. Засоби побутової хімії
це продукція багатьох галузей промисловості (хімічної, нафтопереробної,
лакофарбової, масложирової, лісохімічної та ін.).
Як правило, вони класифікуються таким чином: миючі засоби і засоби
для вибілювання, підсинювання та підкрохмалювання; засоби для чищення та
полірування; засоби для виведення плям; дезінфікуючі препарати і засоби для
боротьби з побутовими комахами та гризунами; лакофарбовані та склеювальні
матеріали; інші препарати побутової хімії.
На сьогодні асортимент засобів побутової хімії представлений великою
кількістю товарів, який постійно розширюється за рахунок удосконалення
технологій виробництва чи використанням нових видів сировини, яка збільшує
функціональність і ефективність продуктів.
Питання щодо використання та реалізації засобів побутової хімії
розглядалися багатьма вченими, зокрема такими як: Шубін О.О. [1], Мчедлов Петросян Н.О. [2], Дєєва О. [3] та ін..
Встановлено, що найпоширенішими компонентами засобів побутової
хімії
вітчизняного виробництва є: фосфати (ортофосфат натрію,
триполіфосфат натрію), фосфонати, поверхнево-активні речовини (ПАР),
нітробензолі, нафтові дистиляти, феноли, амонії, формальдегіди, триклозани,
хлор (гіпохлорид натрію) тощо. Ці складові несуть разом з потрібним ефектом
негативний вплив.
Основні результати досліджень. Через застарілі стандарти безпеки, брак
масових наукових досліджень та інформації щодо впливу побутової хімії на
організм людини збільшується захворюваність на небезпечні (або
недіагностовані) хвороби в населення (особливо в дітей). Окрім прямого впливу
на здоров‘я споживачів, відбувається й циклічний вплив на довкілля. Більшість
побутової хімії, що пропонують на українському ринку, не розкладається в
природних умовах, тому забруднює водойми та погіршує якість питної води.
Відомо, що щоденно в екосистему українських водойм потрапляє 70−75 тис. т
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фосфатів, 60− 65 тис. т сульфатів, 30−40 тис. т силікатів та інших отруйних
речовин.
Фосфати – солі та ефіри фосфорних кислот, продукт нафтоперероблення,
найдешевший і найефективніший компонент для пом'якшення води та
досягнення гарної мийної здатності. Нині вони є головним компонентом у
складі засобів побутової хімії, належать до найбільш небезпечних канцерогенів
та агресивних забруднювачив води та поверхневих водних джерел.
Установлено, що найбільша кількість фосфатів потрапляє до організму людини
під час миття посуду (щодня на нашій шкірі осідає 3 мг фосфатів), разом з їжею
(фосфати залишаються на чисто вимитому посуді), через питну воду
(забруднену стоками, оскільки навіть найпотужніші системи фільтрації
повністю не очищують її), через дихальні шляхи (під час використання
аерозольних і порошкоподібних засобів у побуті), недостатньо виполосканий
одяг, який ми носимо, та постіль, на якій ми спимо (10- кратне полоскання у
гарячій воді не звільняє від хімікатів, які зберігаються до чотирьох діб) [4].
Нещодавно лікарі-дерматологи ввели поняття «синдром чистої білизни»,
пояснили, що самі фосфати, які потрапляють на шкіру людини, спричиняють
алергію, дерматози, порушення обміну речовин та загострення хронічних
захворювань (залежно від концентрації та частоти використання хімічної
продукції).
Також відомо, що фосфати та їх сполуки ―запускають― процес цвітіння
води, розвиток синьо-зелених водоростей (ціанобактерій), які під час своєї
життєдіяльності утворюють токсини, що погіршують якість питної води,
зменшують загальну тривалість життя та спричиняють патологічний розвиток
водних тварин та мікроорганізмів (1 г фосфатів сприяє росту 5−10 кг синьозелених водоростей) [5].
У зв'язку з небезпечністю фосфатів деякі виробники замінюють їх на
фосфонати − аналогічні сполуки фосфору, які застосовують також для
пом'якшення води. Вважають, що вони менш шкідливі пом'якшувачі води, але
це стандартний маркетинговий хід виробника, що приховує вміст фосфатів,
головних канцерогенів, які створюють вогнище постійної інтоксикації в
організмі людини і можуть призвести до тяжких захворювань та розвитку
ракових клітин.
"Партнерами" фосфатів у мийних та очищувальних засобах є поверхнево
- активні речовини (ПАР) − хімічні сполуки продукту нафтоперероблення та
нафтохімічного синтезу, що зменшують поверхневий натяг води. Будучи
деякою мірою хімічно спорідненими з певними компонентами мембран клітин
людини і тварин, ПАР, потрапляючи в організм, скупчуються на клітинних
мембранах, покриваючи їх поверхню тонким шаром, і за певної концентрації
істотно змінюють інтенсивність окисно-відновних реакцій, впливають на
активність найважливіших ферментів, порушуючи білковий, вуглеводний та
жировий обмін. Треба зауважити, що ПАР мають здатність накопичуватись в
організмі.
ПАР бувають чотирьох видів: аніонні, катіонні, амфотерні та неіоногенні.
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Особливо агресивні у своїх діях аніонні ПАР (а- ПАР), які здатні змінювати
фізико - хімічні показники крові, сприяти проникненню в організм небезпечних
сполук (важких металів, бактерицидних токсинів), бути причиною зниження
імунітету, розвитку емфіземи, алергії, хвороб мозку, печінки, нирок, що у свою
чергу провокує збільшення рівню холестерину, порушуючи передачу нервових
імпульсів в центральній і периферичній нервовій системі [6].
Широко використовують у мийних побутових засобах синтетичні
ароматизатори, оптичні відбілювачі, силікати тощо, які є найсильнішими
алергенами і часто стають причиною нападів астми, алергії та послаблення
імунітету.
До складу різних дезінфекційних засобів – від мила до рідин для
прибирання приміщень входить триклозан, що має антигрибкові та
антибактеріальні властивості (впливати на грампозитивну, грамнегативну
мікрофлору). Вбиваючи усі відомі мікроби, він знищує не тільки шкідливу, але
й корисну мікрофлору. У результаті цього організм втрачає здатність
захищатися від різних інфекцій, а безконтрольне його використання призводить до мутації бактерій, які з часом стають несприйнятливими до самого
триклозану та поширених різних груп антибіотиків, які використовує людина
під час хвороби. Науковими дослідженнями доведено, що зловживання
дезінфекційними засобами, які містять антибактеріальні компоненти, призводять до порушень роботи щитоподібної залози [7, 8].
Одна з найбільш небезпечних хімічних сполук, які зазвичай
використовуються в засобах побутової хімії є хлор. Відомо, що хлор
(гіпохлорид натрію) незалежно від концентрації його у розчинах та під час
довготривалого використання призводить до захворювань серцево-судинної
системи, сприяє виникненню атеросклерозу, гіпертонії, різних алергічних
реакцій, руйнує білки в організмі людини, негативно впливає на волосся і шкіру
та підвищує ризик онкологічних захворювань [9, 10].
Нітробензол, нафтові дистиляти, які містяться у поліролі для підлоги та
меблів, можуть спричиняти знебарвлення шкіри, задишку, блювоту та навіть
смерть.
Феноли та крезоли (їдкі бактерицидні речовини), можуть викликати
діарею, втрату свідомості та порушення функцій печінки та нирок.
Формальдегід (сильний канцероген), що входить до засобів для миття
посуду, засобів для очищення килимів спричиняє подразнення очей, шкіри,
горла та органів дихання.
В Україні 19 березня 2018 року зареєстрований законопроект ―Про
державне регулювання у сфері мийних засобів―, норми якого мають заборонити
виробництво, імпорт і реалізацію на вітчизняному ринку синтетичних мийних
засобів та товарів побутової хімії з масовою часткою фосфатів. Отже, якщо цей
законопроект набере чинності, то Україна відмовиться від небезпечних
фосфатовмісних та синтетичних миючих засобів.
Висновки. Отже, при виборі засобів побутової хімії необхідно бути
свідомим споживачем, консультуватись із фахівцями та перевіряти склад
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продукції; а також мінімально використовувати синтетичні мийні засоби (лише
за нагальної потреби) та максимально − сертифіковані екологічно-натуральні
засоби органічного виробництва. При виборі засобу слід керуватися
екологічним, органічним маркуванням установленого зразка, яке свідчить про
переваги продукції щодо її впливів на стан здоров‘я людини та довкілля,
зокрема щодо відсутності небезпечних хімічних компонентів.
Здоров‘я та самопочуття людини залежать від екологічної свідомості
кожного, обізнаності щодо небезпечних складників у побутових засобах;
активної життєвої позиції.
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ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІЗРАЇЛЮ ЯК ЗРАЗОК ЗАХОДІВ
БЕЗПЕКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Концева М.В., магістрант (гр. ХН-71мн, ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського);
Полукаров Ю.О., к.т.н., доц. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Вступ. Вивчення міжнародного досвіду інфраструктур інституту
цивільної оборони має в наш час важливе значення в питанні впровадження
(адаптації до життя в умовах АТО) і розвитку ефективної системи цивільної
оборони в Україні. Зосереджуючи увагу на питанні розвитку інфраструктур
цивільної оборони прикордонних населених пунктів, а також території на сході
України в концептуальному і стратегічному плані, напевно, серйозних і
всеосяжних прикладних робіт з розвитку інституту цивільної оборони тилу
України не проводиться. На досить слабких основах поставлене і не
систематизоване також питання підготовки населення до самооборони в
цілому.
Антитерористична операція, що почалася у квітні 2014 року на території
Донецької та Луганської областей ще раз показала, що наша країна знаходиться
в нестабільному військово-політичному становищі, тому в контексті питань
цивільної оборони України необхідно розрахувати всі можливі та неможливі
сценарії воєнних загроз. Пріоритетне значення потрібно надати зміцненню
концептуальних основ інституту цивільної оборони та розробці адекватної
стратегії відповідно до нових регіональних загроз у двох областях, що дасть
можливість впровадити ефективну систему та інфраструктури цивільної
оборони, розробити механізми підвищення рівня підготовки суспільства до
самооборони.
Аналіз системи цивільного захисту Ізраїлю. У серпні 2012 року міністр
у справах цивільної оборони Ізраїлю Матан Вільнаї зробив заяву, в якій
зазначив, що в разі війни з Іраном кількість жертв серед військового та
цивільного населення Ізраїлю не перевищить 500 осіб, а сама війна триватиме
не більше місяця. І це зважаючи на те, що воювати доведеться не тільки з
Іраном, а, як мінімум, з коаліцією Іран-«Хезболла»-ХАМАС.
За межами Ізраїлю заяву Вільнаї було сприйнято скептично. І якщо
противники єврейської держави на міжнародній арені традиційно стверджують,
що Ізраїль не витримає їх удару, а свої поразки в війнах і сутичках з ЦАГАЛ
святкують як перемоги, то причиною скепсису інших була звичайна
необізнаність у справах ізраїльського тилу. Ізраїль не приховує, але і не афішує
заходи безпеки, які застосовуються в країні. Для України такий досвід є дуже
корисним, тому виникає необхідність більш повного вивчення особливостей
системи заходів цивільного захисту в державі Ізраїль.
Військове управління, що займається захистом цивільного населення
Ізраїлю, має назву «Командування тилом». Штаб командування складається з
шести основних підрозділів: оперативний департамент, департамент засобів
захисту, департамент роботи з населенням, департамент інфраструктури та
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розгортання, департамент комунікації та оповіщення, бюджетний департамент.
Територіально «Командування тилом» розділене на 6 округів: Центральний,
Дан, Північний, Хайфський, Єрусалимський, Південний. Крім того, в
підпорядкуванні даного відомства знаходяться шпиталі, поліклініки, частини
транспортної підтримки, пошуково-рятувальні та інші батальйони, необхідні
для забезпечення безпеки населення.
З моменту свого створення «Командування тилом» жодного разу не
розвертало повномасштабну діяльність на території всього Ізраїлю. Всі
військові конфлікти, в яких могло постраждати мирне населення, були
локальними і торкалися півночі країни (зону обстрілу ліванською
терористичною організацією «Хезболла») і півдня (зону обстрілу
палестинською військово-терористичною організацією ХАМАС), а також
західний берег річки Йордан під час інтифади. Основними загрозами для
цивільного населення Ізраїлю є бомбардування ракетами «Касам» і «Град» з
боку Сектора Гази і Південного Лівану, а також можливість теракту всередині
країни. На захист від цих загроз, які неодноразово втілювалися в життя, а також
на попередження хімічного ураження в разі застосування відповідної зброї, і
спрямована діяльність «Командування тилом».
Це військове керівництво, як і інші військові відомства, проводить
регулярні навчання, де особлива увага приділяється відпрацюванню сценаріїв
застосування проти Ізраїлю не дозволених конвенцією видів озброєння, нападу
на Ізраїль одночасно з півночі і півдня, обстрілу ізраїльської території ракетами
типу «Шахаб» і «Фаджар» та інших подібних критичних ситуацій. На жаль,
відпрацювання локального удару по Ізраїлю з боку Сектора Гази або
Південного Лівану частіше відбувається на практиці, ніж під час навчань.
Основні навчальні прийоми:
 перевірка роботи сирени «цева адом» (івр. - «червоне світло»), що
сигналізує про ракетну атаку;
 оповіщення громадян Ізраїлю про початок конфлікту по смс;
 інсценування масової евакуації населення;
 перевірка готовності аварійно-рятувальних служб і лікарів до
можливого конфлікту;
 відпрацювання дій в костюмах хімічного захисту.
Безпека громадян Ізраїлю забезпечується не тільки оперативною
діяльністю «Командування тилом». Малу кількість жертв серед населення
забезпечує, перш за все, ізраїльський спосіб життя, в якому велика роль
приділяється безпеці.
«Хедер бітахон» (івр. - «безпечна кімната») - укріплена кімната, яка
знаходиться в захисному стовпі, що проходить через весь квартирний стояк.
Практично всі ізраїльські багатоквартирні будинки, побудовані після війни в
Перській затоці, обладнані «хедер бітахон». Зовні вони виглядають як звичайна
кімната, і видають себе тільки маленьким вікном і масивними дверима. Дане
приміщення ізраїльтяни зазвичай обладнують як кабінет, гостьову, спальню або
дитячу. Мало хто організовує його схоже на стандартне бомбосховище.
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Будь-який ізраїльський будинок також зазвичай обладнаний
бомбосховищем («міклатом»), розташованим в підвалі. Але перевагою «хедер
бітахон» є можливість сховатися там, вклавшись в розрахунковий час між
звуком сирени «цева адом» і розривом ракети. У прикордонних з Ліваном або
Сектором Гази районах розрахунковий час може обмежуватися 15-ма
секундами (наприклад, в місті Сдерот). А в так званому «поясі Гази»
(прилеглих до Сектору Гази дрібних селищах) час між включенням сирени і
падінням ракети складає всього 8 секунд. За цей час не кожен зможе спуститися
по сходах в «міклат», не кажучи вже про людей з обмеженими фізичними
можливостями, які точно не зможуть вчасно це зробити. Але навіть в районах,
де розрахунковий час складає більше хвилини, «хедер бітахон» більш зручний
для захисту населення, ніж бомбосховище в підвалі.
При цьому «міклати» є в кожному ізраїльському будинку і в більшості
громадських будівель країни, а якість автономних комунікацій в ізраїльському
«міклаті» вища, ніж в будь-якому цивільному бомбосховищі в будь-якій країні
світу.
Яма безпеки - засіб зменшення небезпеки, викликаної розривом бомб,
замаскованих під сумки або коробки. Суть цього прийому полягає в тому, що
якщо раптом людина знаходить підозрілий предмет, то одразу ж повинна
покласти його у вириту яму або металеву бочку, що дозволить знизити силу
ураження у разі розриву вибухівки. В даний час цей прийом забезпечення
безпеки практично не використовується, але в деяких місцях Ізраїлю ще можна
побачити подібні ями.
Одна з директив «Командування тилом» говорить: кожен громадянин
Ізраїлю зобов'язаний мати свій власний протигаз на випадок хімічної атаки. Є
ізраїльтяни, які підходять до питань хімічного захисту з особливим завзяттям і
хочуть отримати протигази не тільки для членів сім'ї, а й для домашніх тварин.
Протигаз для тварин нагадує зовні засіб захисту для немовлят і являє собою
спеціальний контейнер з системою фільтрації та вентиляції.
Охоронці ізраїльських супермаркетів і торгових центрів наділені
більшими повноваженнями у порівнянні з їхніми колегами з інших країн. Вони
мають право оглядати людей, що входять в приміщення. У переважній
більшості випадків здійснюється огляд сумок і з'ясування їх вмісту у разі
необхідності. В окремих випадках вони можуть оглянути одяг відвідувача і
задати йому додаткові питання. При чому більшість ізраїльських охоронців
мають знання в області психології (перш за все щодо мови тіла і жестів) і
етнічних особливостей в зовнішності і поведінці, що дозволяє зрозуміти чи
нервує людина, чи бреше, і чи схильна до скоєння теракту.
Висновок. Високий рівень потенційної небезпеки зробив Ізраїль однією з
найбезпечніших країн світу. Підготовка сил і засобів цивільного захисту для дії
під час надзвичайних ситуацій – необхідна умова безпеки населення. Україні
варто працювати над покращенням системи засобів цивільного захисту і Ізраїль
в цьому сенсі є гідним прикладом.
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ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ
СИСТЕМИ ЛЮДИНИ, ЯК ОСНОВНА ПЕРЕДУМОВА ЇЇ БЕЗПЕКИ
Конюх Ю., студентка (гр. БС-41, ФБМІ КПІ ім. Ігоря Сікорського);
Демчук Г.В., к.т.н., доцент (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Щорічні статистичні данні Всесвітньої організації охорони здоров‘я
свідчать по те що захворювання серцево-судинної системи з року в рік
очолюють список захворювань з найбільшою кількістю смертних випадків. Ці
захворювання в сучасному світі є провідною причиною втрати працездатності,
інвалідності та смерті дорослого населення.
Негативні проблеми соціально-політичного і економічного характеру,
стреси та невизначеність майбутнього призвели до значного «омолодження»
цих захворювань. Більше половини людей які захворіли це люди працездатного
віку, серед яких майже чверть молоді люди (до 30 років). Щоб запобігти даної
небезпеки, кожній людині потрібно постійно моніторити стан своєї серцевосудинної системи, щоб в разі виявлення проблем своєчасно звернутися до
лікаря кардіолога. Тому вкрай необхідною вважається потреба мати систему
діагностики яка зможе достовірно оцінювати показники функціонального стану
серцево-судинної системи і надавати рекомендації що до оптимальних
фізичних навантажень. У зв‘язку з цим є необхідним детальне обстеження та
оцінка функціонального стану серцево-судинної системи, в першу чергу у
молоді.
Для цього існують діагностичні проби з фізичним навантаженням, що
застосовуються для більш повної оцінки стану серцево-судинної системи
пацієнта. В ході проби пацієнт виконує зростаюче навантаження до появи ознак
непереносимості навантаження або досягнення граничних величин частоти
пульсу, визначеного з урахуванням віку і статі. Найбільш поширеними пробами
є проба Мартіне-Кушелевського, велоерогеметрія і тредміл.
Проба Мартіне-Кушелевського – функціональна проба для оцінки
відновних процесів серцево-судинної системи при навантаженні. При
проведенні функціональної проби використовується стандартне фізичне
навантаження – 20 присідань за 30 сек. Швидкість сходження може здаватися за
допомогою маятника або метронома. Однак слід зазначити, що проба важко
дозується. Безперервні руху рук і голови ускладнюють контроль фізичних
показників.
Тредміл, або бігова доріжка, є найбільш сучасним і зручним пристроєм
для проведення проб з фізичним навантаженням.
Багато дослідників віддають перевагу велоергометрію - пристрою, що
дозволяє проводити дослідження як у вертикальному положенні, так і в
положенні лежачи. У практиці найбільш часто використовують методику
велоергометрії з випробуваним, що знаходяться у вертикальному положенні.
Для створення бази даних людей, по яким створюється задана система
оцінки функціонального стану кровоносної системи було використано пробу
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Мартіне, оскільки їй не потрібно додаткових приладів, а також завдяки цьому
вона являється найбільш безпечною серед вище запропонованих. До
дослідження не допускалися студенти, що прийшли не у спортивній формі, а
також люди з довгим волоссям мали зачесати їх у хвіст.
Етапи проходження дослідження:
 До досліджень були допущені студенти, які пройшли медичну комісію,
та мали з собою довідку, що вони відносилися до основної чи підготовчої
спортивної групи.
 Студенти проходили тестове опитування (Таблиця 1), що до їх
самопочуття у даний момент і якщо людина погано себе почувала, то її не
допускали до проходження тестування.
 За допомогою тонометру, було виміряно дані пульсу та тисків у стані
спокою, якщо ці показники сильно вирізнялися від норми (Таблиця 2) то у
студенту, ще раз питали про його самопочуття, та пропонували звернутися до
лікаря, та не проходити даний тест.
 Якщо під час присідання людина починала погано себе почувати
тестування припинялося, а людині присутнім лікарем надавалася необхідна
допомога.
 Проводився вимір тисків та пульсу одразу після навантаження, та
впродовж 5 наступних хвилин.
Таблиця 1.
Тестове опитування студентів, що до їх самопочуття
№ Питання
1. Коли ви в останній
раз робили
кардіограму?

2.

Оцініть ваше
самопочуття на
даний момент?

3.

Скільки годин ви
сьогодні спали?

4.

Коли ви останній
раз приймали їжу

5.

Коли ви останній
раз приймали
алкогольні напої?

Варіанти відповіді
Результат
Менше чи за два тижні від Студент, продовжує опитування
моменту дослідження.
і переходить до питання 2.
Більше двох тижнів від
Студент не допускається до
моменту дослідження.
проведення проби Мартіне, доки
не зробить кардіограму.
Добре, відмінно.
Студент, продовжує опитування
і переходить до питання 3.
Погано, не задовільне.
Студент не допускається до
проведення проби Мартіне.
Більше 5 годин.
Студент, продовжує опитування
і переходить до питання 4.
Менше 5 годин.
Студент не допускається до
проведення проби Мартіне.
Минулого дня.
Студент не допускається до
проведення проби Мартіне.
Сьогодні, декілька годин
Студент, продовжує опитування
тому.
і переходить до питання 5.
Менше доби тому.
Студент не допускається до
проведення проби Мартіне.
Більше доби тому.
Студент переходить до
наступного етапу тестування
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Таблиця 2.
Нормальні значення пульсу, та тисків
Жінки
Пульс уд./хв.
Оптимальн
е значення
65

Допустим
е значення
60-100

Тиск мм. рт. ст.
Оптимальн
е значення
120/75

Допустим
е значення
90/60 –
130/85

Чоловіки
Пульс уд./хв.
Тиск мм. рт. ст.
Оптимальн
і значення
60

Допустим
і значення
60-100

Оптимальн
е значення
126/79

Допустим
е значення
90/60130/85

Дані для досліджень вимірювалися за допомогою тонометру, та
записувалася до ПК. Тонометр — медичний прилад для здійснення вимірювань
артеріального тиску — тиску крові, що подається серцем в артерії.[2] В цьому
випадку вимірювання здійснювалося автоматичним тонометром AND UA 774.
У таблиці 3, наведено технічні характеристики даного тонометра.
Таблиця 3.
Технічні характеристики тонометру
Виробник
Тип
Гарантія
Живлення
Діапазон виміру тиску, мм. рт. ст.
Діапазон виміру пульсу, уд/хв
Розмір манжетки, см
Вага приладу, г

AND (Японія)
Тонометр автоматичний на плечі
7 років
Електромережа/батарейки (4*АА)
20-280
40-200
22-32
300

Вимірювання пульсу та тисків у студентів проводилися використовуючи
правила роботи з тонометром, тобто [4]:
- артеріальний тиск вимірювався в спокійній комфортній обстановці, при
кімнатній температурі;
- кров'яного тиск у спокої вимірювався в сидячому і розслабленому
положенні пацієнта, не раніше ніж через 5 хвилин, як він розслабитися;
- рука, на яку був одягнутий манжет, була встановлена в таке положення,
щоб її лікоть був приблизно на рівні серця;
- рука була повністю розслаблена;
- під час процедури, пацієнти не розмовляли і не рухалися.
Отриманні дані, були проаналізовані за допомогою різних методів
кластерного аналізу використовуючи комп‘ютер. Тому потрібно знати основні
гігієнічні рекомендації під час створення програмного забезпечення для оцінки
функціонального стану серцево-судинної системи. Вимоги охорони праці для
інженера-програміста [1]:
1. Чергування операцій при роботі з ПК, що запобігає монотонності;
2. Перерви у роботі для виконання фізичних вправ регламентованих
ДСанПіН 3.3.2-007-98, що дозволяє зняти нервово-емоційне напруження,
подолати наслідки гіподинамії та запобігає втомі;
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3. Додаткова 15 хвилинна перерва через кожну годину праці;
4. Оптимальне розміщення на робочій поверхні технологічного
обладнання і документів;
5. Забезпечення правильної організації робочого місця (стіл, стілець,
підставка для ніг), що дозволяє підтримувати оптимальну робочу позу;
6. Застосування малошумного обладнання та амортизуючи прокладок;
7. Застосування дисплеїв з автоматичною зміною яскравості екрану в
залежності від освітленості;
8. Система регуляторів штучного освітлення в залежності від рівню
природного;
9. Очищення віконного скла та світильників не рідше двох разів на рік;
10. Підтримання рівня освітленості на рівні 300...500 лк;
11. Підтримання оптимальних значень повітря робочої зони;
12. Рівень акустичного шуму не повинен перевищувати допустимого
значення (50 дБА).
Отримані в процесі роботи результати можуть слугувати для розробки
програми, яка буде за допомогою введених показників пульсу та тисків
відносити людину до відповідних кластерів, що дозволить оцінити
функціональний стан її серцево-судинної системи. Проте дана проба не
являється найбільш ефективною, та для більш коректних даних потрібно було
використовувати велогеометр, що дозволяє контролювати показники ЧСС та
тисків в процесі навантаження. Проба Мартіне ж дозволяє оцінити лише
відновлюваність системи після навантаження. Проте навіть програма заснована
на таких даних допоможе викладачу з фізичного виховання обрати такі
оптимальні фізичні навантаження для кожної людини, які зможуть привести до
покращення показників ЧСС та тисків, а також зменшать ризик смертності
студентів від серцево-судинних захворювань.
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ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ
Коржик М.О., студент (гр. ДГ-71мп, ФЕЛ КПІ ім. Ігоря Сікорського);
Пятова А.В., старший викладач (кафедра ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Необхідність забезпечення безпеки вважається одним з основних мотивів
діяльності людини. Задля цього, люди з давніх часів об‘єднувались в різноматні
спільноти. На шляху еволюції, цю функцію в значній мірі взяв на себе
державний апарат. На зорі історії людства саме природні катаклізми вважалися
основними загрозами. Однак з часом з'явилися небезпеки, які були викликані
діями самої людини, а також взаємовідносинами людей в суспільстві. Варто
відмітити, що ці небезпеки мають соціальну спрямованість, у своїй кількості
домінуючими сьогодні є саме вони.
Варто зазначити, що причини соціальних небезпек криються в соціальноекономічних процесах, що протікають в суспільстві та вимагають великих
фінансових і матеріальних витрат, і які вирішуються в рамках територіальних
цільових програм щодо попередження надзвичайних ситуацій.
Конкретні заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій
реалізуються в ході підготовки об'єктів економіки і систем життєзабезпечення
населення до роботи в умовах надзвичайних ситуацій. Ця підготовка
здійснюється шляхом проведення названих раніше окремих заходів, реалізації
згаданих планів і цільових програм, цілеспрямованої роботи об'єктів і галузей
економіки у відповідних режимах функціонування.
Особиста безпека - це одна з основних складових національної безпеки
будь-якої держави.
Безпека - це стан захищеності життєво важливих інтересів особистості,
суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз. Життєво важливі
інтереси - сукупність потреб, задоволення яких надійно забезпечує існування і
можливості прогресивного розвитку особистості, суспільства і держави.
До основних об'єктів безпеки відносяться: особистість - її права і
свободи; суспільство - його матеріальні і духовні цінності; держава - її
конституційний лад, суверенітет і територіальна цілісність.
Надзвичайна ситуація соціального характеру - це обстановка на певній
території, що склалася в результаті виникнення небезпечних протиріч і
конфліктів у сфері соціальних відносин, які можуть спричинити або
спричинили людські жертви, шкоду здоров'ю людей або навколишньому
середовищу, значні матеріальні втрати або порушення умов життєдіяльності
людей.
Захист населення – це комплекс дій, спрямований на зменшення
кількості негативного впливу від наслідків надзвичайних ситуацій чи
послаблення по мірі можливостей їх шкідливого впливу.
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Основні принципи щодо захисту населення:
 захист населення планується і здійснюється диференційовано, залежно
від економічного та природного характеру його розселення, виду, ступеню
небезпеки, можливих надзвичайних ситуацій.
 усі заходи щодо життєзабезпечення населення готуються заздалегідь і
здійснюються на підставі законів держави.
 при захисті населення використовують усі наявні засоби захисту
(евакуацію із небезпечних районів, захисні споруди, індивідуальні засоби
захисту).
 громадяни повинні знати основні свої обов‘язки щодо безпеки
життєдіяльності, дотримуватись установлених правил поведінки під час
надзвичайних ситуацій.
Існує п‘ять основних заходів щодо забезпечення захисту населення в
надзвичайних ситуаціях:
 повідомлення населення про загрозу з постійним оновленням
інформації.
 тренування для населення у вигляді спроб пристосування до вирішення
проблем у надзвичайних ситуаціях стихійного характеру.
 організоване укриття людей у передбачених для цього місцях у
максимально малому радіусі.
 моніторинг чистоти довкілля.
 організація пошукових робіт у районі концентрації надзвичайної події.
Перш за все організовується робота з комплексного аналізу можливих
небезпек і загроз. Проводиться дослідження умов і факторів реалізації цих
загроз. Визначається їх можлива інтенсивність і частота. Проводиться оцінка
уразливості об'єктів, інфраструктура навколишнього середовища і населення.
Досліджуються можливі сценарії розвитку надзвичайних ситуацій та їх
масштабів. Визначаються можливі втрати і збитки. При цьому необхідно перш
за все класифікувати виявлені небезпеки та загрози по пріоритетах, тобто
визначити ті з них, які можуть завдати найбільшої шкоди життєво важливим
інтересам регіону, міста, об'єкта. На підставі цього можна буде більш
раціонально розподіляти фінансові та матеріальні ресурси, спрямовані на
протидію цим небезпекам і загрозам.
Діяльність в області захисту від надзвичайних ситуацій природного і
техногенного характеру та діяльність з захисту населення при виникненні
надзвичайних ситуацій соціального характеру перебувають в тісному і
нерозривному взаємозв'язку. Такий взаємозв'язок обумовлений цілою низкою
чинників і обставин. До них насамперед можна віднести:
 єдність фізичних принципів, що лежать в основі багатьох уражаючих
факторів небезпечних природних явищ, техногенних аварій та катастроф і
сучасної зброї;
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 схожість їх впливу на людей, об'єкти і навколишнє середовище;
подобу цільових функцій організаційних систем, які протидіють природним і
техногенним загрозам і військовим діям для цивільного населення;
 можливість вирішувати ці завдання в мирний і воєнний час при
використанні типових сил і засобів та залученням органів управління.
За підсумками аналізу небезпек і загроз, а також оцінки стану справ в
області безпеки визначаються основні напрями та заходи щодо забезпечення
безпеки.
Найбільш раціональним є підхід, коли матеріально-технічні засоби
захисту можуть бути використані не тільки для захисту в умовах надзвичайних
ситуацій, але і в інтересах забезпечення функціонування об'єктів економіки та
обслуговування населення в повсякденному житті. Заходи щодо захисту
населення від надзвичайних ситуацій здійснюються силами і засобами
підприємств, установ, організацій, органів місцевого самоврядування, органів
виконавчої влади суб'єктів, на території яких можлива або на даний момент вже
склалася надзвичайна ситуація.
Гострота соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій з усією
очевидністю показує актуальність задач захисту населення та територій від
наслідків надзвичайних ситуацій різного походження. Захист населення та
територій у надзвичайних ситуаціях повинен бути невід'ємним компонентом
діяльності всіх гілок державної влади та управління, в тому числі і на рівні
управління галуззю або підприємством. Недооцінка питань захисту населення і
територій у надзвичайних ситуаціях може призвести до тяжких, а іноді до дуже
серйозних наслідків.
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Вступ. Право людини на працю є одним з життєво важливих, а способи
реалізації даного права певним чином характеризують рівень розвитку
суспільства. Соціально-економічні перетворення в суспільстві, розвиток
ринкових відносин, різноманіття форм власності істотно розширили
можливості не тільки працездатного населення, але і неповнолітніх на
працевлаштування. Безумовно, працівники, які не досягли вісімнадцятирічного
віку, повинні користуватися підвищеним захистом трудових прав, що
здійснюється за допомогою створення сприятливих умов для їх праці, надання
додаткових державних гарантій. Працевлаштування працівників у віці до
вісімнадцяти років є досить гострою проблемою. Законодавче закріплення
особливого ставлення суспільства до підростаючого покоління ˗ це тенденція,
яка характеризує багато країн світу.
Актуальність даної теми визначається особливою домінуючою роллю
праці в житті сучасного суспільства, в житті підлітків. Питання про захист прав
неповнолітніх на сьогоднішній день не втрачає своєї актуальності, більш того,
воно залишається і повинно залишатися в майбутньому одним з основних
напрямків розвитку трудового законодавства як в Україні, так і в інших країнах.
Сукупність правових норм про охорону праці неповнолітніх осіб, встановленої
у вигляді пільг, переваг у сфері праці та гарантій їх реалізації, утворює
особливості правового регулювання праці названої категорії працівників.
Предмет дослідження - охорона праці неповнолітніх, які виходять на
трудовий ринок.
Мета дослідження полягає в розгляді особливостей регулювання праці
працівників у віці до вісімнадцяти років у різних країнах світу.
Аналіз публікацій. Трудовій поведінці неповнолітніх, присвячено ряд робіт
вітчизняних і зарубіжних авторів. Проблематика, пов'язана з трудовою
поведінкою молоді, вивчається з позицій різних напрямків наукових
досліджень в області економіки праці, трудового права, соціології, соціальної
психології, психології особистості, педагогіки, демографії [1].
Деякі аспекти регулювання трудової поведінки неповнолітніх, відображені
в конвенціях і рекомендаціях Міжнародної організації праці, документах і
матеріалах дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та інших міжнародних організацій.
Існують також окремі публікації в наукових журналах, матеріали науковопрактичних конференцій і семінарів[2].
Однак в наукових працях практично відсутні комплексні дослідження,
присвячені аналізу трудового поведінки неповнолітньої молоді в різних країнах
світу. До теперішнього часу в них розглядалися лише окремі аспекти трудових
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відносин неповнолітньої молоді [3].
Основні результати дослідження. Нормальне функціонування трудових
відносин неможливо без законодавчого регулювання та охорони прав
неповнолітніх, які в силу свого віку не володіють достатнім досвідом і
знаннями, щоб в разі порушення трудових норм забезпечити їх правовий
захист. У той же час, держава розуміє необхідність отримання життєвого
досвіду і дисциплінованості у підростаючого покоління, тому приділяє
особливу увагу проблемі охорони праці неповнолітніх у відповідних законах та
інших нормативних актах.
У більшості країн світу відносно трудового договору неповнолітні
ототожнюються з дорослим штатом працюючих. Проте у сфері охорони
трудової діяльності, відпусток та робочих годин для них існують пільги, що
регулюються законодавчими важелями різних країн.
Охорона праці неповнолітніх займає особливе місце у міжнародноправовому регулюванні, їй присвячено багато конвенцій та рекомендацій МОП.
В залежності від країни існують різні вікові обмеження, які залежать від
виду діяльності. Наприклад, в Єгипті законом встановлений мінімальний вік
для всіх видів роботи - 12 років, на Філіппінах - 14, в Гонконзі - 15. У Перу
діють різні норми: в сільському господарстві мінімальний вік - 14 років, в
промисловості - 15; в глибоководному риболовецькому промислі - 16, а для
роботи в портах і в морі - 18. У багатьох країнах проводиться відмінність між
легкими і небезпечними видами роботами, причому мінімальний вік для
виконання легких робіт зазвичай становить 12 років, а для виконання
небезпечних робіт - від 16 до 18 років [1].
У Кодексі законів про працю Російської Федерації (КЗпП РФ)
закріплюється віковий критерій прийому на роботу - з 15 років. Особи, які
досягли 14-річного віку і навчаються в освітніх установах, можуть прийматися
на роботу тільки для виконання легкої праці, яка не порушує процесу навчання,
у вільний від навчання час, за згодою батьків. В Білорусії особи, які досягли 16річного віку, мають право на самостійне працевлаштування та укладення
трудового договору. В окремих випадках, за письмовою згодою одного з
батьків, усиновителя чи піклувальника, наймач має право прийняти
неповнолітнього на роботу з 14 до 16 років для виконання легкої праці, не
завдає шкоди здоров'ю і не порушує процес навчання.
В Україні згідно з чинним законодавством особи, які досягли 16 років
можуть укладати трудові договори. Як виняток, приймають на роботу осіб, які
досягли п'ятнадцяти років за згодою батьків чи опікунів. Для осіб, які не
досягли даного віку, допускається укладання трудового договору з учнями
загальноосвiтнiх шкіл, професійно-технічних i середніх спеціальних
навчальних закладів для виконання робіт легкої категорії, що не шкодить
здоров'ю i не порушує навчання, у вільний вiд процесу навчання час після
досягнення ними 14-рiчного вiку за згодою одного з батькiв або особи, яка
здійснює опіку над даною особою [2].
У ст. 7 Конвенції МОП «Про мінімальний вік для прийому на роботу»
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зазначено, що прийом на роботу осіб, які досягли 14-річного віку допускається
за наявності таких умов: а) ці особи повинні бути учнями загальноосвітніх шкіл
чи інших навчальних закладів відповідної класифікації; б) виконувана робота
має бути легкою і не завдавати шкоди здоров‘ю чи розвитку; в) робота не
повинна завдавати шкоди відвідуваності навчального закладу, порушувати
навчальний процес і виконуватися у вільний від навчання час; г) отримано
згоду одного з батьків або особи, яка його замінює [6].
Загальні правила найму неповнолітнього на роботу в США,
Великобританії, Австралії, Канаді і Німеччині дуже схожі. У даних країнах
роботодавець, який найняв на роботу неповнолітнього, обов‘язково має
дотримуватись наступних вимог: неповнолітній не повинен працювати під час
процесу навчання; денна зайнятість не повинна перевищувати трьох годин на
звичайний навчальний день (не більше 18 годин на тиждень), у вихідні підліток
повинен працювати не більше 8 годин; під час канікул трудова діяльність не
перевищує не більше 40 годин на тиждень; вихід на зміну для підлітка
починається не раніше сьомої години ранку, а закінчується не пізніш 19 годин
[3]. В Білорусії для них передбачений скорочений робочий час, а саме 35 годин
на тиждень [4].
В Україні законодавством встановлено, що особи до 17 років повинні за
чинним законодавством працювати не більше 36 годин на тиждень. Для осіб
віком 15-16 років, а також для учнів від 14 до 15 років, що працюють під час
канікул, встановлено зайнятість 24 години на тиждень. Для неповнолітніх, які
працюють під час навчального року зайнятість не повинна перевищувати
половини встановлених максимальних норм скороченого робочого часу, а саме
не більше 18 годин на тиждень ( при максимально допустимій для його віку 36
годин) [2].
Щодо тривалості щорічної оплачуваної відпустки для неповнолітніх
працівників, то в вище названих країнах 15-річні особи мають право на
відпустку, тривалість якої становить 30 робочих днів, 16-річні -27 робочих днів,
а 17-річні - 25 робочих днів [3]. Згідно ж з КЗпП України, неповнолітні
працівники, не залежно від вікових категорій, мають право на щорічну
оплачувану відпустку тривалістю 31 календарний день.
Законодавство європейських країн передбачає диференційований підхід до
віку неповнолітніх працівників в питанні тривалості щорічної оплачуваної
відпустки, що справедливо, так як в більш ранньому віці молодому організму
потрібно набагато більше часу для відновлення сил як фізично, так і морально,
ніж дорослій людині [5].
Для працюючих неповнолітніх передбачено медичні огляди. У Німеччині
всі витрати на медичне обстеження неповнолітніх працівників оплачуються
державою без залучення коштів роботодавця. В Україні та інших країнах СНД
медичне обстеження проводиться за рахунок роботодавця. Слід зазначити, що в
усіх країнах для прийому на роботу неповнолітній має пройти повноцінне
медичне обстеження, а також проходити заплановані медичні огляди, пов‘язані
з контролем стану здоров‘я працівників на підприємстві.
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Порушення роботодавцем встановленого трудового законодавства в
країнах ЄС розглядається або як порушення громадського порядку, або як
кримінальні діяння, які призводять до сплати штрафу, що становить до 15 тисяч
євро [5]. Підприємець, який тричі був засуджений до сплати штрафу за таке
порушення даного закону, позбавляється права брати на роботу підлітків. В
Україні окрім адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення
законодавства про працю також застосовуються фінансові санкції, в залежності
від виду порушення.
Ще одна важлива відмінність законодавства європейських країн, зокрема
Німеччини, Фінляндії, Швеції тощо, від українського полягає в тому, що воно
зобов'язує кожного роботодавця, у якого працюють підлітки, вивісити на
видному місці текст основних положень Закону про охорону праці
неповнолітньої молоді.
Як в Україні так і в інших державах ЄС законодавство зобов‘язує
роботодавця вести реєстр працівників, які не досягли 18-річного віку, з
вказуванням дати народження працівника, звільняти даних працівників, крім
додержання загального порядку звільнення, також потребує згоди районної
(мiської) служби у справах дітей. Батьки чи опікуни можуть розривати
трудовий договір з неповнолiтнiм, коли продовження його чинності загрожує
здоров'ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси.
Спільною для вище згаданих країн, включаючи Україну, є заборона
залучати неповнолітніх до нічних, надурочних, до важких робіт і до робіт, які
пов‘язані з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці.
Висновки. На сьогоднішній день, КЗпП України включає положення про
працю неповнолітніх, статті якого відповідають нормам, прийнятим в західних
країнах, стосовно можливості залучення неповнолітніх різного віку до праці
різних типів важкості, відповідальності роботодавця, який заключає трудовий
договір з неповнолітнім, та забезпечення оптимальних умов праці для
неповнолітнього. Невідповідність полягає в термінах щорічної оплачуваної
відпустки неповнолітнім працівникам та в вікових обмеженнях для прийняття
на роботу.
Стрімкий розвиток сучасного світу, зокрема розвиток технологій дозволяє
особам, які молодші за 14 років, працювати в сфері інформаційних розробок,
тестувати інформаційні системи тощо. Проте розвиток законодавства не
встигає за розвитком технологій, і тому не може регулювати трудові відносини
таких неповнолітніх. На нашу думку, необхідно враховувати ці можливості
працевлаштування неповнолітніх та розробити певні документи, що будуть
захищати їх права, адже вони повноцінними учасниками трудових відносин.
Зокрема, необхідно розробити документи, що стосуються охорони праці даних
осіб, оскільки вони також потребують додаткових трудових пільг і гарантій,
наданих державою під час виконання трудової діяльності.

128

Таблиця 1.
Порівняння положень охорони праці неповнолітніх в різних країнах
Країни
США,
Парамет
Канада,
Швеція,
Япо
р
Україна Росія Білорусь
Німеччина
Англія,
Фінляндія нія
Австралія
1
2
3
4
5
Вікові
обмеже
ння
(уклада
з 16
з 15
ння
з 16 років
з 15 років
років
років
договор
у
самості
йно)
Вікові
обмеже
ння
(уклада
з 12ння
з 14-річного віку
річного
з 13-річного віку
договор
віку
у за
згодою
батьків)
Загальні
правила
найму

Неповнолітні не мають працювати під час навчального процесу.
Забороняється залучати неповнолітніх до нічних, надурочних, до
важких робіт і до робіт, які пов‘язані з шкідливими і (або)
небезпечними умовами праці.
17-18р.
не
більше
36
Денна
не більше 18 год/тиждень (під час
год/тижзайнятіс
навчання)
день,
ть
не більше 40 год/тиждень (під час
14-16р.
35 год/тиждень
(кількіс
канікул)
не
ть
більше
годин)
24
год/тиждень
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1
Тривалі
сть
оплачув
аної
відпустк
и
Забезпе
чен-ня
медичн
их
оглядів
Відпові
дальність за
поруше
ння з
боку
роботод
авця
Додатко
ві
обов‘язк
и
роботод
авця

2

31 календарний день

здійснюються за рахунок
роботодавця

3

4

15-річні – 30 робочих днів,
16-річні – 27 робочих днів
17-річні – 25 робочих днів

30
роб
очих
днів

забезпечуються державою без залучення
коштів роботодавця

Передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність.
Застосування фінансових санкцій при порушенні роботодавцем
встановленого трудового законодавства

Ведення реєстру
неповнолітніх працівників

Вивішування тексту основних положень
Закону про охорону праці неповнолітньої
молоді(обов‘язкове)
Ведення реєстру неповнолітніх
працівників.
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АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕРХНЬОГО ПРИРОДНОГО
ОСВІТЛЕННЯ ДЛЯ РІЗНИХ ТИПІВ ПРИМІЩЕНЬ
Король А.С., студ. (гр. ДМ-52, ФЕЛ КПІ ім. Ігоря Сікорського)

ХХІ сторіччя – це новий етап у розвитку не тільки науки, як предмету
дослідження, це розвиток економіки, політики, аграрної сфери і звичайно
виробництва. На сьогоднішній день, на жаль, мало виконуються норми, які
зазначені у кодексах виробничих установ, ставлення до людської праці є
недооціненим та експлуататорським, аби лише отримати оптимальний
прибуток від сфери діяльності. Ефективність людської праці на пряму залежить
від умов роботи та чинників, які впливають на здоров‘я працівника. Нумо,
розглянемо ситуацію та спробуємо порівняти ефективність людської праці в
залежності від рівня освітленості робочого приміщення, легко помітити, як
впливає правильно розташоване джерело світла та оптимальна їх форма на
людський фактор, тобто, крім здатності візуально збільшити і розширити
наявний простір, у людини, що виконує механічну роботу, де товар постійно
знаходиться під пильною увагою, з часом починають втомлюватися очі, а
відповідно і зменшується продуктивність праці. За вимогами документів про
«Державні будівельні норми України», «Інженерне обладнання будинків і
споруд», «Природне і штучне освітлення», а саме ДБН В.2.5-28-2006, в
приміщеннях, де постійно перебувають люди, повинно бути передбачене
природне освітлення.
Взагалі,
природне
освітлення
виробничих
приміщень
може
здійснюватися світлом неба або прямим сонячним світлом через світлові
прорізи, частіше за все це вікна, що розташовані в зовнішніх стінах або через
ліхтарі (аераційні, зенітні тощо), що встановлені на покрівлях виробничих
будівель. Стосовно верхнього освітлення, то це означає, що світлові отвори
знаходяться саме у верхньому перекритті будівлі та сонячне проміння
розподілене рівномірно по всій робочій площині.
Основною нормованою величиною природного освітлення є КПО, або
(е) – коефіцієнт природної освітленості. КПО – це виражене в відсотках
відношення освітленості в даній точці в середині приміщення Евн до одночасної
освітленості зовні приміщення Езовн у горизонтальній площині при відкритому
небосхилі [2]:
,%

(1)

За формулою (1) для кожного приміщення визначається оптимальне
значення коефіцієнту природного освітлення, що є невід‘ємною складовою
продуктивності людської праці. До того ж, природне освітлення відрізняється
низкою переваг, в порівнянні зі штучним, а саме: ергономічне освітлення
приміщення; забезпечення психологічного комфорту для людей в приміщенні;
ефект відкритого простору; оптимальні умови роботи з комп‘ютерною
132

технікою; додаткові можливості для вентиляції і димовидалення приміщення;
економія електроенергії [2].
Природне освітлення допомагає значно скоротити витрати на електрику,
крім того верхнє природне освітлення замінює будь-яке джерело світла вдень.
Для організації природного освітлення великих приміщень використовують
зенітні ліхтарі, світлові тунелі, світлопрозорі покрівлі, що розміщуються на
дахах промислових та адміністративних будівель і які дозволяють освітлювати
більш ефективно, ніж звичайні вікна (бокове освітлення). Розглянемо типи
конструкцій верхнього природного освітлення.
1. Зенітні ліхтарі (рис.1).

Рис. 1. – Зенітний ліхтар
Зенітний ліхтар являє собою купол з матеріалу, що пропускає
ультрафіолетове випромінювання (скло, світлопрозорі синтетичні матеріали
тощо), за допомогою форми світло потрапляє у розсіювач, що знаходиться на
стелі приміщення, та розподіляється по всій території під даною конструкцією,
крім того купол здатен вловити не тільки пряме сонячне проміння, а й розсіяне,
ось чому не має різниці яка на вулиці пора року. Розсіювач відіграє важливу
роль, тому що на відміну від звичайних вікон, природне світло рівномірно
розподіляється по всій території.
2. Світлові тунелі (рис. 2 а, рис. 2 б)

Рис. 2 а – Світловий тунель

Рис. 2 б – Світловий тунель

Світлові тунелі призначені для організації природного освітлення в
приміщеннях, до яких не може потрапити сонячне світло, наприклад, таких як
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внутрішніх приміщень офісів, спортивних залів шкіл, супермаркетів і
промислових приміщень, а також підвальних приміщень.
Конструкція світлового тунелю складається із трьох частин: верхньої –
куполу, що самоочищається і який виключає можливість конденсації водяної
пари, спеціальної труби із нанесеним відбиваючим покриттям, яка підсилює
денне світло і дифузора (нижнього куполу). Довжина світлового тунелю є
необмеженою. Світловий тунель може працювати за будь-якої погоди,
вловлюючи як сонячне так і місячне світло.
3. Шедові ліхтарі (рис. 3)

Рис. 3. – Шедовий ліхтар
Дана конструкція це надбудову над дахом, що складається із глухої
односкатної покрівлі і світлопропускної стінки, оберненої на північ, щоб
захистити приміщення від прямих сонячних променів. Поверхня покрівлі
відбиває сонячне проміння, що потрапляє на неї через світлопропускну стінку і
спрямовує світло в приміщення. На жаль, ліхтар є досить масивним, а тому
підходить для великих площ промислових об‘єктів. Як правило, шедові ліхтарі
використовуються для освітлення виробництв, де пряме попадання сонячного
проміння є небажаним явищем, наприклад, на заводах точної механіки, в цехах
штучного волокна.
4. Світлопрозорі покрівлі (рис. 4 а, рис. 4 б)

Рис. 4 а – Світлопрозорі покрівлі

Рис.4 б – Світлопрозорі покрівлі
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Такого типу покрівлі застосовують для освітлення торгівельних і
виставкових залів, а їх конструкція складається із скла і сталі, або алюмінію.
5. Світлоаераційні ліхтарі (рис.5 а, рис.5 б)

Рис. 5 а – Світлоаераційні ліхтарі

Рис. 5 б – Світлоаераційні ліхтарі

Якщо у приміщеннях промислових будівель присутнє виділення тепла
або газів, диму, пилу (мається на увазі надлишкове виділення), ці ліхтарі здатні
здійснювати природну вентиляцію, тобто їх скляні стулки автоматично
відкриваються та пропускають свіже повітря. Конструкція має вигляд
надбудови (прямокутні, у вигляді трапеції і М-подібні) на даху, частіш за все їх
розташовують по осі прольотів будівлі. Світло у ліхтарі надходить через скляні
стіни надбудови, і потім розподіляється по всьому приміщенню. Такі ліхтарі
використовуються на великих промислових площадках, через свою
габаритність, у цехах одноповерхових будівель, на підприємствах
електротехнічної і будівельної галузі або на підприємствах чорної металургії
[2]. Розрахунок природного освітлення полягає у визначенні площі світлових
прорізів (вікон, ліхтарів) за необхідними формулами, що важливо враховувати
при проектуванні будівлі.
Висновки. Науковці довели, що найшкідливішим дефектом освітлення є
миготіння. Так, через миготіння за прямого освітлення ефективність читання
знижується на 80 %, тоді, як за системи віддзеркаленого світла та відсутності
блимання — на 10 %. Крім того, рекомендується, визначаючи параметри
освітлення, враховувати спектральний склад світла, оскільки «колір» світла суттєво
впливає на передачу кольорів предметами [3]. Ось чому, ми розглядаємо
природне освітлення, як пріоритетне джерело світла. Тоді чому ж таки саме
верхнє природне освітлення? Відповіддю на це запитання слугують факти, того
що освітлення відбувається зверху та розподілене рівномірно по робочій
площині. Можна виділити існуючі конструкції, а саме: зенітні ліхтарі, світлові
тунелі, шедові ліхтарі, світлопрозорі покрівлі, світлоаераційні ліхтарі – які
розповсюджують ультрафіолетове випромінювання ефективніше, ніж бокове
природне освітлення або штучне освітлення. Підсумовуючи все вище сказане,
під час проектування будівель, призначених для тривалого перебування там
людей і очікуючи на максимальну продуктивність їх праці, значну увагу
варто приділити освітленню приміщення. Необхідно враховувати виконання
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оптимальних зорових умов для різних видів діяльності та сприяти досягненню
цілісності сприйняття середовища навколо індивіда та емоційної виразності
інтер'єру.
Науковий керівник: Мітюк Л. О., доц., к.т.н. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського)
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СХОВИЩА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ЇХ ГОТОВНІСТЬ НА 2018 РІК
Кружилко О.Є., докт. техн. наук, с.н.с., (ННДІПБОП);
Землянська О.В., ст. викл. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського);
Алпатов Ф., студ. (гр. ФФ-52, ФТІ КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Сховище – герметична споруда для захисту людей, в якій протягом
певного часу створюються умови, що виключають вплив на них небезпечних
факторів, які виникають внаслідок надзвичайної ситуації, воєнних (бойових)
дій та терористичних актів [1].
Сховища класифікуються за:
– захисними властивостям;
– місткістю;
– місцем розташування (вбудовані та окремо розташовані);
– забезпеченню фільтровентиляційним обладнанням (з обладнанням
промислового виготовлення; з обладнанням, виготовленим з підручних
матеріалів);
– часу зведення (побудовані завчасно; швидкозбудовані);
– призначенням (для захисту населення; для розміщення органів
управління тощо) [2].
Сховища бувають двох основних типів: вбудовані та окремо стоячі.
Вбудовані зазвичай знаходяться під корпусами підприємств, заводів, лікарень,
шкіл, жилих будівель тощо. Сховища не можуть знаходитись під будівлями з
підвищеною категорією небезпеки, такими як котельні, склади хімікатів тощо.
Окремо стоячі сховища знаходяться зазвичай на тих самих підприємствах, але
ж, як зрозуміло з назви, розташовані окремо від будівель. Зазвичай ззовні вони
мають вигляд пагорбів з великою кількістю вентиляційних шахт та виходів
(рис. 1).

а)
б)
Рис. 1. а) про вбудоване сховище під будівлею можна здогадатися лише по вентиляційній
шахті зліва; б) окремо стояче сховище; на фото можна побачити вентиляційні шахти та
входи/виходи на задньому плані.
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Сховище являє собою підземну споруду. Стінки сховищ зроблені з
залізобетону товщиною 0.5-1м в залежності від класу захисту. Усі входи в
сховище мають так звані герметичні двері (гермодвері), які утворюють гермотамбури, усі повітряні шляхи мають спеціальні клапани [3]. Це зроблено для
того, що б у випадку надзвичайної ситуації сховище можна було повністю
ізолювати від навколишнього середовища та запобігти проникненню всередину
отруйних речовин, радіоактивного пилу, біологічних аерозолів, газоподібних
продуктів горіння при пожежах і затікання повітряної ударної хвилі.
Гідроізоляція необхідна для виключення проникнення ґрунтових і поверхневих
вод. (рис. 2, 3).

а)
б)
Рис.2. а) справа клапани для повітря, зліва гермо двері;
б) дві величезні залізобетонні гермодвері утворюють собою так званий «гермо-тамбур»

а)
б)
Рис.3. а) гермо-кватирка веде до аварійного виходу зі споруди;
б) гермо-ворота в споруду, через них в сховище може заїхати транспорт.

Основну частину простору в сховищах займають місця для людей.
Зазвичай там знаходяться нари та основний запас питної води. Норма площі
підлоги основних приміщень для одної людини складає не менше 0,4-0,5 м².
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Об'єм приміщень на одну людину повинен бути не менше ніж 1,5 м³.
Зазвичай сховища обладнані усім необхідним для життєдіяльності людей
на певний період (2-3 дні). Також в сховищах обладнані спеціальні класи
підготовки ЦО, в яких розповідають що робити в надзвичайних ситуаціях.
Зазвичай на крупних підприємствах ці уроки проводяться в мирний час. Класи
цивільного захисту обладнані великою кількістю плакатів та макетів (рис. 4).

а)
б)
Рис. 4. а) нари для мешканців споруди; б) клас ЦЗ.

В кожному сховищі обов‘язково має бути система ФВУ
(фільтровентиляційна установка), призначена для фільтрування повітря. Є
сховища, в яких знаходиться спеціальне обладнання та балони с повітрям. Такі
сховища можуть бути повністю ізольовані від навколишнього середовища на
довший період часу [3]. Зазвичай таке інженерне рішення використовується на
підприємствах з великою кількістю вражаючих факторів.
Система ФВУ представляє собою фільтри, насоси, що качають повітря,
клапана та вентиляційні шахти (рис. 5).

Рис. 5. Система ФВУ.
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Як можна побачити, насоси мають електричний та ручний привод. Якщо
в споруді не буде електроенергії, то мешканці будуть по черзі крутити насоси.
Також мотори будуть виконувати роль генераторів, і в сховище буде працювати
аварійне освітлення. Фільтри бувають різних видів, наприклад ФП-100, ФП-300
тощо. Число після назви означає кількість кубічних метрів повітря, яке може
відфільтрувати прилад. Є як фільтруючі патрони, так і регенеруючи. В
першому випадку фільтрується повітря ззовні, в другому – регенерується
повітря споруди (йде хімічна реакція СО2, яке видихають мешканці, з водою та
над пероксидом калію в фільтрах, під час якої генерується О2) (рис. 6).

Рис. 6. Балони с повітрям.

В сховищах великої місткості або на групу близько розташованих сховищ
робиться захисна дизельна електростанція (ДЕС) або ж акумуляторна на
випадок виходу із строю зовнішнього джерела електрозабезпечення. Вона
розташовується біля зовнішньої стіни сховища і відділяється від інших
приміщень негорючою стіною з величиною вогнестійкості, яка дорівнює 1
годині. Призначення – генерувати електроенергію, що б працювало світло,
системи ФВУ та насоси. Зазвичай дизельна відокремлена окремими
герметичними дверима, що відкриваються в бік сховища, для того щоб у
випадку пожару можна було ізолюватись від неї. Запас дизельного палива
також знаходиться в окремій кімнаті (рис. 7).
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а)

б)

Рис. 7. а) дизель-генератор;
б) зліва насос, що качає повітря для генератору ззовні, справа автоматичний вогнегасник.

Сховища обладнуються центральним опаленням в вигляді самостійного
відгалуження від загальної опалювальної мережі об‘єкту або будинків і споруд
[4].
Для забезпечення водою сховище оборудується підключеним до
зовнішньої водогінної мережі водопроводом. На вводі водогінної мережі
встановлюється запірна арматура. На випадок виходу із строю зовнішніх
водогінних мереж передбачені ємності для аварійного запасу води. Також в
сховищах обов‘язково мають бути туалети. В деяких сховищах навіть є душові
кімнати, таке явище зазвичай зустрічається лише в крупних спорудах.
В сховищах встановлюють насоси (помпи) та резервуари з водою.
Зазвичай насосна знаходиться нижче сховища. Призначення – відкачування
ґрунтових вод, щоб сховище не підтоплювалось, а також забезпечення
функціонування усіх систем [5].
В деяких сховищах обладнані кімнати зв‘язку. Таке явище можна
зустріти в штабах ЦО заводів або міст (рис. 8).

а)

б)
Рис. 8. а) кімната зв‘язку; б) штаб ЦО заводу.
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В кожному сховищі обов‘язково має бути склад майна ЦЗ. Це протигази,
хімічний захист, прилади ВПХР, дозиметри тощо (рис 9).

а)

б)
Рис 9. а) склад майна ЦЗ; б) дозиметри

В кожному сховищі також обов‘язково має бути аварійний вихід.
Зазвичай він представлений вентиляційною шахтою, або ж похилим виходом.
Зроблено це для того що б у випадку завалу люди могли вийти через нього.
Готовність сховищ на 2018 рік.
У Києві налічується 526 захисних споруд, серед яких 299 – у комунальній
власності, інші – відомчі або належать різним підприємствам столиці. Більша
частина сховищ знаходяться в недоглянутому стані та не готові прийняти
людей. Майже всі споруди під лікарнями, школами та жилими домами
знаходяться в поганому стані, в більшості немає навіть герметичних дверей та
хоч якихось систем життєзабезпечення. Більш менш нормальним станом
можуть бути сховища під заводами та підприємствами, але, нажаль, далеко не
всі. В Києві готовими можна назвати максимум 10% сховищ, обмеженоготовими – близько 20, 70% сховищ прийняти людей не готові. Нажаль, влада
нічого з цим не робить, а лише іноді показує журналістам декілька готових
споруд і увіряє в тому що вони усі знаходяться в такому ж стані, але це далеко
не так.
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НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ГРУПИ «EATON» 
ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКІВ КПІ ІМ.
ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Левченко О.Г., д.т.н., проф., Каштанов С.Ф., к.т.н., доц.,
Демчук Г.В., к.т.н., доц. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського),
Олійник А.П., керівник техн. відділу ДП «Ітон Електрик»

Досягнення найвищих світових стандартів освіти та забезпечення
суттєвого підвищення існуючого рівня професійної підготовки випускників
НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» в такій важливій сфері як охорона праці та
промислова безпека може бути забезпечено лише в разі подальшого
реформування учбового процесу та корінної модернізації існуючої науковотехнічної бази в цій сфері.
Безумовно, що дана мета може бути досягнута лише в разі детального
вивчення вже існуючого світового досвіду та останніх інноваційних досягнень
науки та техніки у сфері охорони праці та промислової безпеки, а також, і це
головне,
лише за умови максимально ефективного співробітництва з
провідними виробниками систем автоматизації, управління та промислового
обладнання в цій сфері, до яких, в першу чергу, можна віднести таку
міжнародну корпорацію як «EATON», до складу якої увійшли компанії
«MOELLER» та «COOPER». Ця міжнародна корпорація є флагманом даної
галузі і до того ж вона має в Україні своє представництво, а саме ДП «Ітон
Електрик», яке успішно та ефективно працює на ринку України вже багато
років і пропонує широкий спектр систем управління, автоматизації, обладнання
та інших послуг для досягнення максимального рівня безпеки виробничих
процесів на діючих підприємствах України, у тому числі:
- електротехнічну продукцію (контактори, запобіжні пристрої, вимикачі
навантаження, головні та сервісні вимикачі, перемикачі, промислові вимикачіроз‘єднувачі, компактні автоматичні вимикачі з функцією діагностики,
перетворювачі частоти, системи гасіння дуги, різноманітні пристрої для систем
енергопостачання тощо);
- датчики (безконтактні  ємкісні, індуктивні, фотоелектричні; датчики
тиску; вібраційні датчики; механічні кінцеві вимикачі тощо);
- систему управління SmartWire-DT з технологією SmartWireDarwin
(SWD) – це нова інноваційна інтелектуальна технологія підключення
обладнання до щитових панелей, яка використовується для спрощення
з‘єднань та комутацій;
- силові та розподільні щити керування;
- пристрої управління та сигналізації (пульти керування, кнопки для
керування рукою/ногою, кнопки аварійного відключення, світлові та звукові
колони компактні акустичні сигнальні пристрої тощо);
- компоненти систем автоматизації виробничих процесів (промислові ПК,
компактні
програмовані
логічні
контролери
(ПЛК),
розширювачі
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входів/виходів для ПЛК, модулі віддалених входів/виходів ПЛК, сенсорні
панелі із вбудованими ПЛК, програмовані керуючі реле для кіл безпеки (Easy
Safety), вимірювальні реле (EMR), реле часу (ETR), реле перевантаження,
пристрої плавного пуску тощо);
- вибухозахищене обладнання для роботи у вибухо- та пожежонебезпечних середовищах;
- програмне забезпечення з моделювання систем автоматизації
виробничих процесів з урахуванням існуючих ризиків тощо.
Крім цього, ДП «Ітон Електрик» надає широкий спектр необхідної
технічної документації на свою продукцію, а також, і це дуже важливо, надає
дійсно кваліфіковані практичні рекомендації щодо її безпечного використання з
урахуванням вимог існуючого європейського законодавства у сфері безпеки
виробничого обладнання та продукції. Так спеціалістами «EATON/MOELLER»
розроблені відповідні керівництва/довідники [1-3], в яких, з урахуванням вимог
Directive 2006/42/EC, EN 954-1 (ДСТУ EN 954-1:2003), EN ISO 13849-1 (ДСТУ
EN ISO 13849-1-2016), IEC 62061 та інших діючих у сфері безпеки виробничого
обладнання та продукції гармонізованих стандартів та відповідних Директив
Європейського Співтовариства, надані практичні рекомендації з вимог безпеки
для машин і систем їх управління та контролю, у тому числі запропоновані
відповідні схеми та заходи щодо:
- безпеки їх ремонту обслуговування та експлуатації;
- захисту від ураження електричним струмом;
- забезпечення необхідного рівня безпеки у відповідності до норм
стандарту EN 60 204-1 (ДСТУ EN 60204-1:2015 Безпечність машин.
Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги).
Крім того, спеціалістами «EATON/MOELLER» у відповідних розділах
керівництва/довідника [1] запропоновано та апробовано ефективні алгоритми
визначення основних показників безпеки в разі застосування таких схем, як:
- аварійного відключення;
- запобігання непередбаченого запуску обладнання (повторних
перезапусків);
- контролю з‘ємних захисних бар‘єрів (огороджень) з блокуванням або
без нього;
- контролю відкритих зон небезпеки;
- використання двопозиційних (дворучних) органів управління (типів І, ІІ
та ІІІ) тощо.
Незалежний від виробника інструмент розрахунку «SISTEMA» Інституту
охорони праці та здоров‘я німецького фонду соціального страхування від
нещасних випадків (IFA), який також використовується і спеціалістами
«EATON/MOELLER», надає ефективну допомогу в оцінці компонентів систем
управління, що пов‘язані з безпекою в контексті EN ISO 13849-1, і дозволяє
значно спростити аналіз та оцінку існуючих ризиків.
Враховуючи вище наведене, кафедрою охорони праці, промислової та
цивільної безпеки (ОППЦБ) НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» та ДП «Ітон
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Електрик» було прийняте відповідне рішення про подальшу співпрацю у сфері
охорони праці та промислової безпеки. У першу чергу, це стосується створення
сумісної учбово-дослідної лабораторії з безпеки виробничих процесів.

Необхідно також зазначити, що розроблені спеціалістами технічного
відділу ДП «Ітон Електрик» та співробітниками кафедри охорони праці,
промислової та цивільної безпеки КПІ ім. Ігоря Сікорського універсальні
лабораторні стенди, які частково представлені нижче, при їх незначній
додатковій модернізації вже найближчим часом дозволять реалізовувати на
практиці не тільки існуючі схеми захисту виробничого персоналу, що
пропонуються у керівництвах/довідниках [1-3], а й будь-які інші, у тому числі і
ті, що можуть бути розроблені та запропоновані студентами самостійно. І це
дуже важливо, оскільки це надасть можливість останнім реалізувати в повній
мірі весь свій творчий потенціал, а також, і це головне, у них з‘явиться
можливість виконання на сучасному європейському рівні відповідних
наукових-досліджень у сфері охорони праці та промислової безпеки.

146

Дана лабораторія повинна дозволити не лише
забезпечити найвищі світові стандарти освіти
випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського стосовно
рівня їх професійної підготовки в такій важливій
сфері як охорона праці та промислова безпека, а й
дозволити студентам та викладачам кафедри
проводити науково-дослідні роботи в цій сфері.
Також у подальшому передбачається забезпечити в
цій лабораторії можливість організації проведення
додаткового професійного навчання для вже
працюючих у різних галузях виробництва фахівців з
метою підвищення рівня їх кваліфікації у сфері
охорони праці та промислової безпеки до рівня європейських стандартів.
У процесі навчання студентів на кафедрі ОППЦБ КПІ ім. Ігоря
Сікорського планується їх ознайомлення з існуючими вимогами Директив,
стандартів та правил ЄС, які повинні бути враховані для забезпечення безпеки
виробничого обладнання в процесі його проектування, експлуатації та
обслуговування. Ці вимоги викладені в останній англомовній версії
керівництва/довідника розробленого спеціалістами «EATON/MOELLER»
«Safety Manual. Safety technology for machines and systems in accordance with the
international standards EN ISO 13849-1 and IEC 62061» [1].
Згідно з цими вимогами будь яке виробниче обладнання в залежності від
умов його експлуатації повинно забезпечувати відповідні функції безпеки і
мати відповідні гарантії щодо їх забезпечення. Наприклад, це можуть бути
наступні функції безпеки:

- зупинення обладнання в разі виникнення аварійної ситуації;
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- блокування захисних бар‘єрів (огороджень);
- світлові захисні бар‘єри;
- дворучне вмикання;
- захист від перезапуску обладнання в разі відключення живлення від
електромережі тощо.
Згідно
рекомендацій,
що
викладені
в
зазначеному
вище
керівництві/довіднику [1], визначення показників безпеки виробничого
обладнання повинно здійснюватися за наступними стандартами.
1. EN 954-1 «Safety of machinery SRP/CS. General principles for design» 
«Безпека машин. Загальні принципи проектування».
2. EN ISO 13849-1/-2 «Safety of machinery – Safety-related parts of control
systems» – «Безпека машин – Безпека, що пов‘язана з елементами систем
управління».
Part 1: «General principles for design» – «Загальні принципи
конструювання».
Part 2: «Validation» – «Перевірка».
3. IEC 62061 «Safety of machinery – Functional safety of safety-related
electrical, electronic and programmable electronic control systems»  «Безпека
машин. Функціональна безпека, що пов‘язана з безпекою електричних,
електронних та програмованих систем управління».
При визначенні показників безпеки на додаток до стандартів EN ISO
13849-1/-2 і IEC 62061 необхідно також використовувати:
1. EN ISO 12100-1/2 «Safety of machinery General principles for design and
risk evaluation. Basic concepts»  «Загальні принципи проектування та оцінки
ризику. Базові концепції».
2. EN ISO 14121-1 «Principles for risk assessment»  «Принципи оцінки
ризику».
Оскільки в діючих стандартах безпеки використовуються і різні системи
класифікації та алгоритми визначення показників безпеки виробничого
обладнання, то в керівництві/довіднику «EATON/MOELLER» [1] надається
інформація з урахуванням одразу всіх основних вище згаданих стандартів.
Слід зазначити, що для кожної із запропонованих у цьому
керівництві/довіднику «EATON/MOELLER» схем управління безпекою
промислового обладнання наведено характерні для них значення основних
показників безпеки у відповідності до вимог EN 954-1, EN ISO 13849-1 и IEC
62061, а також приведений перелік прийнятих при цьому допущень. Наведені ці
показники в дуже зручній для сприйняття уніфікованій формі, а саме у вигляді
таблиць
в
заголовку
кожного
з
відповідних
розділів
цього
керівництва/довідника (див. табл. 1).
Крім того, в керівництві/довіднику «EATON/MOELLER» [1] надаються
вичерпні дані про основні показники безпеки та експлуатаційні характеристики
того обладнання, яке виробляється корпорацією «EATON» з урахуванням
вимог EN ISO 13849 та IEC 62061. В першу чергу, це показники, які пов‘язані з
безпекою частин (елементів) обладнання та систем управління з урахуванням
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відмовостійкості апаратних засобів і використовуваних в системі управління
діагностичних функцій і їх надійності.
Таблиця 1.
Уніфікована форма визначення відповідних показників безпеки
Категорія безпеки
згідно з EN 954-1
Рівень експлуатаційної
безпеки PL згідно з EN ISO 138491
Рівень повноти безпеки
SIL згідно з IEC (МЭК)
62061

В

1

2

3

4

a

в

с

d

E

1

2

3

*Примітки:
1. ISO/ИСО – це «Міжнародна організація із стандартизації», яка розробляє міжнародні
стандарти, насамперед, для неелектричних технологій.
2. IEC/МЭК – це «Міжнародна електротехнічна комісія», яка розробляє міжнародні
стандарти для електричних та пов’язаних з ними технологій .

Керівництво кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки
КПІ ім. Ігоря Сікорського та технічний відділ ДП «Ітон Електрик» і надалі
планують продовжувати спільну роботу щодо подальшої модернізації
матеріально-технічної бази спільної учбово-дослідної лабораторії з безпеки
виробничих процесів та проведення наукових досліджень у сфері охорони праці
та промислової безпеки.
Література
1. Керівництво/довідник «Safety Manual. Safety technology for machines
and systems in accordance with the international standards EN ISO 13849-1 and IEC
62061». http://moeller.kiev.ua/rukovodstvo-po-bezopasnosti.
2. Керівництво/довідник «Обладнання промислової безпеки».
http://moeller.kiev.ua/images/uploads/pdf_catalogs/172/Safety_spravochnik_2004.pd
f.
3. Керівництво/довідник з електричних схем «Автоматизація та розподіл
електроенергії».
http://moeller.kiev.ua/images/uploads/pdf_catalogs/174/Wiring%20manual%202009
%20ru.pdf.
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ОСОБЕННОСТИ АЛЮМИНИЙ-ЛИТИЕВЫХ СПЛАВОВ И
НЕОБХОДИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ИХ НА ТОКСИЧНОСТЬ
Лукьяненко А.О., к.т.н. (каф. ОТПГБ КПИ им. Игоря Сикорского);
Данилишин Б.Н., студ. (гр. ЗВ-32 СФ КПИ им. Игоря Сикорского)

Темпы роста промышленного авиа и ракетостроительного производства в
Украине и мире диктуют темпы использования современных и инновационных
технологий и материалов. Одной из важнейших задач, стоящих сегодня перед
авиакосмической отраслью, является повышение весовой эффективности
техники, и ее прочности. Эта задача решается благодаря разработке и
внедрению новейших сверхлегких высокопрочных материалов и технологий их
соединения.
Одной из групп таких материалов являются алюминиевые сплавы
легированные литием, а именно Al-Li-Mg (1420, 1421, 1423, 1424) и Al-Li-Cu
(1450, 1451, 1460, 1461, 1463, 1464). Алюминий-литиевые сплавы являются
новым классом широко известных алюминиевых систем и характеризуются
прекрасным сочетанием механических свойств: малой плотностью,
повышенным модулем упругости и достаточно высокой прочностью. Это
позволяет создавать аэрокосмическую технику с меньшей массой, что
позволяет повысить экономию топлива, увеличение грузоподъемности и
улучшения других характеристик летательных аппаратов. Современные
системы легирования данного типа приходят на замену сплавам 1933 или АК6
и др. которые используются при изготовлении самолетов Ан-148, SSJ-100, а
также военных воздушных судов и ракетной техники.
Увеличение содержания лития уменьшает плотность алюминия. Добавки
лития в пределах твердого раствора приводят к непрерывному увеличению
удельного сопротивления. Модуль упругости алюминия возрастает с
увеличением содержания лития. При максимальной растворимости лития в
твердом растворе модуль упругости составляет около 8000 кг /мм2. Увеличение
содержания лития приводит к повышению прочности алюминия. При
содержании лития до 2 % прочность сплавов возрастает без снижения
пластичности, при дальнейшем увеличении содержания лития пластичность
резко снижается. Литий при концентрациях до 0,8 % в алюминиевых сплавах
обеспечивает повышенную стойкость к коррозии, более высокую, чем у
чистого алюминия.
С целью повышения прочностных свойств, особенно предела текучести,
предложенные модификации сплава 1420 (1421 и 1423), которые
дополнительно легированные скандием и различаются лишь содержанием
магния [1].
Целесообразным является постепенный переход к алюминий-литиевым
сплавов 1420 и 1460. Первый из этих сплавов давно освоен и широко
применяется при производстве МиГ-29, а также был использован при
изготовлении некоторых частей орбитально-космического корабля системы
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«Буран». При той же прочности, в сплаве Д16 его плотность составляет всего
2470 кг/м3, модуль упругости несколько выше, а свариваемость и коррозионная
стойкость существенно лучше. Применение этого сплава в сухих отсеках
позволил перейти к сварочным соединениям, обеспечит, снижение массы
крепежных элементов (а она может достигать в среднем 6-7 % от массы
силовой конструкции). В целом, применение сплавов 01420/01460 позволит
снизить массу конструкции на 12-15 % [2].
Не менее важным аспектом использования алюминий-литиевых сплавов
являются методы их соединения, а именно сварки поскольку сварные
конструкции выигрывают в весе за счет отсутствия крепежных элементов.
Основными способами сварки сплавов на основе алюминия являются: дуговая
сварка в среде инертных газов (плавящимся и неплавящимся электродом)
автоматическая дуговая сварка под слоем флюса; плазменная сварка;
электронно-лучевая сварка; сварки трением с перемешиванием; ручная дуговая
сварка покрытыми электродами. Использование которых в свою очередь
приводит к выделению вредных газов и сварочных аэрозолей (кроме сварки
трением с перемешиванием).
В настоящее время более подробно и всесторонне изучены сварочные
аэрозоли и газы, образующиеся при сварке различных марок сталей и сплавов
на основе железа. Менее исследованной областью является сварочные аэрозоли
(СА), образующихся при сварке цветных сплавов, в частности - алюминия.
Повышенный интерес вызывает токсичность лития и его соединений, входящих
в состав СА при сварке алюминий-литиевых сплавов.
Состав СА зависит в основном от химического состава свариваемого
металла или сплава, присадочных материалов (ПМ), которые применяются, а
также - от способа сварки. При дуговой сварке химический состав СА на 80 ...
90 % определяется составом ПМ [3].
При сварке данных сплавов в качестве ПМ нужно использовать
материалы приближении по химическому составу к основному содержанию.
Это означает, что при сварке достаточно активно в качестве СА будут
выделяться литий, магний, медь и алюминий в соответствии химическому
составу ПМ и свариваемого сплава.
Одним из самых вредных СА выделяемого при сварке данных сплавов
является литий. Заметим, что литий относят к классу высоко опасных веществ
(2-й класс опасности). Несмотря на широкое применение, токсичность лития и
его соединений в настоящее время изучена недостаточно. В работе [4]
отмечается, что литий и его соединения имеют кумулятивный эффект. Попадая
в организм, они в первую очередь поражают желудочно-кишечный тракт,
центральную нервную систему, почки. Выделяются следующие признаки
литиевого отравления: бессонница, ухудшение внимания, потеря координации,
паркинсонизм, бред, диарея и т. Выводится литий из организма через почки. Во
влажном воздухе медленно реагирует с азотом и другими газами,
находящимися в воздухе, превращаясь в нитрид Li3N, гидроксид LiOH и
карбонат Li2CO3. В кислороде при нагревании горит, превращаясь в оксид Li2O.
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В соединениях литий всегда проявляет степень окисления +1. Токсичность
лития определяется, главным образом, катионом Li +, который накапливается
во внутренних органах человека, нарушая их функционирование.
Алюминий и его соединения не считаются наиболее токсичными в списке
вредных веществ. Он является основным металлом в алюминиевых сплавах ПМ
для их сварки, как проволока и электроды. Поэтому за счет высокого
процентного содержания он в некоторых случаях может образовывать в СА
концентрации, которых превышают предельно допустимые концентрации
(ПДК).
Алюминий относится к классу веществ умеренно опасных (3-й класс
опасности). Несмотря на широкую распространенность в природе, ни одно
живое существо не использует алюминий в метаболизме - это мертвый металл.
Отличается незначительной токсическим действием, но немало растворимых в
воде неорганических соединений алюминия хранятся в растворенном
состоянии длительное время и могут оказывать вредное воздействие на
человека и теплокровных животных через питьевую воду. Наиболее ядовитые
хлориды, нитраты, ацетаты, сульфаты и др. В первую очередь алюминий
действует на нервную систему (накапливается в нервной ткани, приводя к
тяжелым расстройствам функции центральной нервной системы).
Действие других СА выделяемых при сварке литий-алюминиевых
сплавов менее значительная и токсична, но также следует учесть, что фториды
и хлориды металлов могут образовываться в результате взаимодействия с
продуктами распада компонентов флюсов и покрытий электродов,
используемых для сварки. Соединения с углеродом также возможны в
результате реакции с углекислым газом [3].
Чаще всего в качестве защитного газа при сварке цветных металлов, в том
числе алюминиевых сплавов, используются такие инертные газы как аргон и
гелий. Следует отметить, что аргон широко используется в Европе и странах
СНГ, а гелий, как защитный газ, чаще всего в США. При сварке неплавящимся
электродом (часто используется как ручная сварка) алюминиево-литиевых
сплавов наряду с выделением СА в воздух рабочей зоны выделяются вредные
сварочные газы, принадлежащих к группе химических опасных и вредных
производственных факторов которые особенно опасны непосредственно для
сварщика и не так страшны для операторов при автоматической сварке.
Причиной образования газов при электродуговой сварке является влияние
высокотемпературной сварочной дуги на сварочные материалы, окружающих
аргон и другие защитные газы и воздух. Часть газов образуется в результате
термической диссоциации газо и шлакообразующих компонентов сварочных
материалов в сварочной зоне, другие - из молекул окружающей газовой среды,
как результат воздействия ультрафиолетового излучения сварочной дуги.
Состав смеси вредных газов, образующихся зависит от химического состава
сварочных материалов, защитных газов и воздуха. Самые распространенные в
составе СА является смеси сварочных газов оксид углерода, оксиды азота и
озон который образуется из кислорода воздуха под воздействием
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ультрафиолетового излучения, генерируемого электрической дугой. По степени
воздействия на организм чрезвычайно опасным считается озон (1-й класс
опасности). Диоксид азота относится к 3-му классу умеренно опасных веществ,
оксид углерода - до 4-го малоопасных класса веществ [5].
Из написанного выше можно сделать определенные выводы об
актуальности применения алюминий-литиевых сплавов в промышленности и
об их вредности при сварке. Исследованию алюминий-литиевых сплавов,
совершенствованию технологии производства различных полуфабрикатов,
разработке новых композиций сплавов и оценке перспективности их
применения, особенно в авиационной технике, уделяется большое внимание во
многих странах.
Алюминий-литиевые сплавы достаточно технологичны. Они хорошо
деформируются в горячем состоянии, быстро укрепляется при холодной
деформации, хорошо прессуются, штампуются и обрабатываются резанием.
Технология получения новых сплавов мало отличается от технологии
производства традиционных сплавов.
Кроме чрезвычайно токсичного бериллия, литий является единственным
легирующим элементом, содержание которого в сплаве уменьшает плотность
сплава и увеличивает модуль упругости. Каждый процент лития в алюминийлитиевого сплаве снижает его плотность примерно на 2 % и повышает модуль
упругости на 6 %. Плотность таких сплавов составляет 2470 - 2560 кг / м3,
плотность лития - легчайшего металла - 530 кг / м3.
Алюминий-литиевые сплавы занимают особое место среди других
стареющих алюминиевых систем, что обусловлено их более высоким модулем
упругости и меньшей плотностью, свойствами, которые открывают новые
возможности применения металлических легких материалов, в частности для
аэрокосмической техники. Но при всей технологичности использования и
пользу алюминий-литиевых сплавов в авиакосмической отрасли не следует
забывать о достаточно высокой токсичности сварки этих сплавов для человека.
Влияние на сварщика СА, выделяющихся при сварке алюминиевых сплавов
недостаточно изучен, а вредные газы, особенно озон, имеют сильный
токсический эффект.
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Введение. Конец XX века задал тенденцию на стремительный рост
информационной среды и еѐ дальнейшую интеграцию в повседневную жизнь.
Одно (и самое популярное) из проявлений интеграции – социальные сети. На
сегодняшний день Facebook – самая популярная социальная сеть c охватом
более 2 млрд пользователей [1]. Интеграция информационной среды в нашу
жизнь привносит однозначно огромное количество удобств, но не стоит
забывать о силе и возможностях информационно-телекоммуникационных
систем, о негласном контроле социальных сетей и о необходимости
осторожного обращения с персональными данными. Многие пользователи про
это забывают до тех пор, пока не убедятся в этом на личном примере.
Актуальность темы. В США происходит невероятно важное
расследование – в течении нескольких лет компания CambridgeAnalityca с
помощью одного из приложений собрала информацию о более чем 87 млн
пользователей Facebook [2]. Утечке подверглись публикации, отметки «Мне
нравится» не только пользователей приложения, но и их друзей. Направлений
использования данной информации множество. Некоторые из них:
манипулирование сознанием избирателей во время организации и проведения
выборов всех уровней; формирования общественного мнения «в нужном
направлении» по любым вопросам. Так, по некоторым данным, благодаря
именно таким манипуляциям Дональд Трамп стал президентом США [3].
Известно, что вопрос сохранения конфиденциальности персональных данных и
предотвращения их использования в целях манипуляции на данный момент
самый актуальный вопрос информационной безопасности.
Предмет исследования. Информация в социальных сетях и возможности ее
использованиями третьей стороной.
Цель исследования. Оценить последствия использования информации,
которая находится в социальных сетях и рассмотреть способы минимизации
возможности использовать персональную информацию.
Основные результаты исследования. Общеизвестно, что информация –
самое ценное, чем может владеть человек. Чем больше нужной информации
известно, тем легче принимать правильные, взвешенные решения. В военном
деле и политике информация невероятно важна. Досконально зная не только
сильные и слабые стороны противника, но и все параметры внешних
обстоятельств, можно успешно выполнить действия, которые были задуманы.
Именно поэтому существуют шпионы, их основная цель – завладеть
информацией противника. В XX веке произошло несколько значимых
шпионских операций, без которых мир бы не был таким, какой он есть сейчас.
С конца XX века ситуация несколько изменилась: во все сферы
деятельности проник Интернет, а с 1999 года информация буквально витает в
воздухе, поскольку многие устройства начали использовать такие
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беспроводные технологии как Wi-Fi для доступа в Интернет. На сегодняшний
день информации настолько много, что для того, чтобы ею завладеть, нужно
только знать где еѐ перехватывать. Иногда информация защищена, и для того,
чтобы пользоваться ею, еѐ следует расшифровать. Но защита не безупречна,
поэтому иногда дешифровать информацию могут и третьи лица, для
использования еѐ в целях манипулирования, шантажа, вымогательства.
Благодаря социальным сетям, таким как Facebook, Twitter, Instagram и др.,
информация о вас, о вашей семье и о ваших знакомых находится буквально на
поверхности. Если вы ведѐте активную социальную жизнь, узнать о чѐм вы
думаете, где живѐте, кто вам нравится меньше, а кто - больше можно даже не
прибегая к дешифрации ваших личных данных. Многие вещи в Сети
появляются только из-за того, что вы (или кто-то другой) считаете нужным
поделиться со всем миром своей точкой зрения или фотографией. Анализ
вашего профиля (или небольшой группы профилей) в социальной сети, на
удивление, довольно нетрудное занятие, которое позволяет злоумышленникам
воздействовать на вас.
Помимо мелких злоумышленников, информацию, которая лежит в
свободном доступе могут использовать для более серьѐзных целей. Так,
компания CambridgeAnalityca собрала невероятно большой массив данных
пользователей Facebook и с помощью определѐнного рода инструментов смогла
создать психологические портреты американских избирателей для правильного
продвижения кандидатуры Дональда Трампа во время президентских выборов
[3]. Эта информация поддалась огласке, но наверняка есть не одна компания,
направление деятельности которой схоже направлению CambridgeAnalityca.
Вашу публичную информацию могут использовать и велика вероятность, что
уже используют для составления психологических портретов населения или
какой-либо целевой аудитории для продвижения желаемых целей.
Для предотвращения подобного рода манипуляций следует относиться к
выкладываемой информации бережно, как и к любой исходящей от вас
информации в жизни. Прежде всего, ставьте перед собой вопрос: «А стоит ли
эта информация того, чтобы быть выложенной в Интернете или же еѐ
отсутствие не критично?». Далее следует ознакомиться с политикой
конфиденциальности (privacypolicy) сервиса, которым вы пользуетесь. У
каждого сервиса, который так или иначе владеет информацией, должен быть
документ, регламентирующий какую информацию сервис может обрабатывать,
например, для контекстной рекламы, а какая остаѐтся необработанной, вашей
сугубо личной. Если вы согласны с политикой конфиденциальности, то далее
следует просмотреть настройки вашего профиля в выбранном сервисе,
возможно, настроить параметры публичной доступности публикуемых вами
данных так, как вам захочется – оставить их полностью публичными или же
ограничить к ним доступ. Никогда не делитесь паролями ваших учетных
записей, это наносит вред вашей конфиденциальности. Проведя эти действия,
вы точно будете знать насколько публична ваша информация и какой уровень
защиты предлагается определѐнным сервисом.
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Однако, информацию собирают не только злоумышленники, но и
спецслужбы разных государств. Тут речь идѐт не только о той информации,
которая находится в социальных сетях и условно «не защищена», но и про
информацию о ваших перемещениях, посещении мероприятий и разного рода
мест, даже о ваших крупных покупках. На сегодняшний день известно, что
информацию о своих гражданах собирает США, РФ, КНР.
После событий 9 сентября 2001 г. АНБ США была создана специальная
программа в целях борьбы с терроризмом, основная задача которой – следить
за определѐнными гражданами продолжительное время, записывая действия
последних вплоть до минуты. Летом 2013 г. эта информация стала известной
благодаря Эдварду Сноудену и ресурсу «TheGuardian» [4]. Однако, была
доказана неэффективность этой программы, за всѐ время работы она сыграла
ключевую роль лишь в одном случае [5]. В феврале 2016 г, тоже прикрываясь
целями борьбы с терроризмом, ФБР потребовало Apple реализовать обход
блокировки устройств компании [6]. Глава корпорации, Тим Кук, написал
открытое письмо, в котором сполна осветил сложившуюся ситуацию и дал
отказ реализации обхода, поскольку это сильно вредило бы безопасности всех
устройств. Стоит заметить, что через некоторое время ФБР разблокировали
устройство без помощи Apple [7].
В РФ почти год как принят «антитеррористический пакет»
законопроектов, предложенный Ириной Яровой. Согласно последнему, вся
информация, которая была опубликована вами в Интернете, сохраняется год,
телефонные звонки и СМС – до трѐх лет, а каждый сервис, который
поддерживает шифрование данных обязан помочь ФСБ расшифровать эти
данные [8], иначе будет заблокирован. Сервис по обмену сообщений
«Telegram» отказался обеспечивать подобную помощь ФСБ. Объясняется это
двумя причинами. Во-первых, имея универсальный алгоритм дешифрации (так
называемый «ключ») сообщений ставится под вопрос защита любой переписки
от третьих лиц, ведь любой может завладеть этими «ключами». Во-вторых,
«Telegram» использует такой тип шифрования, при котором «ключи»
случайным образом генерируются на устройствах самих пользователей, а не на
серверах сервиса, так информация остаѐтся наиболее защищѐнной.
В Китае тоже нет как такового открытого Интернета и всѐ находятся под
наблюдением. КНР по праву заслужила звание не демократичной страны, но
нельзя утверждать, что это самая незащищенная страна. В середине апреля
этого года китайские полицейские задержали мужчину-злоумышленника среди
многочисленной толпы на концерте [9]. С 2015 года в Китае начали собирать
национальную базу данных используя функцию распознавания лиц, которая
называется «Острый глаз». К 2020 году китайское правительство планирует
ввести «рейтинг общественной надѐжности». Согласно нему, гражданам с
более высоким рейтингом будут предоставляться социальные пособия,
открываться туристические визы или кредиты с выгодными процентными
ставками [10]. Это довольно интересная инициатива, которая работает по
принципу кармы: будь законопослушным гражданином – государство будет
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идти к тебе навстречу.
Конечно, приведѐнные выше примеры показывают, как глобальная слежка
ограничивает свободу простого гражданина страны. Но, давая доступ к своим
персональным данным, вы можете улучшить безопасность собственного
государства от правонарушений разного масштаба и сделать так, чтобы
государство помогало вам, в конечном итоге.
Выводы. В XXI веке уделять внимание модернизированию вашей
информации, которая находится в Интернете необходимо, особенно
информации персонального характера. Социальные сети следует рассматривать
не только с позиций коммуникационной среды, но и как составляющую
современного оружия – информационного.
Несмотря на то, что государства собирают информацию о своих
гражданах, эти действия происходят в целях улучшения национальной
безопасности государства и положения каждого гражданина в последнем. К
сожалению, вопрос национальной безопасности конфронтируют с вопросом
демократизации и свободы общества.
Научный руководитель: Фурашев В.М., к.т.н., доцент (каф. ИППИС НТУУ «КПИ
им. Игоря Сикорского»)
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СІРЧАНА КИСЛОТА ЯК ДЖЕРЕЛО НЕБЕЗБЕКИ ДЛЯ ЛЮДИНИ
Мазанка В.М., студ. (гр. ХЕ-41, ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського);
Полукаров Ю.О., к.т.н., доц. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Вступ. В хімічній промисловості однією з багатотоннажних продуктів є
сірчана кислота. Вона одна з найсильніших, їдких та небезпечних
неорганічних кислот. Сірчана кислота не димить, не має кольору і запаху, при
звичайній температурі знаходиться в рідкому стані, в концентрованому вигляді
не кородує чорні метали. Ця речовина добре розчиняється у воді, змішуючись з
нею в будь-яких пропорціях. У процесі цього відбувається виділення тепла і
сильне нагрівання розчину, аж до закипання. Сірчана кислота є лідером за
кількістю виробництв та однією з найважливіших технічних речовин у світі
[1].
Дія сірчаної кислоти та її застосування. Сірчана кислота дуже
агресивна речовина, тому руйнує багато органічних речовин, а саме:
дерево, папір, бавовняні тканини, цукор тощо. Це пояснюється тим, що
концентрована сульфатна кислота забирає від цих речовин водень і кисень у
вигляді води, а вуглець залишається у вигляді пористого вугілля. Також
концентрована сірчана кислота, при нагріванні, здатна реагувати з металами:
мідь, срібло, золото, але не здатна реагувати залізом, через його пасивацію.
Тому для перевезення концентрованої сульфатної кислоти використовуються
залізні цистерни. При взаємодії розведеної сірчаної кислоти з метали, які
у електрохімічному ряді активності розташовані ліворуч від водню, виділяється
водень [2].
Сірчану кислоту застосовують:
 як каталізатор в органічному синтезі. Вона є кислотним каталізатором
для виготовлення капрону.
 у виробництві мінеральних добрив;
 як електроліт в свинцевих акумуляторах;
На негативному електроді :
Pb + 3 SO2−4 ⇌ PbSO4 + 2 e−
На позитивному електроді:
PbO2 + 4 H+ + SO2−4 + 2 e− ⇌ PbSO4 + 2 H2O
Сумарна реакція:
Pb + PbO2 + 4 H+ + 2 SO2−4 ⇌ 2 PbSO4 + 2 H2O
 для отримання різних мінеральних кислот і солей;
 у виробництві хімічних волокон, барвників, димоутворювальною і
вибухових речовин. Вона використовується для виготовлення соляної
кислоти з солі.
 в нафтовій, металообробній, текстильної, шкіряної галузях
промисловості. Сульфатна кислота використовується в нафтопереробній
промисловості, як каталізатор реакції ізобутону та ізобутелену, для утворення
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ізооктану, сполуки, що має еталонне октанове число, і придатної для створення
високооктанового бензину без металовмісних присадок.
 в харчовій промисловості (у вигляді харчової добавки E513
(емульгатор));
 в промисловому органічному синтезі [1].
Вплив сірчаної кислоти на організм людини. Сірчана кислота і олеум надзвичайно агресивні речовини, які вражають дихальні шляхи, шкіру, слизові
оболонки, викликають кашель, нерідко - ларингіт, трахеїт, бронхіт. ГДК
(гранично допустима концентрація) аерозолю сірчаної кислоти в повітрі
робочої зони 1,0 мг на квадратний метр, в атмосферному повітрі 0,3 міліграм на
квадратний метр (максимальна разова) і 0,1 міліграм на квадратний метр
(середньодобова). Вражаюча концентрація парів сірчаної кислоти 0,008
міліграм на літр, смертельна 0,18 міліграм на літр. Клас небезпеки - 2. Аерозоль
сірчаної кислоти може утворюватися в атмосфері в результаті викидів хімічних
і металургійних виробництв і випадати у вигляді кислотних дощів [3].
На найбільшу небезпеку наражаються люди, що працюють на
виробництві, а саме: при виробництві мінералів; для обробки різних руд і їх
очищення; для виготовлення барвників і різних хімічних матеріалів; в
свинцевих акумуляторах як речовини-електроліту; у виробництві тканин; в
нафтовій промисловості; у виробництві продуктів в якості харчової добавки.
Незважаючи на високу агресивність і небезпека реагенту, він широко
використовується в багатьох сферах промисловості.
При контакті з шкірними покривами або слизовими оболонками реагент
призводить до утворення опіку, який важко піддається загоєнню. При великих
пошкодженнях у потерпілого з'являються опіки, які здатні, без медичної
допомоги, привести до летальних наслідків. Смертельна для дорослої людини
доза сірчаної кислоти становить всього 0,18 см на 1 літр!
Сірчана кислота їдка, хоча через значну в'язкість опік може статись за
час, достатній для змивання кислоти, що потрапила на шкіру. В цьому сенсі
більш небезпечні олеум та хлорсульфонова кислота, які можуть швидко
наносити сильні опіки. Найбільш небезпечне потрапляння сірчаної кислоти на
відкриті слизові оболонки. Потрапляння в очі може статись при спробі
розбавлення концентрованої кислоти доливанням до неї води (пряме
порушення правил поводження з концентрованою сульфатною кислотою), при
цьому вода закипає і розбризкується разом з кислотою. Уражені ділянки
промивають великою кількістю води і 5-% розчином питної соди [2].
Зіткнутися з чистою сірчаною кислотою в звичайному житті досить
проблематично. У більшості випадків отруєння - наслідок нехтування технікою
безпеки при роботі з розчином на виробництві. Можливо масове отруєння
парами речовини, якщо через технічні збої або необережності відбувається його
масивний викид в атмосферу. Щоб не допускати подібних викидів, існують
спеціалізовані служби, які контролюють роботу виробництв, де
використовується сірчана кислота.
Суворе дотримання заходів особистої захисту і правил техніки безпеки в
160

умовах виробництва зводить ризик отруєнь кислотою до мінімуму [4].
Засоби захисту при роботі з сірчаною кислотою.
1. Для уникнення розбризкування, слід кислоту лити у воду, а не
навпаки.
2. Працівники, які проводять зливання кислоти, повинні працювати в
одязі з кислотозахисної тканини, прогумованих фартухах, гумових чоботях,
гумових кислото- і лугостійких рукавицях, захисних щитках типу НБХ, мати
фільтрувальні протигази типів В, БКФ, М або шлангові протигази ПШ-1, ПШ-2.
3. Під час розливання сірчаної або будь-якої іншої кислоти на підлогу її
слід негайно нейтралізувати - посипати содою або негашеним вапном, прибрати
лопатою, а потім ретельно промити це місце сильним струменем води.
4. Під час прибирання кислоти ніс і рот слід закривати пов'язкою,
змоченою содовим розчином, а очі захищати спеціальними окулярами.
5. У разі попадання кислоти на одяг її необхідно змити сильним
струменем води, нейтралізувати 2-3%-м розчином соди і знову промити водою
[3].
Висновок. Над проблемою повної утилізації та переробки відходів
виробництва сульфатної кислоти нині працюють інженери техніки. Адже
реалізація принципу безвідхідності дає змогу не тільки істотно збільшувати
вихід кислоти, підвищувати ефективність виробництва, а й охороняти здоров'я
людей зберігати чистоту навколишнього середовища. Масштабний рівень
розвитку та використання сірчаної кислоти є однією з основних галузей в
хімічній промисловості України. Однак високий рівень небезпеки при роботі з
сульфатною кислотою ставить під загрозу багатьох людей. Тому необхідно
пам‘ятати основні правила роботи з агресивними речовинами та дотримуватися
техніки безпеки, адже ваше життя – у ваших руках.
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ТЕХНІКА ДЛЯ ЕВАКУАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
Маліков А.Г., студент (гр. ДГ-72мп, ФЕЛ КПІ ім. Ігоря Сікорського);
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Евакуація є одним із способів захисту населення. Це вивезення або
виведення людей з небезпечних районів. Вона може бути застосована як в
мирний, так і в воєнний час. Актуальність евакуації як способу захисту
населення за останні роки не тільки не знизилася, але і зросла. Практика
сучасного життя говорить про те, що населення все частіше піддається
небезпекам в результаті стихійних лих, аварій і катастроф в промисловості і на
транспорті.
Особливості проведення евакуації визначаються характером джерела
надзвичайної ситуації (радіоактивне забруднення або хімічне зараження
місцевості, землетрус, сніжна лавина, сель, повінь тощо), просторово-часовими
характеристиками впливу уражаючих факторів джерела НС, чисельністю і
охопленням населення, часом і терміновістю проведення евакуаційних заходів.
Фактори, які сприяють безпечній евакуації людей, залежать від величини
поширення ураження чи загрози надзвичайної ситуації, підготовленості
керівництва об'єктів, населених пунктів, адміністративних територій,
керівників держави, населення, сил і засобів, дотримання усіх норм при
будівництві житлових будинків або підприємств.
Проведення організованої евакуації з виробничих та інших приміщень і
будівель, запобігання проявам паніки і недопущення загибелі людей
забезпечується шляхом:
– планування евакуації людей (складання плану евакуації з приміщення з
розробленням схеми евакуаційних шляхів та виходів);
– визначення зон, придатних для розміщення евакуйованих з потенційно
небезпечних зон;
– організації управління евакуацією;
– навчання населення діям під час проведення евакуації.
На підприємстві має бути встановлено порядок оповіщення людей про
пожежу, з яким необхідно ознайомити всіх працівників.
Після оповіщення про пожежу до початку евакуації проходить певна
затримка - залежно від того, яку із систем оповіщення було використано для
повідомлення про надзвичайну ситуацію.
Працівники в разі виявлення пожежі, спрацювання засобів пожежної
сигналізації та автоматичного пожежогасіння повинні діяти за заздалегідь
розробленою інструкцією, в якій визначаються їхні обов‘язки з контролю за
додержання протипожежного режиму.
В зонах розвитку надзвичайної ситуації і з урахуванням чисельності
виведеного з зони НС населення можуть бути виділені наступні варіанти
евакуації: локальна, місцева, регіональна.
Локальна евакуація проводиться в тому випадку, якщо зона можливого
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впливу уражаючих факторів джерела НС визначається межами окремих міських
мікрорайонів або сільських населених пунктів; при цьому чисельність
евакуйованого населення не перевищує декількох тисяч осіб. В цьому випадку
евакуйоване населення розміщується, як правило, в прилеглих до зони НС
населених пунктах, або поза зонами дії уражаючих факторів джерела НС.
Місцева евакуація проводиться в тому випадку, якщо в зону НС
потрапляють середні міста, окремі райони великих міст, сільські райони. При
цьому чисельність евакуйованого населення може становити від декількох
тисяч до десятків тисяч людей, які розміщуються, як правило, в безпечних
районах суміжних із зоною НС.
Регіональна евакуація здійснюється за умови поширення впливу
уражаючих факторів на значні площі, що охоплюють території одного або
декількох регіонів з високою щільністю населення, що включають великі міста.
При проведенні регіональної евакуації вивезене (виведене) із зони НС
населення може бути евакуйоване на значні відстані від постійного місця
проживання.
Останнім часом використовують інноваційні методики та техніку для
оптимізації евакуаційних заходів.

Рис.1. Підсвітка коридорів під час пожежі в будівлі
Найдешевший варіант для евакуації людей з будівель. При пожежі
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спрацьовує протипожежна система, а коридори будівлі, до виходів будуть
підсвічуватись, що допоможе людям знайти вихід з приміщення, навіть якщо
воно заповнене димом.

Рис. 2. «Ліфт» який розташований на балконі та діє під власною вагою
людини
Корейська компанія Neri-Go запропонувала до використання систему
екстреної евакуації. Вона може перевозити декілька людей одночасно з одного
поверху на інший, і не вимагає електроенергії. Система призначена для
висотних будівель і не займає багато місця. При пожежі будівлі мешканці
виходять на платформу площею 60 квадратних сантиметрів та спускаються
донизу, потім вони сходять з платформи та йдуть на іншу, і так - до першого
поверху. Спуск керується вагою користувача, коли користувач сходить з
платформи, вона автоматично піднімається назад. Це звучить як краща
альтернатива евакуації для людей похилого віку, які не можуть легко
використовувати сходи, щоб дістатися до безпечного місця.

Рис. 3. Надувний трап для будівлі
Надувний трап ще не ввійшов в повсякденне користування але є дуже
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ефективною розробкою, оскільки допоможе за доволі короткий проміжок часу
евакуювати 2й та 3й поверхи будівлі. Трап надувається за рахунок стисненого
повітря в балоні за декілька секунд, але його недоліком є його розмір.

Рис. 4. Підземні ліфти та тунелі на випадок НС
Підземні ліфти та тунелі - одна з найдорожчих розробок. В європейських
країнах масово практикуються підземні паркінги і з'явилась ідея об'єднати їх
тунелями для випадків НС. Підземні тунелі допоможуть швидко евакуювати
населення від таких НС як смерчі, землетруси, масштабна пожежа та багато
іншого. Людей не потрібно буде вивозити в безпечну зону, а достатньо буде
спустити на ліфті під землю.
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Рис. 5. Надувна коробка для евакуації для районів з можливим
затопленням
Ця коробка з поліетилену, що складається, вміщає в собі ще дві картонні
коробки, що містять їжу, воду, спальні мішки та ін.
1) Надувна конструкція з двошаровим поліетиленом, натягнутим між
рамкою своєрідного гнучкого каркасу. Коли «коробка» знаходиться в
розгорнутому вигляді, вона може бути використана як сховище або плот.
2) Піна з поліетилену забезпечує комфорт, надійну термоізоляцію та захист
від вітру, а також добре вбирає вологу.
3) Life Box випускається в трьох різних варіантах для різних умов
використання - моделі «повітря», «земля» і «вода»:
 тип «повітря» передбачений для зон лиха, до яких рятувальники можуть
дістатися лише за допомогою літака. Зовнішній шар Life Box використовується
в якості парашута під час скидання з літака.
 тип «земля» передбачений для використання в зонах лиха, до яких
можна дістатися по автомобільних дорогах. Зовнішній шар Life Box
знаходиться всередині коробки.
 тип «вода» призначений для застосування в зонах, які постраждали від
повені. Life Box в такому випадку служить сховищем як на воді, так і на землі.
У такого пристосування є два надувних кільця навколо, що допомагають йому
триматися на плаву.
Дані технології об‘єднують в собі результати європейських досліджень в
області реагування на НС і технічні новинки; їх застосування сприяє розумінню
всіма учасниками ринку засобів безпеки нових підходів до питань евакуації. Ці
підходи потрібно закріпити і використовувати для вирішення найголовнішого
завдання - забезпечення безпеки людей.
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ВПЛИВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
КОМП`ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ НА СТАН ЗДОРОВ`Я ЛЮДИНИ ТА
МЕТОДИ ПРОТИДІЇ ЙОМУ
Мартинюк О.О., студ. (гр. ФБ-11, ФТІ КПІ ім. Ігоря Сікорського);
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Комп‘ютерна техніка на даному етапі розвитку суспільства зайняла
провідне місце у чи не всіх сферах діяльності людини. Все більше професій
пов‘язані із повсякденною роботою за обчислювальною технікою. Вона зручна
у використанні, а обчислювальні можливості сучасної комп‘ютерної техніки
дозволяють виконувати дуже складні операції швидко і надійно. Проте попри
зручність та якість роботи, є чимало негативних аспектів роботи із такою
технікою.
Ключові слова: негативний вплив на здоров‘я людини, нормування,
електромагнітне випромінювання.
Постановка проблеми. Важливим для планування роботи у робочому
приміщенні є правильне розташування комп‘ютерної техніки, використання
спеціальних пристроїв для протидії негативному впливу електромагнітного
випромінювання комп‘ютерної техніки, а також інформування працівників про
небезпеки пов‘язані із тривалим використанням комп‘ютерів для попередження
професійних захворювань та зниження працездатності робітників.
Виклад основного матеріалу. Будь-яка техніка, що підключена до
мережі 220 В випромінює електромагнітне поле, що негативно впливає на
здоров‘я людини при тривалій взаємодії. Окрім негативної дії
електромагнітного поля, на людину мають вплив також іонізуюче,
інфрачервоне випромінювання, шум і вібрація, статична електрика. В
сукупності ці фактори можуть нести в собі небезпеку багатьох захворювань та
порушення емоційного стану людини.
До негативних факторів впливу належать [1]:
 рентгенівське випромінювання;
 УФ-випромінювання;
 світлове випромінювання;
 ІЧ-випромінювання;
 електромагнітне випромінювання.
Досить вагомим фактором серед перерахованих є саме електромагнітне
випромінювання, що є складається із магнітної та електричної складових [2].
Джерелом цього випромінювання є в основному системний блок та монітор.
Кількісно можна оцінити енергію такого випромінювання як
,
(1)
де P – густина потоку енергії, S – площа поверхні тіла людини.
У разі тривалої дії електромагнітного випромінювання, при незначному
перевищенні встановлених норм, виникають порушення фізіологічних функцій
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організму. В основному ви проміння негативно впливає на нервову систему,
головний та спинний мозок, серцево-судинну систему [3]. В результаті можливі
з міни у інших функціональних системах організму, таких як дихальні шляхи
чи травна система. В основному ці зміни в роботі організму мають зворотній
характер, проте при дуже тривалій дії випромінювання можливі необоротні
порушення здоров‘я людини та захворювання. Важливими негативними
факторами, що є результатом дії випромінювання, є і такі:
 загальна втома;
 роздратованість;
 розсіяння уваги;
 емоційне напруження;
 головний біль;
 порушення зору.
Ці чинники негативно впливають на продуктивність праці робітників, а
тому можуть стати причиною більш серйозних емоційних, психічних
порушень, а також хвороб серцево-судинної, нервової систем.
Важливим фактором при дослідженні впливу електромагнітного
випромінювання є не лише час його дії, але і частота випромінювання.
Доведено, що навіть при нетривалому впливі випромінювання різної частоти
можливі порушення здоров‘я людини [4]. Таким чином, випромінювання
низької частоти при нетривалій дії можуть привести до головних болів,
запаморочення, депресії, безсоння, стресу, зміни в гормональному складі
організму, порушень біострумів мозку. Це негативно впливає на
продуктивність пам‘яті та роботу мозку. При дії випромінювання високих та
надвисоких частот можливе підвищення кров‘яного тиску, випадіння волосся,
ламкість нігтів, а також до зміни полярності молекул, що є причиною
небезпечного нагріву.
Для того, щоб попередити негативний вплив електромагнітного
випромінювання,
необхідно
дотримуватись
встановлених
норм
випромінювання у робочих приміщеннях, застосовувати спеціальні пристрої
для зменшення випромінювання моніторів та системних блоків.
Згідно ДСанПіН 3.3.6.096-2002, стандартом, що визначає норми і правила
при роботі із джерелами електромагнітного випромінювання, параметрами, що
нормуються при визначенні оптимальних умов праці із джерелами
електромагнітного випромінювання є [5]:
 напруженість магнітного поля – ампер на метр (А/м);
 напруженість електричного поля – вольт на метр (В/м);
 енергетичне навантаження – добуток квадрату потужності
випромінювання на час дії, для діапазону частот 1кГц – 300 МГц;
 щільності потоку енергії – вимірюється у ватах на квадратний метр
(Вт/кв.м), при імпульсивному випромінюванні беруть середнє значення
величини;
 енергетичне навантаження – добуток цільності потоку енергії на час
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дії.
Згідно з даним стандартом визначені наступні норми – гранично
допустимі рівні (ГДР):
 для постійного випромінювання протягом робочого дня – 8 кА/м;
 для магнітних полів, утворених трифазним струмом – 144 кА*год/м.
Для електромагнітних полів робочої частоти 50 Гц ГДР наступні:
 8 годин перебування в полі напруженістю 5 кВ/м;
 при напруженості 20-25 кВ/м час перебування не повинен
перевищувати 10 хвилин;
 перебування в полі напруженістю більше 25 кВ/м без спецзасобів
заборонено.
В таблиці наведені ГДР напруженості електричної та магнітної
складових, залежно від частоти випромінювання та тривалості дії на організм
людини, згідно з стандартом ДСанПіН 3.3.6.096-2002:
----------------------------------------------------------------------------|
Час
|
Егд, В/м
|
Нгд, А/м
|
|перебування|----------------------------------+----------------------------|
| персоналу,| 1-10| 10-60| 0,06-3| 3-30| 30-300| 1-10 | 10-60| 0,06-3| 30-50|
|
год
| кГц | кГц | МГц | МГц | МГц | кГц | кГц | МГц | МГц |
|-----------+-----+------+-------+-----+-------+------+------+-------+------|
|
8
| 120 | 70 | 50
| 30 | 10
| 9,0 | 7,0 | 5,0 | 0,30 |
|-----------+-----+------+-------+-----+-------+------+------+-------+------|
|
7
| 130 | 75 | 53
| 32 | 11
| 9,8 | 7,5 | 5,3 | 0,32 |
|-----------+-----+------+-------+-----+-------+------+------+-------+------|
|
6
| 140 | 82 | 58
| 34 | 12
| 10,6 | 8,1 | 5,8 | 0,34 |
|-----------+-----+------+-------+-----+-------+------+------+-------+------|
|
5
| 155 | 90 | 63
| 37 | 13
| 11,6 | 8,8 | 6,3 | 0,38 |
|-----------+-----+------+-------+-----+-------+------+------+-------+------|
|
4
| 175 | 110 | 71
| 42 | 14
| 13,0 | 9,9 | 7,1 | 0,42 |
|-----------+-----+------+-------+-----+-------+------+------+-------+------|
|
3
| 200 | 115 | 82
| 48 | 16
| 15,0 | 11,4 | 8,2 | 0,49 |
|-----------+-----+------+-------+-----+-------+------+------+-------+------|
|
2
| 250 | 140 | 100 | 59 | 20
| 18,4 | 14,0 | 10,0 | 0,60 |
|-----------+-----+------+-------+-----+-------+------+------+-------+------|
|
1
| 350 | 200 | 141 | 84 | 28
| 26,0 | 19,7 | 14,2 | 0,85 |
|-----------+-----+------+-------+-----+-------+------+------+-------+------|
|
0,5
| 500 | 280 | 200 | 118 | 40
| 37,6 | 27,9 | 20,0 | 1,20 |
|-----------+-----+------+-------+-----+-------+------+------+-------+------|
|
0,25
| 700 | 400 | 283 | 168 | 57
| 52,0 | 39,5 | 28,3 | 1,70 |
|-----------+-----+------+-------+-----+-------+------+------+-------+------|
|
0,12
| 1000| 580 | 400 | 240 | 82
| 75,0 | 57,0 | 40,8 | 2,45 |
|-----------+-----+------+-------+-----+-------+------+------+-------+------|
|
0,08
|
| 700 | 500 | 296 | 80
|
|
| 50,0 | 3,00 |
-----------------------------------------------------------------------------

Крім дотримування норм, описаних у стандарті, можна використовувати
практичні способи зменшення негативного впливу випромінювання на людину:
 використання рідкокристалічних моніторів;
 розміщення системного блоку подалі від тіла людини;
 розміщення комп‘ютера біля стін, щоб зменшити вплив полів;
 вимикати комп‘ютер під час перерв;
 використовувати заземлення.
Висновки. При використанні комп‘ютерної техніки у робочій зоні
зростає небезпека електромагнітного опромінення. Результатом тривалої дії
такого випромінювання можуть бути порушення емоційного стану людини,
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здоров‘я, хронічні хвороби. Зазвичай вплив випромінювання має оборотний
характер, проте при високій інтенсивності та тривалій дії можливі і необоротні
процеси. Для попередження негативного впливу комп‘ютерної техніки та
електромагнітних хвиль в цілому, робоча зона повинна відповідати визначеним
санітарним стандартам та нормам, а також застосовуватись практичні методи
зменшення випромінювання.
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В КОРПОРАЦІЇ
«МЕТІНВЕСТ»
Медведєва А.Д., студентка (гр. УЕ-41, ФММ КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Постановка проблеми. На сьогоднішній день метою багатьох виробничих
компаній є мінімізація своїх витрат, пов‘язаних з безпекою праці, - це з одного
боку. Але з іншого боку підприємства прагнуть підвищити безпеку
виробництва і цим показати свою соціальну й економічну відповідальність
перед суспільством. Саме тому, уже близько 20 років підприємства з усього
світу впроваджують у себе системи управління охороною праці, орієнтуючись
на вимоги міжнародного стандарту OHSAS 18001. Вимоги до системи
управління гігієною та безпекою праці (ГіБП) встановлені у міжнародному
стандарті OHSAS 18001:2007 «Occupational health and safety management
systems - Requirements».
На превеликий жаль, сьогодні стан охорони праці в нашій державі важко
назвати задовільним, про що свідчить достатньо високий рівень травматизму і
особливо тенденція до його збільшення. Так за даними Державної служби праці
України тільки за період з січня по серпень 2016 року смертельні травми на
виробництві отримали 294 особи, тоді як за той самий період минулого
загинуло 267 людей. У вересні 2016 смертельно травмовано 51 людина ( що на
46% більше ніж у вересні 2015)
Основною причиною такого стану разом з моральною і фізичною
застарілістю технічної бази виробничих підприємств та засобів захисту
працюючих [1], є, на наш погляд, недосконалість систем управління гігієною і
безпекою праці на усіх рівнях і, перш за все, на підприємствах та в організаціях.
Метою написання статті є проведення аналізу системи управління
охороною праці на одному із лідерів металургійної галузі – корпорації
«МЕТІНВЕСТ».
Виклад основного матеріалу. Однією із стратегічних цілей сталого
розвитку Компанії є досягнення нульового травматизму на виробництві.
Для досягнення цієї мети в 2016 році були затверджені ―Політика та Принципи
Групи Метінвест‖ в галузі охорони праці, здоров'я і охорони навколишнього
середовища
Політика і Принципи розроблені з урахуванням специфіки вертикальної
інтеграції і ґрунтуються на кращих практиках компаній-лідерів в галузі
охорони праці.
Крім інших зобов'язань, Політика і Принципи наказують не тільки строго
відповідати законодавчим вимогам, але, що найголовніше, відстежувати і
впроваджувати кращі міжнародні підходи.
В даний час в Компанії розроблені і одночасно впроваджуються кілька
внутрішньокорпоративних стандартів, таких як:
● аудит безпеки;
● порядок визначення корінних причин подій і ін.
172

Ефективне впровадження цих стандартів неможливо без навчання
керівників як в керуючої компанії, так і на підприємствах Групи. З цією метою
на підприємствах підготовлені внутрішні тренери.
Внутрішній тренер - це співробітник компанії, який має вищу освіту і
виробничий досвід, який проводить тренінги з ефективних методів управління
безпекою та корпоративним стандартам компанії з охорони праці для
працівників підприємства.
Соціально відповідальним рішенням було запрошення на роботу раніше
працювали на підприємствах пенсіонерів. Метінвест вперше в Україні та СНД
проводив відбір внутрішніх тренерів з числа менеджерів, які вийшли на пенсію
і володіють великим виробничим досвідом і хорошими комунікаційними
навиками.
Тренери-пенсіонери мають глибоким знанням виробництва і
користуються авторитетом у молодих фахівців, що допомагає їм проводити
навчання є, доказово, з використанням прикладів з власного досвіду. Крім того,
знання залишаються всередині компанії, внутрішні тренери готові дати пораду і
виступити в якості наставників для співробітників з питань ОП і ПБ. Головна
перевага підходу - можливість швидко і якісно навчити велику кількість
працівників. На даний момент в Метінвесті працюють 53 внутрішніх тренера,
які за 2009 - 2010 роки навчили 6 970 керівників.
Додаткові переваги підходу:
● використання досвіду і репутації керівника, який вийшов на пенсію;
● отримання тренером нової цікавої і затребувану професію
можливість подальшого кар'єрного росту тренера в якості консультанта на
інших підприємствах;
● можливість додаткового заробітку;
● створення додаткових стимулів і відчуття затребуваності для людей
пенсійного віку.
Проект щодо подальшого удосконалення системи управління безпекою
праці та формування усвідомленого ставлення працівників до цих питань.
Реалізацію проекту розпочато в ГРД. Партнером в реалізації цього
проекту обрана компанія DuPont - один з найбільших міжнародних концернів і
світовий лідер в галузі охорони праці. В рамках першого етапу проекту
планується провести аудит існуючої системи по управлінню безпекою праці,
сформулювати і закріпити стратегічне бачення цілей і завдань для програми з
безпеки праці, провести заходи з розвитку навичок керівників і фахівців з
охорони праці та промислової безпеки, впровадити систему моніторингу
результатів проекту. Це перший крок на шляху формування високої культури
безпеки, основною метою якого є формування основи поглиблення змін і
подальшого розвитку системи.
У 2015 році до гірничорудного дивізіону була підготовлена перша
редакція нового технічного стандарту, що визначає вимоги до захисних і
експлуатаційними властивостями спецодягу, спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту (ЗІЗ) для працівників підприємств. У 2016 році були
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виготовлені дослідні зразки для тестування, а в 2015-му працівники
підприємств Дивізіону отримали новий спецодяг. Відмінною її особливістю є
підвищена зносостійкість і міцність, завдяки використанню тканини на основі
синтетики і бавовни. Нова тканина також стійка до впливу води та
нафтопродуктів, а самі костюми забезпечені світловідбиваючими елементами.
Одяг окремих категорій працівників має додаткові захисними
властивостями, наприклад, захистом від електричної дуги або агресивних
хімічних середовищ. Крім того, працівникам видаватимуть сучасну спецвзуття,
рукавички і ЗІЗ для захисту органів дихання та зору.
На Харцизькому трубному заводі працює поліклініка, яка оснащена
сучасним діагностичним обладнанням, включаючи апарати УЗД, рентген
апарат, електрокардіограф. На базі поліклініки діють денний стаціонар,
фізіотерапевтичне відділення і сучасна діагностична лабораторія. У поліклініці
працюють 64 медичних працівника, включаючи терапевта, онколога,
гінеколога, ендокринолога, невропатолога та інших профільних фахівців.
Підприємство також співпрацює з медичними установами міста для залучення
до обов'язкових оглядам лікарів інших спеціалізацій для оздоровлення.
Висновки. Як бачимо, на підприємстві «МЕТІНВЕСТ» реально функціонує
добре налагоджена система управління охороною праці, яка сприяє
підвищенню ефективності його діяльності. Компанія може бути прикладом
впровадження СУОП для інших підприємств, а особливо для тих, де
спостерігається високий рівень травматизму та професійної захворюваності.
Але для підтримки такого стану потрібно безперервно вдосконалювати СУОП і
максимально інтегрувати її у загальну систему управління підприємством.
Науковий керівник: Полукаров О.І., к.т.н., доц. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського)
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ЗАПОБІГАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ПІД ЧАС КОРИСТУВАННЯ
ЕЛЕКТРОННИМИ ПРИСТРОЯМИ ЩОДЕННОГО ВЖИТКУ
Микитенко С.С., студ. (гр. КВ-51, ФПМ КПІ ім. Ігоря Сікорського);
Луц Т.Є, ст. вик. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Вступ. З розвитком технологій люди почали оточувати себе багатьма
технологічними засобами що значно покращили їхнє життя, але разом із
комфортом вони також принесли небезпеку й хоча про безпеку в разі
використанні деяких люди дбають (обігрівачі, мікрохвильові печі, чайники
тощо), проте зазвичай нехтують небезпекою що може виникнути під час
використання інших.
На практиці відомо про випадки травмування внаслідок вибуху
акумулятора телефону що лежав у кишені [1], смерті внаслідок удару струмом
через падіння телефону у ванну під час зарядки [2], смерті внаслідок вибуху
акумулятору телефону що був біля обличчя під час розмови [3], смерті
внаслідок враження струмом під час вимикання телефону від комп‘ютера [4],
смерті внаслідок користуванням телефоном на зарядці під час скачку напруги
що призвело до ураження струмом [5], а також пожежі викликані вибухом
акумулятору пристрою залишеного без нагляду на зарядці [6].
Предметом дослідження: є електроні пристрої щоденного вжитку,
зокрема телефони та ноутбуки, небезпека користуванням яких була
проігнорована суспільством.
Мета дослідження: скласти список порад що допоможуть захиститися
від нещасного випадку під час користування електронними пристроями, такими
як телефон чи ноутбук, що вже стали частиною життя сучасних людей.
Основні результати: Більшість розглянутих нещасних випадків були
викликані внаслідок враження струмом(внаслідок використання неякісних
зарядних пристроїв, або порушенням правил безпеки користування
електронними приладами) або вибухом акумулятора пристрою(внаслідок
перегріву або порушенням правил експлуатації), тому можна сформувати
прості поради дотримуючись яких можна зменшити ймовірність попасти в
небезпечну ситуацію:
 користуйтесь оригінальними зарядними пристроями, або тих
виробників що заслуговують довіри – в дешевих виробах зазвичай
використовуються неякісні елементи, а інколи й відсутні деякі важливі частини,
що може призвести не тільки до пошкодження пристрою що заряджається, але
й до смерті користувача;
 не користуйтесь пристроєм під час зарядки – це не тільки призводить
до псування акумулятора, але й може завдати шкоди користувачу в разі стрибка
напруги в мережі;
 не користуйтесь пристроєм біля води, особливо під час зарядки – це
може призвести не тільки до пошкодження пристрою внаслідок потраплянням
вологи в пристрій, але й до ураження користувача струмом;
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 не тримайте пристрої близько до тіла в теплу погоду – через тепле
зовнішнє середовище користувач може не помітити що пристрій перегрівся й
зазнати травм у наслідок вибуху акумулятора;
 не користуйтесь гарячим приладом – це може призвести до вибуху
акумулятора, бажано прибрати прилад від себе одразу після виявлення
підозрілого стану пристрою(запаху, перегріву, деформації корпусу в області
акумулятора) [7];
 не давайте приладу довго перебувати під прямим сонячним променям,
біля вогню або в середовищі з температурою понад 60 °С – це може призвести
до вибуху акумулятора;
 до пристрою на зарядці, або до самого зарядного пристрою бажано
доторкатися правою рукою – у разі враження струмом електрична дуга піде по
більш безпечному шляху, що може зменшити ступінь зазнаної шкоди здоров‘ю;
 не залишайте пристрій на зарядці без нагляду – акумулятор може
вибухнути через перегрів викликаний виходом зі строю або акумулятора, або
контролера заряду акумулятора, або зарядного пристрою, що без вчасних дій з
боку користувача може спричинити пожежу.
Висновки. Запропонований перелік порад охоплює всі розглянуті
ситуації, що спричинили травмування або загибель людей, і він необхідний для
забезпечення безпечного щоденного користування електронними пристроями
що містять літієві акумулятори(телефони, ноутбуки, камери тощо), проте він не
є всеосяжним, тому що деякі пристрої можуть мати додаткові правила
експлуатації, з якими бажано також ознайомитися перед використанням
відповідного пристрою. Також необхідно зауважити, що під час експлуатації
будь-якого пристрою можливі непередбачені ситуації що можуть бути
викликані зовнішніми факторами, на які слід теж звертати увагу.
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ЗМІНИ ДО ТИПОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ
НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Мітюк Л.О., доц., к.т.н. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського);
Метліна К.С., студ. (гр. МВ-51 ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Актуальність. Постановка завдання. 14.04.2017 р. набрали чинності
«Зміни до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці» (Наказ Міністерства соціальної політики
України від 30.01.2017 № 140). Навчання, системне та систематичне
підвищення рівня знань з питань охорони праці – фундаментальна основа
виробничої безпеки та санітарії, необхідна умова удосконалення управління
охороною праці і забезпечення ефективної профілактичної роботи щодо
запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на
виробництві. Існує загальна норма про проведення навчання з охорони праці
при прийомі особи на роботу та у процесі виробничої діяльності, вона
представлена 18 статтею Закону України «Про охорону праці» та регулюється
Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знать з
питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від
26.01.2005р., №15.
Основна частина. Одною із важливих частин ефективної роботи
попередження виробничого травматизму є належна підготовка, навчання та
підвищення кваліфікації працівників з охорони праці. Перш за все, варто
зазначити, що навчання з питань охорони праці — це навчання працівників,
учнів, курсантів, студентів, слухачів з метою отримання необхідних знань і
навичок з питань охорони праці або безпечного ведення робіт. Восьмий
принцип державної політики в галузі охорони праці 4ої статті Закону України
«Про охорону праці» полягає саме в проведенні навчання, професійної
підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, адже
попередження нещасного випадку коштує в десятки, сотні разів дешевше ніж
ліквідація наслідків інциденту. В статті 18 цього ж Закону представлені
обов‘язки роботодавців з організації та проведення навчання працівників.
На сьогодні існує три центри управління охороною праці: державне
управління (не адміністративне), управління з боку роботодавця (власника
підприємства), управління з боку працівників підприємства (рис. 1) [1].

Рис. 1. Центри управління охороною праці
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Місце проведення навчання залежить від типу робіт, що виконує особа для
якої підібране навчання:
- навчальні центри (керівники об‘єднань підприємств і керівники
підприємств з чисельністю працівників понад 1000 осіб, а також керівники
служб ОП і члени комісій з перевірки знань з питань ОП цих підприємств (крім
членів комісій окремих структурних підрозділів); керівники і викладачі кафедр
ОП вищих навчальних закладів; керівники і штатні викладачі галузевих
навчальних центрів);
галузеві
навчальні
центри
(спеціалісти
науково-дослідних,
конструкторських, проектних і технологічних відділів, що займаються
проведенням експертизи проектно-конструкторської документації, на яку
поширюються вимоги нормативно-правових актів з ОП, а також ті, що
виконують розробки з питань ОП; керівники підприємств чисельністю менше
1000 працівників, а також керівники служб ОП і члени комісій з перевірки
знань з питань ОП таких підприємств (крім членів комісій окремих
структурних підрозділів);
- на підприємстві (інші посадові особи) [2].
В Україні існує 23 навчально-методичних центри, які надають послуги з
питань охорони праці [3].
Зміни до Типового положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці, які набрали чинності 14.04.2017 р.,
можна поділити на дві групи.
1. Впорядкування та осучаснення термінологічної бази
Внесеними змінами було осучаснено назви органів влади, законів,
нормативно-правових актів та термінів, що використані в представленому
документі. Таке поняття як «домедична допомога» замінило використовуване
раніше «перша медична». Також, данні зміни встановлюють чітке визначення
таких понять як: «галузевий навчальний центр», «дублювання», «навчальний
заклад», «навчальний центр», «навчання з питань охорони праці», «робота
підвищеної небезпеки», «спеціальне навчання» та «стажування»[4].
2. Виключення зайвих обмежень в організації навчання з охорони праці
Згідно змін було виключено положення, за якими:
- при прийомі на роботу, що пов‘язана з підвищеною пожежною безпекою,
кандидат повинен мати пожежно-технічний мінімум (пройти спеціальне
навчання);
- у робітників, що мають справу з роботами підвищеної пожежної
небезпеки, щорічно мають перевірятися знання відповідних нормативних актів
з пожежної небезпеки;
- посадові особи мають проходити навчання та перевірку знань з пожежної
безпеки до початку виконання обов‘язків і з періодичністю раз в три роки;
- участь представника центрального органу виконавчої влади з питань
нагляду за охороною праці або його територіального управління є
обов‘язковою в складі комісії лише під час початкової перевірки знань із
охорони праці.
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Також було скасовано для посадових осіб та працівників спеціальностей,
що вказані в Переліку робіт з підвищеною небезпекою та Переліку робіт, де є
потреба у професійному доборі, необхідність щорічного спеціального навчання
та перевірки знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.
Згідно змін в п. 1.5. Типового положення було відкореговано умову
представлення суб‘єктам господарювання іншим суб‘єктам господарювання
послуг із навчання посадових осіб та працівників з питань охорони праці.
Відтепер, після проведення спеціального навчання, перевірка знань з питань
охорони праці може здійснюватися:
- комісією підприємства (за умови, що навчання проводилось саме на
підприємстві);
- комісією відповідного територіального органу Держпраці (при участі
відповідних профспілок, та якщо навчання проводилось у навчальному центрі);
- у порядку, визначеному абзацами 2, 3 п. 5.3 гл. 5 Типового положення
(якщо навчання проводилось у галузевому навчальному центрі).
Членами комісії є представники відповідних профспілок і можуть бути
представники органів державного управління охороною праці, а також, за
згодою, штатні викладачі галузевого навчального центру, в котрому
проводилося навчання[4, 5].
Висновки. Оновлене загалом Типове положення відповідає головним
вимогам міжнародного та національного законодавства: навчання з питань
охорони праці для працівників має бути в тому обсязі, якого вистачатиме для їх
безпечної роботи у певного роботодавця.
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НЕГАТИВНІ СТОРОНИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ У ШКОЛІ
Мотузенко Н.Д., студентка (гр. КП-51, ФПМ КПІ ім. Ігоря Сікорського);
Полукаров Ю.О., к.т.н., доц. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського)

За останні роки роль комп'ютерної техніки в освітньому процесі значно
зросла. Відбувається поступова інформатизація навчального простору, коли
інформаційні процеси стають однією з найважливіших складових навчання
дитини. Все більше шкіл облаштовують кабінети сучасними персональними
комп'ютерами, класи – інтерактивними дошками, закупають та встановлюють
спеціально орієнтоване на певний шкільний предмет програмне забезпечення.
Багато вчителів вже вміють застосовувати текстові та графічні редактори,
шукати інформацію в Інтернеті, готувати презентації, працювати з
електронними підручниками. В цілому здійснюється цілеспрямована підготовка
вчителів до використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на
уроках [1]. І хоча це досить нове явище для шкіл, проте воно сприяє виконанню
головного завдання вчителів, а саме забезпечення умов для широкої
міжпредметної інтеграції та індивідуалізації навчання. Та чи дійсно це добре
постійно використовувати комп‘ютери на уроках, чи це може нести в собі
певну небезпеку?
На жаль, неправильна методика використання технологічних засобів
сприяє відверненню уваги, зменшує необхідний рівень мотивації та, як
наслідок, знижає результативність навчання. Причиною цього є надмірно
насичене заняття, на якому увага учнів привернута не до змісту уроку, а на його
форму подання. Цей факт було підтверджено багатьма дослідами, і виявлено,
що оптимальну засвоюваність матеріалу можна досягти, тільки
експериментуючи з відсотковим вмістом ІКТ занять. Це відношення залежить
як від типу предмета, так і від викладача, та може сильно коливатися.
Максимально підвищити рівень засвоєння матеріалу можна при веденні 20-25%
уроків з використанням ІКТ, при чому для гуманітарних предметів підвищення
рівня засвоєння матеріалу становить не більше 20%, а для предметів
природничо-математичного циклу - не більше 40% [2]. Крім цього,
використання ІКТ на предметах вивчення іноземної мови може навіть шкодити
заняттю, бо через це втрачається час для відпрацювання навичок мовного
спілкування.
На даний момент немає методичних посібників щодо використання ІКТ на
уроках, не встановлені основні прийоми і методи роботи в даному напрямку.
Вчителю доводиться інтуїтивно їх знаходити. При цьому для підготовки дійсно
цікавого уроку йому необхідно шукати достовірну та актуальну інформацію,
створювати різний дидактичний матеріал (тести, картки, самостійні та
контрольні роботи і т.д.), а також комп'ютерні презентації-лекції. Вчителю
доводиться постійно стежити за виходом нових програм-практикумів,
навчальних і розвиваючих курсів. Крім того, необхідно регулярно давати учням
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завдання, що вимагають застосування сучасних комп'ютерних технологій [2].
Все це потребує неймовірно багато часу та зусиль. Проте на сьогоднішній день
в робочому графіку вчителя не передбачено часу на вивчення нової технології.
Крім цього, не всі вчителі мають достатню комп‘ютерну грамотність. В
результаті використання ІКТ на уроках зводиться до показу презентації, в
основі якої лиш прописаний текст та картинки до нього. Тобто комп'ютер
застосовується як універсальне наочний посібник, замість того, створювати
атмосферу, допомагати вчителю робити урок насиченим, яскравим, економити
час при поясненні матеріалу, забезпечувати суб‘єктивний контроль знань,
навчити дитину самому робити висновки [3].
Використання комп‘ютерів учнями при виконанні домашнього завдання
також має свої мінуси. По перше, через надзвичайно великі розміри глобальної
мережі та відкритий доступ до неї існує шанс знаходження недостовірної
інформації. Це може призвести до засвоєння учнем невірного матеріалу, який в
подальшому йому доведеться переучити. Більш того, велика кількість матеріалу
може затягнути процес роботи. По друге, при виконанні домашнього завдання
за допомогою Інтернету учень зазвичай пропускає етапи осмислення, аналізу,
відбору цікавої і дійсно потрібної інформації і складання свого варіанту
повідомлення. Тобто процес підготовки домашнього завдання зводиться до
простого накоплення фактичного матеріалу – скачування необхідної інформації
[1]. Отриманий результат сприймається учнями як завершена робота, хоча
навіть можливий такий варіант, що скачана інформація навіть не була хочу б
один раз прочитана.
Додаткові складності виникають при відсутності у вчителів та учнів
комп‘ютера для домашнього використання. Для них повинен бути постійно
відкритий кабінет інформатики (або методичний мультимедійний кабінет) з
доступом до глобальної мережі Інтернет і консультантом-лаборантом. Дану
роботу може виконувати координатор інформатизації освітнього закладу [2].
Проте далеко не в усіх школах відведено, час для самостійних занять у
комп'ютерних класах, чи відведений час є не зручним як для учня, так і для
учителя. Більш того, не всі школи мають кошти на комп‘ютеризацію кабінетів.
Варто також розглянути й проблеми в технічній частині використання
ІКТ. Проаналізуємо їх на прикладі найпоширенішого використання комп‘ютера
на уроці – застосування презентації. Отож, навіть якщо приготовлена хороша
презентація по темі уроку (слайди прекрасно оформлені, записи і малюнки
добре видно, слайд не перевантажений текстом і вони містять тільки необхідну
інформація, все представлено наочно і барвисто), можуть виникнути наступні
проблеми:
1. В будь який момент техніка може відмовити: згасне світло, не
включиться вчасно музика, не спрацює анімація в зв'язку з різницею офісних
програм [4]. Через наявність усієї інформації на комп‘ютерному носії урок
може бути зірвано у випадку, якщо вчитель не зможе усно розповісти матеріал
з використанням класичного варіанту з дошкою.
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2. Якість обладнання не завжди відповідає завданню уроку. Школи не
можуть дозволити собі дорогі проектори. Якщо для уроку, математики колір
об'єкта не важливий, то на уроці навколишнього світу дуже [4]. Через це
матеріали, підготовлені до заняття, можуть бути непридатними для сприйняття
дитиною.
І хоча ці дві проблеми розглянуто на прикладі презентації, вони можуть
виникнути і при інших обставинах використання ІКТ: виконання самостійних і
контрольних робіт на комп‘ютері, використання кожним учнем спеціально
коп‘ютерної програми, тощо.
Відмітимо ще один недолік використання презентації на уроках. Деякі
вчителі замість того, щоб пояснювати новий навчальний матеріал, змушують
учнів просто переписувати інформацію зі слайда, причому іноді навіть не
озвучуючи її. Іноді учні самі поспішають списати все, що є на слайді. При
цьому повністю пропускаючи пояснення вчителя, які в результаті проходять
даремно [1].
І звичайно не можна заперечувати, що постійне використання учнями
комп‘ютера, як на уроках, так і вдома може призвести до певних захворювань.
Зрозуміло, що ніяких органічних захворювань очей тривала робота з
комп'ютером не викликає. Єдина зміна, яку може відбуватися в органі зору в
результаті такої роботи – це поява (або прогресування вже наявної)
короткозорості [4]. Однак небезпечним є синдромом комп'ютерних очей, який
викликає часта і тривала робота з комп'ютером. Це не який один певний стан:
термін «синдром комп'ютерних очей» позначає весь спектр порушень,
включаючи сухість, біль та ін. Причиною цього може бути різні фактори:
постійний фокус зору на екрані, обмеженість руху очних яблук, велика
яскравість екрану. Більш того, під час напруженої роботи на комп'ютері, коли
потрібно зосередитися, людина «забуває» моргати. Це призводить до
підвищеної сухості очних яблук. Крім цього, при роботі за комп‘ютером
поширеною проблемою є порушення постави і сколіоз. Причиною цього є
нерухома поза, що призводить до ослаблення м'язового корсету хребта. А також
зігнута спина, яку людина вигинає «колесом», якщо під час роботи за
комп‘ютером монітор розташований занадто низько [5].
В решті решт активне використання ІКТ на уроках також впливає на
дитину і на психологічному рівні. Надмірне захоплення інформаційними, а
зокрема, комп'ютерними технологіями дезорганізовують дітей, відучує їх
нормально спілкуватися і може призвести до психологічних захворювань, аж до
відходу в «віртуальну реальність». Через використання комп‘ютерів як на
уроках, так і при підготовці домашнього завдання випливає, що дитина
цілодобово знаходиться за монітором. Вона приходить зі школи і насамперед
сідає за комп'ютер. Дитина втрачає інтерес до інших занять. Весь свій вільний
час вона бажає провести за комп'ютером і все менше прагне до спілкування з
іншими [6]. В результаті чого виникає комп‘ютерна залежність.
Отже, підсумовуючи усе вищесказане, можна з певністю сказати, що не
дивлячись на безперечні переваги використання ІКТ на уроках дана технологія
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має і ряд недоліків. Сучасні уроки повинні бути різними, поруч з передовими
технологіями, які поки ще не достатньо відомі і вивчені, повинні стояти і
класичні, перевірені часом. Більше того, учитель завжди повинен пам'ятати про
те, що центром уваги на уроці є не сама презентація, як би красиво вона не була
виконана і показана, а форми і методи навчання предмету з використанням тієї
самої презентації. Головним в роботі педагога є результат – хороші знання
учня, які можуть бути отримані, в тому числі і шляхом правильного підбору
форм і методів навчання [4]. Варто пам‘ятати, що життя безперервно рухається
уперед, і не потрібно боятися нових технологій, а необхідно їх досліджувати і
покращувати.
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ВПЛИВ МАГНІТНИХ І СОНЯЧНИХ БУРЬ НА ЛЮДИНУ
Мурдза О.О., студ. (гр. КВ-53, ФПМ КПІ ім. Ігоря Сікорського)

На даний момент все частіше досліджують вплив сонячної активності та
магнітних бур на людину. З кожним роком вплив сонячної активності зростає,
тому ця тема є в достатній мірі актуальною.
Магнітне поле планети є захистом від сонячного вітру, але заряджені
частинки здатні проникати в магнітосферу Землі. Вони проникають у високих
широтах, де є дві так звані лійки: одна в Північній, інша в Південній півкулях.
Взаємодіючи з атомами і молекулами атмосферних газів вони викликають
північне сяйво. Енергія, що приходить з частинками, розподіляється навколо
всієї кулі і тоді стаються зміни в атмосфері та іоносфері. Зміни на середніх і
низьких широтах відбуваються пізніше ніж на високих широт, і наслідки їх на
різних широтах різні. Вплив частинок сонячного вітру залежить від регіону.
Випромінювання Сонця є хвильове і поширюється прямолінійно зі швидкістю
300 тис. км/с і доходить до Землі за 8 хв. Кожні 10 років, відбувається
збільшення сонячної активності: збільшується кількість сонячних плям,
хромосферні спалахи та протуберанці в короні Сонця. Із Сонця викидаються у
космос все нові і нові потоки електронів, протонів, ядр гелію, енергія і
швидкість їх набагато більша, ніж енергія і швидкість сонячного вітру. Цей
потік частинок поширюється у космічному просторі. Через 12-24 годин вони
досягають орбіту Землі. Під таким тиском магнітна сфера Землі на стороні до
Сонця стискається в 2 рази, це веде за собою збільшення напруженості
магнітного поля Землі.
Початкова фаза магнітної бурі – коли магнітне поле Землі збільшується
(3-6 годин). Далі магнітне поле повертається в норму, а потім його величина
зменшується, так як сонячний корпускулярний потік вже пройшов за межі
магнітної сфери планети, а процеси всередині самої магнітної сфери призвели
до меншої напруженості магнітного поля. Такий час зі зниженим магнітним
полем називається основною фазою світової магнітної бурі її час 10-15 годин.
Після неї наступає відновлювальна фаза (декілька годин), коли магнітне поле
планети відновлюється. В кожній частині світу збурення магнітного поля Землі
відбувається по-різному. За останні роки вчені довели, що на людину впливає
безліч міжпланетних факторів, що викликають зміни в магнітній сфері планети
через вплив на неї сонячних корпускулярних потоків, а саме:
1. Інфразвук, це коливання на низьких частотах. Він виникає разом з
полярним сяйвом і поширюється всюди, тому є масштабним явищем. Інфразвук
виникає не тільки при полярному сяйві, а й при урагані та землетрусі, тому в
атмосфері існує постійний фон коливань, до яких додаються коливання при
магнітній бурі.
2. Мікропульсації – це коливання магнітосфери планет. Їх частота від 0,05
до 10 Гц і вони діють на людські органи, наприклад, на мозок людини (2-3 Гц),
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викликаючи сум, страх та паніку без явних причин. З ними також зв'язують
збільшення захворюваності та ризиків з боку серцево-судинної системи.
3. Інтенсивність та зміна ультрафіолетового випромінювання. Воно
потрапляє на поверхню планети через озоновий шар, який змінився, у високих
широтах в наслідок дії на нього частинок. Вивержені потоки із сонця
індивідуальні та умови в космічному просторі теж, через який вони проходять,
тому немає однакових магнітних бур. Вони відрізняються силою, інтенсивністю
та розвитком процесів. Тому магнітна буря є багатоскладовою дією космосу на
здоров'я людини.
Виникнення захворювань під впливом магнітних бур встановив в 20-х
роках А. Л. Чижевський. Він започаткував геліобіологію. З того часу
досліджують, накопичують наукові дані, які доводять вплив магнітних бур на
організм людини. Помічено, що погіршення стану та різке збільшення хворих
стається з початком магнітної бурі. Це відбувається через те, що через 5 хвилин
після сонячного спалаху випромінені частинки досягають атмосфери Землі і
викликають процеси, які пагубно діють на людський організм.
З усіх людських хвороб були виділені серцево-судинні, насамперед, тому,
що зв‘язок з сонячною та магнітною зміною був очевидним. Виявлялось
погіршення стану хворих, частіше підвищувався артеріальний тиск,
погіршувався кровообіг, що підтверджувало ЕКГ. За дослідженнями в день,
коли на Сонці відбувся спалах, число інфарктів майже в 2 рази більше в
порівнянні з іншими днями.
Аналіз медичних даних виявив також сезонне погіршення здоров'я під час
магнітних бур. Воно характеризується найбільшим погіршенням у весняне
рівнодення, коли збільшується число і важкість судинних катастроф (зокрема,
інфарктів міокарда). Знайдено залежність функціонуванням систем організму
від сонячної активності. Найвища захворюваність раком в період спокійного
Сонця, найменша - при найбільшій сонячній активності. Сонячна активність
гальмує дію на мало диференційовані клітинні елементи, на ракові клітини. Під
час магнітної бурі частіше стаються передчасні пологи, а в кінці бурі більше
швидких пологів. Число смертей та травматизму збільшується під час
сонячних і магнітних бур, через вплив на центральну нервову систему. Час
реакції у людини збільшується, погіршується пам‘ять, відчувається кволість.
Спостереження над психічно хворими, зокрема, маніакальнодепресивним синдромом показали, що при сильній сонячній активності
переважали маніакальні фази, а при слабкій - депресивні. Простежувалась чітка
залежність між зверненнями в психіатричні лікарні й змінами магнітного поля
Землі. У такі дні збільшується кількість випадків суїциду, що аналізувалося за
даними викликів ШМД.
Розглядаючи дітей під час магнітних бур є розлади збоку нервової,
ендокринної, серцево-судинної, дихальної та інших систем дитини. З'являються
порушення сну, неспокій, плаксивість, губиться апетит, може піднятись
температура. Після закінчення магнітних бур усе приходить в норму. У дітей
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може з'явитися підвищена збудливість, порушення уваги, деякі стають
агресивними, дратівливими чи уразливими.
Люди, які народжені в період активного Сонця, менш чуттєві до
магнітних бур. Все більше даних свідчить про те, що фактор зовнішнього
середовища в період розвитку вагітності, а також зміни в організмі матері
визначають стійкість майбутньої людини до магнітних бур і схильність до
певних захворювань. Тому вплив космічних, геофізичних та інших факторів, їх
співвідношення і ритм впливу на організм вагітної жінки заводять внутрішні
біологічні годинники кожного з нас. Результати наукових спостережень за
сонячною активністю протягом останніх 170 років дозволяють віднести
максимум 11-літнього циклу в 2001р. до самого могутнього за цей період. Він
збігається із входженням у максимум 576 літнього циклу протистояння великих
планет у 2000р.

Рис. 1. Візуальне зображення приладу
Цей прилад був розроблений з метою, допомогти людям з різними
захворювання, а особливо з серцево-судинними, бачити зміну магнітного поля
Землі, в наслідок сонячних та магнітних бур, та знати про більший рівень
загрози у ці дні.
Прилад складається з кількох частин: магнітна стрілка, вістря, тонке
дзеркало з відбиваючою поверхнею, рухоме дзеркало, окуляр, екран з
нанесеною шкалою поділок, скляна оболонка, підставка.
Вістря закріпляється на підставці. На вістрю насаджується магнітна
стрілка, що може вільно повертатися навколо своєї осі. Один з кінців стрілки
має забарвлення синього кольору( вказує на північний полюс), другий з кінців
має червоне забарвлення. На магнітній стрілці закріплене легке дзеркало, що
може повертатися разом із стрілкою. Для зменшення та й взагалі знищення
явища подвійного відбиття срібло тонким шаром напилюється на зовнішню
поверхню скла. Також присутнє нерухоме дзеркало, яке закріплене на
підставці. Промінь, таким чином, зазнає серію відбивань між дзеркалами.
Окуляр закріплений на підставці.
Установка знаходиться в циліндрі з тонкого скла, щоб зменшити вплив
конвекційних потоків повітря на магнітну стрілку. Установка разом з
циліндром закріплені на рухомій платформі, яка може повертатись навколо
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своєї осі. Це необхідно для здійснення юстування приладу.
Призначення цього приладу - допомогти людям, що мають проблеми з
артеріальним тиском зафіксувати зміну магнітного поля Землі, яке може
вплинути на стан їхнього здоров`я та самопочуття.
При збільшенні тиску сонячного вітру збільшується корпускулярний
потік частинок на Землю, що в свою чергу впливає на магнітне поле Землі.
Внаслідок цього магнітні полюси на земній кулі зміщуються. Напрям, який
показує магнітна стрілка «на північ», змінюється, тобто змінюється магнітне
відхилення. Прилад фіксує величину та динаміку зміни цього відхилення, яке
пов‘язане з тиском сонячного вітру.
В окулярі присутня спеціальна шкала міток. Промінь з окуляру
потрапляє на рухоме дзеркало та, відбиваючись від нього, потрапляє на
нерухоме дзеркало і, відбившись від нерухомого знову потрапляє на рухоме.
Відбиття повторюється кілька разів. Після цього промінь потрапляє на шкалу,
що знаходиться на екрані.
Багаторазове почергове відбивання променя від обох дзеркал установки
дозволяє збільшити зміну кута падаючого променя / кута повороту магнітної
стрілки в 2n разів де n- кількість відбивань променя від дзеркал, що й забезпечує
високу чутливість приладу до реєстрації збурень магнітного поля Землі
сонячним вітром.
Отже, Сонце гріє та освітлює нашу планету, без нього життя на Землі не
існувало, не тільки людини, але навіть і мікроорганізмів. Сонце – основний (але
не єдиний) двигун процесів, що відбуваються на Землі. Планета отримує не
тільки тепло і світло від Сонця, але й різні види сонячного випромінювання і
потоки частинок, які впливають на життя всіх мікроорганізмів. Від Сонця до
Землі досягають випромінення усі спектри електромагнітних хвиль – від
багатокілометрових радіохвиль до гама-променів. До Землі долітають також
заряджені частинки різних згустків енергій – як високі (сонячні космічні
промені), так і низькі й середні (потоки сонячного вітру, викиди від спалахів).
Сонце розповсюджує сильний потік елементарних частинок, таких як нейтрино.
Однак їхнім впливом на процеси, що відбуваються на нашій планеті можна
знехтувати. Для інших частинок земний шар прозорий, і вони легко крізь нього
пролітають. З усіх заряджених частинок тільки дуже мала частина заряджених
частинок з міжпланетного простору попадає в атмосферу нашої планети, а інші
відбиває чи зупиняє геомагнітне поле Землі. Однак, їхньої енергії достатньо для
того, щоб викликати полярні сяйва і зміни магнітного поля нашої планети. У
свою чергу, ці зміни неминуче впливають на всі живі мікроорганізми і,
можливо, на неживе на нашій планеті Земля.
Науковий керівник: ст. вик. Луц Т.Є. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського)
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ОХОРОНА ПРАЦІ РОБІТНИКІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ
Нагорна О.К., студ. (гр. ХМ-42, ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Фармацевтична промисловість – одна з провідних галузей народного
господарства України. До неї входить комплекс виробництв, які поряд з
хімічними методами обробки вихідних матеріалів, широко застосовують
біологічний синтез лікарських речовин. Через це у фармацевтичній
промисловості виділяють декілька груп підприємств: з виготовлення
синтетичних субстанцій для подальшого отримання лікарських засобів; з
виробництва готових лікарських форм [1,2]. Підприємства виробляють більше
100 найменувань лікарських препаратів для охорони здоров‘я,
для
ветеринарної медицини, дієтичні, харчові добавки, дезінфікуючи засоби і
займають провідне місце за обсягом виробництва та реалізації готових
лікарських засобів серед українських виробників.
Мета дослідження полягала в наданні рекомендацій з охорони праці
працівникам основних професій фармацевтичних виробнитств на основі
аналізу умов праці і виробничого процесу.
Нами були використані для аналізу результати досліджень та вимірювань
факторів виробничого середовища 395 робочих місць основних професій, що
проводилися лабораторіями підприємств за експертною оцінкою протоколів
досліджень основних шкідливих факторів на об‘єктах дослідження за формами,
затвердженими Наказом МОЗ України від 21.04.99 № 91 "Про атестацію
санітарних лабораторій підприємств і організацій з метою надання їм права
проведення
санітарно-гігієнічних
досліджень
факторів
виробничого
середовища і трудового процесу для атестації робочих місць". Була проведена
оцінка виробничого шуму, загальної та локальної вібрації, мікроклімату,
повітря робочої зони. Оцінка умов праці для атестації робочих місць
проводилася за "Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості
та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості
трудового процесу" [3].
Отримані результати свідчать про те, що представлені карти умов праці
робітника містили інформацію щодо професії та наявних факторів виробничого
середовища і трудового процесу з комплексною оцінкою технічного та
організаційного рівня, атестації робочого місця з визначенням класу та ступеню
небезпечності кожного з наявних факторів.
Виконання основних технологічних операцій на фармпідприємствах
забезпечуються працівниками наступних професій: апаратник змішування,
апаратник дозування, дозувальник медичних препаратів, технік-оператор
електронного
устаткування
(таблетування,
капсулювання).
Згідно
кваліфікаційної характеристики, професія апаратник змішування вимагає від
працівника певних знань технологічної схеми дільниці, принципу роботи
основного та допоміжного обладнання. Він виконує операції дозування
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сировини, складання суміші за завданими співвідношеннями компонентів,
завантаження в апарат, вивантаження напівпродукту та передавання на
подальшу обробку.
Професія техніка-оператора електронного устаткування (таблетування,
капсулювання) пов‘язана з запуском таблетпресу з налаштуванням параметрів
таблетування.
Дозувальник медичних препаратів веде технологічний процес наповнення
капсул на машині для наповнення желатинових капсул, вручну заповнює
бункер для капсул порожніми капсулами, візуально контролює якість
полірування наповнених капсул і збирає та розподіляє відходи.
Апаратник дозування здійснює технологічний процес маркування
флаконів зі стерильними порошками антибіотиків на етикетувальному автоматі,
візуально контролює цілісність флаконів, якість закатки флаконів, правильність
їх маркування і здійснює контроль за роботою етикетувального автомату.
За даними атестації робочих місць на досліджених підприємствах
основними факторами виробничого середовища, які становлять загрозу
здоров‘ю працівників, є: хімічні фактори, фізичні фактори, несприятливі умови
мікроклімату, важкість та напруженість праці. В зв‘язку з відсутністю на
підприємстві процесу синтезу лікарських препаратів, дослідження біологічних
факторів на підприємстві не передбачено.
Аналіз досліджень повітря робочої зони працівників основних професій
показав, що вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони
дозувальника медичних препаратів, апаратника дозування, техніка-оператора
електронного устаткування не перевищує ГДК по «антибіотикам групи
цефалоспоринів» та «кофеїна бензоат натрію» відповідно до ГОСТ 12.1.005-88,
що відповідає 2 класу умов праці. Що стосується вмісту хімічних речовин у
повітрі робочої зони апаратника змішування, то концентрація «антибіотика
групи ріфампіцину» перевищує ГДК в 1,41 раз, що відповідає 3.1 класу
шкідливості та небезпеки умов праці. Вміст хімічних речовин «антибіотика
групи ріфампіцину» у повітрі робочої зони дозувальника медичних препаратів
перевищую ГДК в 5 разів, що відповідає 3.2. класу умов праці. Умови відбору
проб проводили при працюючій місцевій вентиляції. Працівники основних
професій при виконанні технологічних операцій використовують особисті
засоби захисту: костюм бавовняний, гумові рукавички, одноразову маску та
шапочку.
Аналіз результатів проведення досліджень шумового навантаження на
робочих місцях апаратника змішування показав, що рівні шуму перевищують
ГДР на 6,4 дБА відповідно до ДСН 3.3.6.037-99. На робочих місцях технікаоператора електронного устаткування, дозувальника медичних препаратів,
апаратника дозування реєструється шум, еквівалентний рівень шуму становить
74,8-76,7 дБА, що не перевищує ГДР. За рівнями виробничого шуму умови
праці апаратника змішування у виробництві фармакологічної продукції
відносяться до 3.1 класу. Умови праці техніка-оператора електронного
устаткування, дозувальника медичних препаратів, апаратника дозування
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відповідають 2 класу. При проведені аналізу досліджень мікрокліматичних
умов (температура повітря, відносна вологість, швидкість руху повітря)
визначено, що роботи працівників основних професій здійснюються в умовах
нагріваючого (влітку) та охолоджуючого (взимку) мікроклімату, що дозволяє
віднести умови праці до 2 класу умов праці.
Аналіз карт умов праці працівників основних професій також визначив,
що працівники основних професій мають фізичне динамічне навантаження з
підійманням та переміщенням вантажу, нахилами корпусу, переміщенням у
просторі протягом робочої зміни. Умови праці за показниками важкості і
напруженості трудового процесу відповідають 2 класу. Таким чином,
підприємства фармакологічної промисловості вищезазначених об‘єктів
належать до підприємств із дуже шкідливими умовами праці. Представники
основних професій працюють в умовах суттєвого впливу хімічних факторів,
фармацевтичних засобів, фізичних факторів, несприятливих умов мікроклімату,
важкості та напруженості праці. За загальною оцінкою умови праці технікаоператора електронного устаткування відповідають 3.1 класу; умови праці
дозувальника медичних препаратів, апаратника дозування та апаратника
змішування відповідають 3.2 класу.
Висновки
Отже оцінка умов праці свідчить, що майже половина працівників
фармакологічної промисловості виконують роботу в умовах дії шкідливих
факторів виробничого середовища, які становлять загрозу їх здоров‘ю. Це
хімічні та фізичні фактори, важкість та напруженість праці. Необхідне ретельне
ознайомлення працівників з вимогами охорони праці; недопущення до роботи
осіб, які не пройшли навчання та інструктаж з охорони праці, проведення
аттестації робочих місць за умовами праці. Виникає гостра необхідність у
сертифікованому спеціальному одязі, взутті та інших засобів індивідуального
захисту, змиваючих та знешкоджуючих засобів, організаціії контролю за
станом умов праці на робочих місцях, а також за правильним застосуванням
працівниками засобів індивідуального та колективного захисту
Дуже важливим елементом в системі охорони праці є своєчасне
проведення обов'язкових попередніх (при прийомі на роботу) та періодичних
(протягом трудової діяльності) медичних оглядів, психофізеологічної
експертизи, розслідування та облік нещасних випадків та професійних
захворювань.
Враховуючи перевищення концентрації антибіотику тетрацикліну та
інших біопрепаратів на робочому місці апаратника змішування, доцільно
ввести до протоколів атестації робочого місця працівника зазначенної професії
результати дослідження біологічних факторів виробничого середовища.
Науковий керівник: Луц Т.Є., ст. вик. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського)
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ХАРАКТЕРИСТИКА СТІЧНИХ ВОД ЗАВОДІВ ПЕРВИННОГО
ВИНОРОБСТВА ТА ЇХ ОЧИЩЕННЯ
Накемпій О.К., асистент,
Володченкова Н.В., к.т.н., доцент (каф. БЖД Національний університет харчових
технологій НУХТ)

Стічні води є найбільш небезпечним фактором впливу первинного
виноробства на навколишнє природне середовище. Джерелом утворювання
стічних вод на заводі є миття апаратури, трубопроводів, підлоги, охолодження,
а також вода господарчо-побутові води. При переробки винограду вихід
стічних вод з урахуванням оборотної системи водопостачання на 1 т винограду
складає 0,21 м3 води ( виробничих - 0,2м3, господарчо-побутових – 0,01м3) [1].
Показники забруднень стічних вод заводів первинного виноробства
представлені в таблиці 1.
Таблиця 1.
Показники забруднень стічних вод, мг/л
Найменування показників
Межі значень
Температура стічних вод, °С
Запах
Колір
Прозорість, см
Зважені речовини
Щільний осад
Активна реакція середовища рН
Амонійний азот
Нітрити
Нітрати
Окислюваність
БСК5

Мінімум
8
Винний
Рожевий
0
52,0
120,0
5,0
0,08
0,005
0,2
28,0
30,0

Максимум
32
Кисло-винний
Темно-сірий
17,5
2914,0
3800,0
8,0
40,0
1,0
4,0
2568,0
2729,0

Контроль води на підприємстві полягає у контролюванні таких
показників, як визначення завислих речовин у воді, біохімічне споживання
кисню (БСК), хімічне споживання кисню (ХСК), водневий показник (рН),
біогенні речовини, фосфати (Р205), нітрати. Загальні стічні води виноробних
заводів за показником ХСК зазвичай не більше 3000 мг/дм3, тобто ці води
відносяться до слабо концентрованих і їх прийнято очищати за аеробною
схемою очищення. Оскільки технологія виноробства є сезонною, то
технологічна схема очисних споруд повинна забезпечити можливість тривалих
розривів в роботі і швидких результатів очищення води, яка повинна
відповідати вимогам при повторному використанні.
Розглянуто технологію
біологічного
очищення стічних вод за
допомогою мікроорганізмів іммобілізованих на нерухомому волокнистому
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носієві. Основною спорудою в схемі очистки стічних вод первинного
виноробства є біофільтр з нерухомим волокнистим носієм. До допоміжного
обладнання відносяться: збірник стічних вод, пісковловлювач, резервуари для
приготування хлорного вапна та коагулянту, контактний резервуар. Весь
процес очищення у зоні очисних споруд здійснюється самопливом.
Всі забрудненні стічні води по промисловій каналізаційній мережі з
місць виникнення самопливом направляються в збірник стічних вод, звідти
зануреним насосом подаються на очисні споруди. Збірник приймальної камери
збірника дозволяє здійснювати механічне очищення стічних вод. В зоні
очисних споруд стічні води поступають в усереднювач витрат стічних вод.
Усереднення концентрацій забруднюючих речовин підвищує ефект як
механічної, так і наступної біологічної очистки стічних вод. Накопичений
рідкий осад з усереднювача періодично видаляється в тракторну цистерну та
вивозиться. Стічні води, які пройшли механічну очистку в збірнику та
усереднювачі самопливом поступають в розподільні пристрої (спринклери), з
яких періодично подаються стічні води на поверхню біофільтра. Зрошення
поверхні біофільтра проводиться рівномірно з невеликими проміжками часу,
при цьому вода подається у вигляді крапель чи струменів. Обмін повітря у
біофільтрі здійснюється шляхом його природної вентиляції через відкриту
поверхню біофільтра та дренаж.
Відмінною особливістю крапельних фільтрів є невеликий діаметр (25-30
мм) фракцій матеріалу що завантажується, а також низьке навантаження їх по
воді; зазвичай воно коливається у межах 0,5-1 м3 стічної води на 1м3 фільтра.
Вода, профільтрована через товщу біофільтра, попадає в дренажну систему та
далі по днищу стікає до відвідних лотків, що знаходяться за межами біофільтра.
Нові порції стічних вод поступово витісняють попередні вздовж коридору до
виходу. Таким чином, при переміщенні стічних вод вздовж коридорів
біофільтру концентрація забруднень постійно зменшується.
Біомаса, яка накопичується на нерухомому носієві частково
перероблюється найпростішими та підтримується на необхідному рівні. За час
довгострокової експлуатації очисних споруд серед мікроорганізмів
іммобілізованих на нерухомому носієві встановлюється відносна рівновага, яка
забезпечує низький приріст біомаси. Вода, яка послідовно пройшла усі
коридори біофільтра, через переливну трубу видаляється в йоржовий змішувач,
куди насосом-дозатором спочатку подається розчин коагулянту, а потім розчин
хлорного вапна для знезараження води. Знезараження очищеної води
здійснюється за рахунок контакту спочатку коагулянту, а потім активного
хлору з водою на протязі не менш 30 хвилин. Цей контакт проходить в
контактному резервуарі [2].
Крапельні біофільтри призначені для повної біологічної очистки стічних
вод (до БПК20=10-15 мг/л). Основні витрати в технології очищення стічних вод
є електроенергія, технічна вода і допоміжні матеріали. Електроенергія
витрачається на подачу стічних вод на очисні споруди, насоса-дозатора,
мішалки розчину хлорного вапна, освітлення території і на роботу приладів
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лабораторії. Технічна вода витрачається на лабораторні потреби, на
приготування розчину хлорного вапна та коагулянту, на миття приміщень і
переходів біофільтру. Діамонійфосфат технічний застосовується для
підгодовування стічних вод в пусковій період. Очисні споруди даного типу
здатні забезпечити очищення стічної води до нормативних показників [3].
Запропонованою технологічною схемою очистки стічних вод на заводах
первинного виноробства передбачено рециркуляцію очищеної води, тобто
повернення частини води, яка пройшла очищення на початку першого
коридору біофільтра. Це здійснюється за допомогою ерліфного підйомника,
встановленого на виході із біофільтра. Суміш підіймається по трубі підйомника
вище борту біофільтра та по трубопроводу очищені стічні води направляюсь в
голову біофільтра. Рециркуляція очищеної води зменшує чутливість споруд до
коливань концентрації забруднень, та навантаження за токсичними елементами
особливо в період запуску, за рахунок розчинення стічних вод.
Очищення стічних вод заводів первинного виноробства здійснюється в
безперервному процесі, який дозволяє експлуатувати устаткування очисних
споруд з максимальною продуктивністю, полегшує умови роботи
обслуговуючого персоналу, максимально спрощує управління процесом
очищення. Біологічне очищення промислових стічних вод з іммобілізованими
мікроорганізмами має такі переваги, низька чутливість до коливань витрат,
концентрації стічних вод і вмісту токсичних елементів; підвищена ефективність
очищення; можливість тривалих зупинок; прискорений вихід на
регламентований режим очищення; зменшення питомих витрат повітря,
приблизно, на 30% (у порівнянні з вільноплаваючим мулом), зменшення
приросту біомаси іммобілізованих мікроорганізмів в 5-10 разів [4].
Висновок. В запропонованій технологічній схемі очисних споруд
первинного виноробства можуть бути використані всі переваги метода, що
дозволило б значно спростити всю схему очищення, а також умови її
експлуатації. Впровадження на заводі біологічного очищення промислових
стічних вод дозволить підприємству направляти чисту воду, яка відповідає
вимогам технічної води, після очисних споруд для використання на
технологічні та технічні цілі назад у виробництво.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ОСІБ З
НАПРУЖЕНОЮ ПРАЦЕЮ
Нестеренко Ю.В., ст. викл. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського)
Ключові слова: синдром вигорання, хронічна втома, працездатність.

У зв‘язку з інтенсифікацією виробництва, збільшенням і ускладненням
потоків опрацьованої інформації, появою нових професій операторського ІТспрямування, великого значення набуває проблема хронічної втоми. Розвиток
багатьох патологічних і передпатологічних станів і синдромів, що
характеризуються симптомами втоми, забезпечується нервово-психологічним
компонентом який виникає при довготривалій дії напруженої роботи. Це
професійно зумовлені патологічні ефекти які називаються синдромом
вигорання, в основі якого – наявність хронічного стресу та психоемоційного
напруження 1.
В умовах інтенсифікації будь якої праці, її напруженість є одним із
потужних шкідливих чинників, яка викликає у людини стресові реакції 7.
Довготривале підвищення напруження призводить до функціональних розладів
в організмі працюючої людини, а надалі до різноманітних захворювань. Одним
із наслідків впливу значного психоемоційного напруження на працюючого є
синдром психічного вигорання (burnout). Дослідженням цієї актуальної
проблеми присвятили свої роботи іноземні і українські дослідники 5, 9.
Особливо виражені прояви цього синдрому у професійних групах з
високою напруженістю роботи, для якої характерні високі обсяги
перероблюваної інформації, значні емоційні перевантаження, дефіцит часу при
прийнятті рішень 4. Першим найсуттєвішим маркером прояву хронічної
втоми, що формується під впливом тривалого напруження є негативні зміни у
психоемоційній сфері 2, 3.
Під емоційним вигоранням людини розуміють комплекс особливих
особистих психічних проблем які виникають у неї у зв‘язку з професійною
діяльністю. Вперше синдром описав H. Freudenberger у 1974 році, надалі
проводились дослідження для соціальних професій. Нині сфера прояву
емоційного вигорання може і повинна бути поширена і на інші професії в тому
числі ІТ спрямування, як такі, що мають потужний чинник психоемоційного
напруження. Дослідники 1, 7, 10 розглядали емоційне вигорання як ознаку
перевтоми чи хронічної втоми, що важливо у будь-якій професії і за межами
професійної діяльності, родині, побуті. H. Freudenberger на початку своїх
досліджень розрізняв лише дві стадії вигорання: ранню, коли почуття та емоції
збережені, і наступну що характеризується повною відсутністю емоцій. Згодом
науковець описав дванадцять стадій процесу вигорання. На завершальній стадії
вигорання
спостерігають
феномен
апатії,
внутрішньої
порожнечі,
деперсоналізації, аж до повного емоційного і фізичного виснаження. C. Maslach
(1993) розрізнив чотири стадії вигорання, протягом яких послідовно настають
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зміни емоційного стану працівника, аж до відчуження від своєї професії,
депресії.
Видатний психолог В.В. Бойко запропонував опитувальник для
виявлення синдрому вигорання 6, у якому виділив три стадії синдрому:
напруження, резистенції, виснаження, які нагадують трифазну модель
адаптивного синдрому стресу за Г. Сельє. Опитувальник Райгородського
зарекомендував себе як надійний у дослідженнях з різними професійними
групами напруженої праці, у яких напружена розумова праця призводить до
розвитку психічної втоми, причинами якої є професійно зумовлена
необхідність у постійній підтримці високої концентрації уваги, переробці
великих обсягів інформації, високій відповідальності, наявності супутніх
шкідливих виробничих чинників.
H. J. Freudenberger, G. Richelson (1980) у своїх працях доводять, що
вигорання є ознакою певних психологічних станів: хронічної втоми, депресії.
Однак переважно цей синдром психоемоційного виснаження. У свою чергу S.E.
Hobfoll, A. Shirom (1993) наголошують, що в основі механізмів розвитку
синдрому вигорання знаходиться перш за все, емоційне виснаження, згодом
фізичне та когнітивне.
Вигорання формується протягом тривалого часу при хронічній дії
зазначених чинників. Тому відчутних соматичних змін в організмі людини зі
слабкими проявами синдрому може і не виникати. Клінічні ознаки патології
спостерігаються лише в третій фазі розвитку синдрому (за В.В. Бойко), коли з
формуваннями суттєвої дезадаптації власне виявляється вигорання. Істотною
рисою вигорання є психічна втома, що проявляється зниженням працездатності.
Серед типових ознак такого ефекту слід відзначити ослаблення сприйняття
інформації, сповільнення її передачі, погіршення функцій мислення при
вирішенні завдань, що іноді призводить до певних проявів депресії,
безпричинної тривоги, зниження активності, дратівливості, неврівноваженості
тощо.
На підставі викладеного можна сформувати гіпотезу, що ґенез хронічної
втоми – як перед патологічного процесу системного характеру у працюючої
людини, супроводжується порушенням функцій багатьох органів і систем
організму, і насамперед, стосується психоемоційної сфери, як найбільш
чутливої до дії шкідливих чинників 8. Логічним розвитком цієї думки є
припущення, що хронічна втома розвивається за типовими схемами у різних
професійних групах із високим психоемоційним напруженням і має певні
неспецифічні психофізіологічні ознаки.
Слід зазначити, що В.В. Бойко та інші автори опитувальників, завдяки
яким можна оцінити ступінь вигорання, розробляли свої підходи на підставі
відпрацювання груп соціальних професій (викладачі, лікарі тощо). Проте для ІТ
– професій необхідна окрема специфічна шкала для оцінки рівня вигорання.
Розроблення такої шкали було б актуальним як з теоретичних міркувань, для
виявлення ґенезу вигорання, так і для практичних цілей, застосування шкали
для оцінки ступеня вигорання та застосування комплексу профілактичних,
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відновлювальних так реабілітаційних заходів.
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ВИРОБНИЧІ ТРАВМИ УКРАЇНИ. ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ
Ніколаєва І.В. студ. (гр. ХП-41, ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського)

На сьогоднішній день в Україні все частіше стаються випадки
виробничого травматизму. Що року в нашій країні відбувається понад 10 тисяч
виробничих травм. Ця тема є актуальною, оскільки людське життя – є
найбільшою цінністю, а його збереження і запобігання травм є обов‘язком, як
роботодавця, так і працівника.
Метою даної статі – є дослідження причин травматизму на
виробництвах, та пропонування шляхів їх вирішення.
Аналізуючи данні засобів масової інформації, вдалось встановити, що
більша кількість (80%) нещасних випадків стається саме як результат
неправильних дій персоналу, як робітників так і роботодавців. Дуже часто
підприємствами не впроваджуються засоби безпеки, або робітники не
інформуються про їх наявність. Та, навіть, якщо все це було впроваджено і
проведено, це не гарантує відсутності травматизму на такому виробництві,
оскільки і самі працівники не виконують правил техніки безпеки.
Всі правила техніки безпеки написанні кров‘ю, однак часто робітники не
думають, що перераховані їм правила є необхідними до виконання, оскільки
ніхто ніколи не представляє, що щось погане може статися саме з ним.
Напевно кожен з нас бачив будівництво, і те як робітники ходять по будмайданчику без каски, та одягають засоби одягаються тільки в тих випадках,
якщо приїжджає керівництво. Та чи можна сказати, що це провина
роботодавців? Звісно це так. Хоча працівник сам має розуміти, які заходи він
мусить вжити задля забезпечення власної безпеки, однак обов‘язком
роботодавця є проінформувати його, та надати засоби цієї безпеки.
Також є приклади підприємства, на яких працівників взагалі не
інформують про засоби безпеки, тому це може призвести до непередбачених
випадків травматизму.
Наведемо конкретний приклад – швейне підприємство «Рекламний
Текстиль» м. Київ. Робітників цього підприємства набирають за об‘явами в
Інтернеті, навики не потрібні, всьому навчають на місці, не потрібно ніякого
досвіду, на що ведуться більшість шукачів роботи. Однак, не розуміють, яку
небезпеку може це на них накликати, на цьому підприємстві відсутні будь-які
прояви інформування про правила техніки безпеки, частіше за все, працівниці
ці правила усвідомлюють вже після своєї першої крові.
Інший приклад, це підприємства, на яких більша частина штату працює
неофіційно. В такому випадку роботодавець не несе ніякої відповідальності,
тому і інформувати про техніку безпеки не бачить потреби, і тому дуже часто
травматизм стається саме на таких підприємствах. Також, такі випадки частіш
за все не потрапляють в офіційну статистику, оскільки працівник не має ніякої
страховки, тому і нічого довести не може.
На інших підприємствах робітнику дають аркуш, на якому він має
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поставити підпис, що він ознайомлений з технікою безпеки, а дуже часто він,
навіть, не читає, те під чим підписується, саме тому це і може призвести до
жахливих наслідків.
Однак, є і інші підприємства, на яких за безпекою слідкують дуже
пильно, на таких підприємствах, хоча б раз на місяць проводять поточний
інструктаж з техніки безпеки, а на деяких такі заходи проводять кожного дня,
перед початком робочої зміни. Це зазвичай офіційні підприємства з
підвищеним ризиком небезпеки. На таких підприємствах, обов‘язково, є
інженер з охорони праці та техніки безпеки, саме він несе відповідальність за
розробку правил безпеки, та інформування робітників та виконання ними цих
правил. Однак, не зважаючи на те, що такий робітник є надзвичайно
необхідним на будь-якому підприємстві, це не таке часте явище, як було б за
потрібно. Частіше за все роботодавці, навіть при наявності такої людини в
штаті, відносяться до неї формально, і вважають, що її вимоги заважають
основній діяльності підприємства, та знижують продуктивність праці.
Головні посадові обов'язки інженера з охорони праці:
 розробка і впровадження локальної нормативної бази з охорони праці;
 підготовка для співробітників підприємства презентацій і семінарів з
охорони праці;
 організація медичних оглядів і контроль їх проведення;
 розслідування нещасних випадків на виробництві;
 підготовка і проведення атестації робочих місць;
 робота з перевіряючими державними органами;
Додаткові посадові обов'язки спеціаліста з охорони праці:
 підготовка статистичної звітності;
 участь в роботі комісій з перевірки знань техніки безпеки і охорони
праці.
Наявність такої посади, є безумовно гарним виходом для вирішення
проблем техніки безпеки. І якщо підприємство офіційне і має в своєму складі
такого робітника, проводить опитування робітників на знання техніки безпеки,
влаштовує як власні перевірки наявності необхідних умов, та проходить
державні перевірки такого роду, то це дуже добре. Однак, що робити у
випадках, коли працівники влаштовані неофіційно? Або у випадку відсутності
на підприємстві зазначених умов? Можна було б запропонувати рейди на всі
підприємства, які зареєстровані і займаються небезпечними видами діяльності,
однак в нашій країні за такі перевірки зазвичай попереджують заздалегідь і
тому неможна розраховувати на їх об‘єктивність. Саме тому безпека
працівника – це особисте діло кожного, і необхідно усвідомлювати, що життя
та здоров‘я – це особиста справа. Тому для запобігання травматизму на
підприємстві можна запропонувати такі заходи:
 соціальна реклама, яка б охоплювала всі верстви населення та
пропагандувала питання охорони праці;
 заохочення та стимулювання охорони праці;
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 створення більш незалежних комісій з перевірок стану безпеки на
підприємстві;
 якісніше проводити інструктажі та перевірку знань з охорони праці;
 ефективніше залучати профспілки до вирішення та обговорення
питань охорони праці.
Впровадження комплексу зазначених заходів, на мою думку, допоможе,
знизити показники нещасних випадків на виробничих об‘єктах та відновити
соціальний престиж інженерним спеціальностям.
Науковий керівник: Луц Т.Є., ст. вик. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського)
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Вступ. Сучасний розвиток науки у різних сферах людської діяльності,
зокрема
важкість
та
відповідальність
за
небезпеку
трудового
процесу,супроводжується підвищенням економічної та соціальної значимості
як результатів праці, так і наслідків її порушення. Оскільки у відповідності до
Конституції України найвищою соціальною цінністю держави є людина, її
здоров‘я та життя, саме тому значна увага повинна приділятися вивченню
причин нещасних випадків та ролі помилкових дій людини у виникненні
катастроф та аварій на підприємстві. Незважаючи на впровадження сучасних і
більш безпечних технологій, питання виробничого травмування на
сьогоднішній день не втрачає своєї актуальності. За даними Всесвітньої
організації охорони здоров'я, смертність від нещасних випадків на виробництві
займає третє місце після серцево-судинних і онкологічних захворювань. За
статистикою, кожні три хвилини в результаті професійного захворювання або
нещасного випадку в світі гине один робітник, а кожну секунду четверо
отримують травму.
Очевидно, що проблема виробничого травмування перешкоджає
підвищенню конкурентоспроможності сучасної економіки, висуваючи ще
більше вимог до зростання продуктивності праці, мінімізації показників
нещасних випадків і професійних захворювань. Без розуміння причин
виникнення нещасних випадків запобігти їх виникненню практично не
можливо, тому немає важливіших завдань, ніж ті, що спрямовані на зниження
ризиків у сфері охорони праці [1, 2].
Предметом дослідження є роль людського фактора у виникненні
нещасних випадків на виробництві.
Завдання: аналіз впливу людського фактору на виникнення виробничих
травм та виявлення методів зниження ризику нещасних випадків.
Аналіз публікації.Дослідники, що працюють у різних сферах науки і
техніки, досить давно намагаються розробити теорію етіології нещасних
випадків, яка допоможе виявити, ізолювати й у кінцевому підсумку усунути
фактори, що сприяють їх виникненню або є їх безпосередньою причиною.
Аналіз даної проблеми Хайнрихом В.Х. ще у 19-му столітті свідчив про те,
що у більшості випадків причиною як виробничого травмування і професійних
хвороб, так і порушень надійної діяльності є помилкові дії конкретного
суб‘єкта праці (у 88% випадків), складність умов трудової діяльності (10%) та
форс-мажорні обставини (2%) [3].
Відповідно міжнародній статистиці, 96% випадків травмування
спричиненні «людським фактором» і лише 4% припадає на небезпечні умови
праці.
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Хайнрихом В.Х. була запропонована «п‘ятифакторна послідовність»
виникнення нещасних випадків:
1. походження та соціальні умови;
2. помилка працівника;
3. неправильні дії у сукупності з механічною та фізичною небезпекою;
4. нещасний випадок;
5. ушкодження та травми.
У цій послідовності кожен фактор приводить в дію наступний, і
виключення одного з них запобігає нещасному випадку і спричиненої ним
травми. При цьому, ключовим даної послідовності є третій фактор –
«неправильні дії в сукупності з механічною та фізичною небезпекою» [3, 4].
Основні результати досліджень. Перед людством на всіх етапах його
розвитку стояло завдання підвищення ефективності трудового процесу,
вдосконалення способів, виробництва продуктів і засобів, необхідних для свого
існування. Є два варіанти вирішення даної задачі: перший стосується об‘єкту,
до якого людина прикладає певні зусилля, а інший – суб‘єкту, тобто самої
людини, що реалізує дані зусилля. Перший шлях - це оптимізація того, що
пов'язано з об'єктом трудової діяльності - умов праці, а другий - необхідність
розкриття та обліку фізіологічних, біологічних, соціальних, психологічних та
інших властивостей суб‘єкта [4].
Зростання числа тяжких випадків травматизму обумовлено наступними
чинниками:
1 - значний ріст небезпек у праці і зниження фізичної можливості людини
протистояти їм;
2 - збільшення ціни помилки;
3 - адаптація людини до небезпеки її праці (постійнарутинна робота з
технікою притупляє у людини відчуття небезпеки);
4 - порушення правил безпеки праці (людина призвичаюється не тільки до
небезпек, але і до порушення правил).
Недостатній рівень професійної придатності особливо часто призводить до
випадків травмування, а також до неправильного користування обладнанням,
що супроводжується поломкою техніки, створенням аварійних ситуацій і
великих економічних втрат. А це, в свою чергу,обумовлено неякісною
підготовкою спеціаліста, незадовільним станом його мотиваційної та емоційновольової сфери, професіональних здібностей та інших якостей.
Психологи досить давно прийшли до висновку, що нещасні випадки, окрім
того, є наслідками дії стресових факторів та транзиторних, епізодичних
порушень психологічного стану робітника – зниження пильності, неуважність,
забудькуватість, емоційність, що не характеризують професійну придатність як
стійкий рівень розвитку психологічних якостей у відповідності до вимог
трудової діяльності [5].
Якщо говорити тільки про психофізіологічні схильності людини до
нещасних випадків то, перш за все, слід відзначити, що основними причинами
є: негативні зміни центральної нервової системи (27%); недоліки органів
205

почуттів (25%); серцеві захворювання (25%); цукровий діабет (20%); інші
психофізіологічні порушення (3%). Порушення зв'язку між сенсорними і
руховими центрами вищих відділів нервової системи веде до нездатності
людини з необхідною точністю і швидкістю реагувати на той вплив, який веде
до виникнення негативних наслідків на виробництві.
Існує поняття «ефекту С. Карпентера», який експериментально довів, що
якщо людина змирилася з можливістю нещасного випадку, то неодмінно стає
жертвою небезпеки. Подібний стан прийнято називати занепокоєнням тривоги
[6].
Англійський психолог Г. Айзенк виявив зв‘язок схильності до нещасних
випадків з такою якістю особистості, як екстраверсія.
Савенко С.К. встановив, що нещасні випадки серед робітників
гірничорудної промисловості у більшій мірі властиві тим, хто має
неврівноважену нервову систему.
У всіх вищенаведених працях досить чітко простежуються загальні
диференційні показники схильності до небезпеки, серед них:
▪ емоційні особливості та тип темпераменту;
▪ низький рівень концентрації уваги;
▪ недостатня сенсомоторна координація.
Вік людини також грає не останню роль у статистиці нещасних випадків.
Узагальнюючи дані про зв‘язок останнього параметру та професіонального
стажу, можна зробити висновок, що більший впив має стаж трудової діяльності,
а ніж вік людини. Серед молодших працівників, ще недостатньо адаптованих
до роботи, кількість нещасних випадків вища, ніж серед більш досвідчених.
Але віковий фактор відіграє певну роль коли умови трудової діяльності істотно
змінюються (з‘являються нові задачі, обладнання), що веде за собою
підвищення вимог, яким спеціалісти похилого віку не відповідають [5].
Серед заходів з профілактики виробничого травматизму важливе місце
займає пропаганда нешкідливих і безпечних умов праці. Найперше завдання
даної пропаганди полягає в тому, щоб пробуджувати і підтримувати інтерес до
охорони праці щодо її суспільної та особистої значущості; домогтися безпечної
поведінки працюючих; цілеспрямовано популяризувати передові ідеї, нові
методи і засоби забезпечення безпеки; поширювати положення і знання, які
служать закріпленню, зміни і розвитку позитивного ставлення персоналу щодо
дотримання трудових регламентів [7].
Психологічні причини нещасних випадків також піддаються вивченню, а
значить і профілактиці. Дослідивши їх природу, відкривається все більше
шляхів
організації
безпечної
роботи,
нові
ефективні
практичні
рекомендації,корисні як керівникам виробництва, так і безпосередньо
виконавцям так званих "ризикових" робіт.
Важливо пам'ятати, що шкідливий вплив більшості джерел небезпеки
може бути зменшено і за рахунок організаційних заходів, на приклад,
обов'язкового дотримання встановлених правил поведінки і готовності робочих
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дотримуватися рекомендованих вимог безпеки [4].
Висновок. Основними заходами для зниження випадків травмування,
аварійних ситуацій та нещасних випадків є:
 постійне відслідковування дотримання правил безпеки, в будь-яких
умовах і по відношенню до будь-яких осіб, так як людина, з якою не траплявся
нещасний випадок, але працює необережно, з такою ж вірогідністю виявиться
його жертвою, як і новий працівник, допустивши вперше в житті помилку.
 врахування як речових, так і суб‘єктивних виробничих факторів,
наприклад: індивідуальні особливості працівника; його емоційний та
психологічний стан; мікроклімат в колективі, оскільки будь-які відхилення в
цій області навіть при бездоганних речових умовах праці можуть стати
причиною нещасного випадку.
 максимальне прагнення до усунення всіх можливих причин виникнення
нещасних випадків на робочому місці, беручи до уваги об‘єктивні та
суб‘єктивні чинники.
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ЗАХИСТ ОРГАНІВ ДИХАННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ
ЕЛЕКТРОДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ
Паламарчук М.Ю., студент (гр. ЕП-г61-2, ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Технологію зварювання використовують у багатьох промислових галузях.
Нині найпоширенішим видом зварювання є електродугове зварювання.
Електродугове зварювання здебільшого є найефективнішим способом
створення нероз‘ємних з‘єднань з металевих, неметалевих і композиційних
конструкційних матеріалів в умовах земної атмосфери, світового океану та
навіть у космосі.
Відмінною рисою умов праці зварників порівняно з іншими професіями є
наявність низки небезпечних і шкідливих виробничих чинників, які невід‘ємно
пов‘язані з процесом зварювання. Найбільшу загрозу здоров‘ю зварників
становлять зварювальні аерозолі, ультрафіолетові випромінювання, підвищені
температури. Нажаль нині на українських підприємствах [1] зварювальник не
має відповідного надійного захисту від небезпечних і шкідливих виробничих
чинників (рис.1).

.
Рис.1. Виділення зварювального аерозолю.
Реалізація надійного захисту зварювальника і перед усім органів дихання
залишається актуальною проблемою. Так, за статистикою, більш як половина
професійних захворювань зварників – це захворювання органів дихання і
різноманітні патології, пов'язані з вдиханням зварювальних аерозолів.
Мета статті – аналіз конструкцій новітніх засобів індивідуального
захисту органів дихання зварників.
Аерозолі складаються з твердих часток або рідких крапельок,
розподілених у повітрі [2]. Такі речовини можуть викликати тимчасові або
тривалі проблеми зі здоров‘ям, ушкоджуючи органи дихання та проникаючи в
кровоносну систему. Зварювальний аерозоль – це сукупність дрібних частинок,
які утворюються під час конденсації парів розплавленого металу, обмазки
електродів, вмісту порошкової проволоки або флюсів. Його склад залежить від
складу зварювальних матеріалів. Головним чином зварювальні аерозолі містять
залізо та його оксиди (Fe2O3), але до їх складу можуть потрапити додаткові
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речовини та їхні сполуки: марганець (MnO), хром (Cr2O3), алюміній (Al2O3),
титан (ТiO2), кальцій (CaO), магній (MgO), калій (K2O), кремній (SiO2), азот
(NO) та інші [3]. Наслідки тривалого знаходження під впливом і вдиханням
зварювальних аерозолів катастрофічні – більшість зварювальників з великим
стажем за станом здоров‘я не допрацьовують навіть до пенсійного віку.
Захворювання (задишка, силікоз, рак легень) виникають після п‘яти – шести
років роботи [4].
Комплект засобів індивідуального захисту є необхідною складовою
виробничого процесу зварювальника [5]. Зварювальник має захисний одяг
(комбінезон, штани, куртка), який захищає від шкідливих речовин і підвищених
температур, захисне взуття (чоботи або черевики), яке захищає від падінням
предметів і травмування пальців ніг, рукавички і засоби індивідуального
захисту очей, голови і органів дихання. Розроблено надійний засіб
індивідуального захисту, який дає змогу одночасно захищати голову, очі,
обличчя і органи дихання працівника [6]. Це комплексний засіб
індивідуального захисту складається з лицевої маски «Speedglas» з блоком
подачі повітря «Adflo» (рис.2).

.
Рис.2. Конструкція «Speedglas» і блоку «Adflo».
Лицева
маска
«Speedglas»
c
автоматичним
затемнювальним
світлофільтром забезпечує зварнику постійний захист очей та контроль
робочого простору і під час виникнення дуги, і за її відсутності. Автономний
блок подачі повітря кріпиться на поясі зварника і захищає органи дихання
впродовж робочого часу. Блок «Adflo» фільтрації і подачі повітря складається з
фільтра і мікровентилятора, який працює від акумуляторної батареї, яка
забезпечує тривалість безперервної роботи не менш як вісім годин.
Забруднене повітря проходить три етапи очищення: через металеву сітку,
фільтр попереднього очищення та аерозольний фільтр тонкого очищення, який
забезпечує захисту під час перевищення граничнодопустимої концентрації до
50. Це означає, що під маскою зварника повітря буде у п‘ятдесят разів чистіше,
ніж назовні. Є можливість встановлення додаткового фільтру до поглинання
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запахів. У подальшому, чисте повітря через шланг подачі повітря подається під
зварювальний щиток. Особливість конструкції передбачає подачу очищеного
повітря не прямим спрямованим потоком, а через розподільник, який
рівномірно розподіляє повітря під зварювальним щитком, виключаючи обдув
гайморових пазух, розташованих в лобовій частині голови, що суттєво знижує
ризик виникнення застуди. Виключення підсмоктування не фільтрованого
повітря реалізовано через встановлення лицьового ущільнення з вогнестійкого
матеріалу на внутрішній частині зварювального щитка.
Електронна схема контролю роботи повітряного блоку «Adflo»
забезпечує постійний потік повітря під лицеву маску незалежно від ступеня
забрудненості фільтра. За мірою забруднення фільтра опір диханню
збільшується, але у конструкції передбачено зростання швидкість двигуна
вентилятора для збереження необхідного обсягу постачання повітря.
Електронна схема керування дасть світловий і звуковий сигнал про
необхідність заміни фільтра у разі потреби. Таким чином, зварювальник
позбавлений необхідності стежити за станом свого аерозольного фільтра.
Слід мати на увазі, що аерозольні фільтри є засобами разового
використання і не підлягають очищенню. Спроба «продути» його може
призвести до утворення мікророзривів матеріалу фільтра. При цьому зварник
буде вважати, що йому вдалося почистити фільтр, а насправді, він буде дихати
вже неочищеним повітрям, яке проникає через ці мікророзриви. Робота з таким
«фільтром» не допускається і завдає шкоди здоров‘ю зварника. Інші частини
засобу (металеву сітку і фільтр попереднього очищення) потрібно після
використання очистити, що дає можливість збільшити термін використання
аерозольного фільтра.
Враховуючи вищесказане, можна відзначити основні переваги та
недоліки засобу індивідуального захисту. До переваг можна віднести: простоту
у використанні; непотрібність калібрування чи технічного обслуговування,
окрім заміни фільтру; надійний захист упродовж усього робочого дня.
Недоліки: відносно висока вартість (ціна такої системи сягає від 30 до 60 тисяч
гривень залежно від комплектації).
Висновок. Найнебезпечнішим чинником під час зварювальних робіт є
виділення зварювального аерозолю в робочій зоні. Тому для збереження
здоров‘я необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту оскільки
вдихання зварювального аерозолю призводить до серйозних захворювань.
Найкращий захист забезпечують комплексні системи як «Speedglas» з блоком
подачі повітря «Adflo», але через високу вартість вони мають обмежене
застосування.
Науковий керівник: Третякова Л. Д., д.т.н., проф. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря
Сікорського)
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ПІДПРИЄМСТВАХ АПК
Полукаров О.І., канд. техн. наук, доц. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського);
Бесараб К.М., студ. (гр. УЗ-41, ФММ КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Агропромисловий комплекс завжди був одним із пріоритетних напрямків
збереження продовольчої безпеки будь-якої країни. Модернізація АПК
відбувається постійно. В процесі введення нової техніки та засобів виробництва
змінювалися і підходи до забезпечення охорони праці, впроваджувались нові
системи стандартів безпеки праці.
Проте в нинішніх умовах нестійкого економічного стану в більшості
підприємств АПК відбувається старіння основних засобів, внаслідок чого діючі
обладнання та техніка мають значний знос, та більше ніж на 90% не
відповідають вимогам охорони праці [1, с. 100]. Це є причиною того, що АПК
України на сьогоднішній день є однією з найбільш травмонебезпечних і
складних галузей економіки.
Хоча сучасні розробки діячів, що займаються наукою охорони праці,
знайшли своє відображення в практичних системах, які запобігають
виникненню травматизму і захворювань, істотних змін за вирішенням проблем
в АПК не відбувається. Не переглядаються застарілі нормативні документи та
не розроблена галузева програма з охорони праці.
Відповідно до поставленої проблеми метою роботи є проведення
дослідження рівня виробничого травматизму, професійних захворювань та
пропозиції щодо удосконалення управління охороною праці на підприємствах
АПК.
З кожним роком кількість техніки на сільськогосподарських
підприємствах зменшується, при цьому машинно-тракторний парк має великий
термін служби і значний знос. Слід також зазначити, що сільське господарство
залишається однією з найбільш «ризикованих» для здоров'я і життя працівників
галузей.
За останніми даними, в агросекторі зафіксований найбільший показник
смертності внаслідок травм на виробництві. За 11 місяців 2017 року через
порушення техніки безпеки загинуло 70 працівників АПК (рис. 1).
З рис. 1 бачимо, що АПК займає перше місце серед галузей по стану
виробничого травматизму зі смертельними наслідками. При цьому дуже
високий рівень важкого травматизму в сфері ремонту та технічного сервісу
машинно-тракторного парку – кожна п'ята травма з тяжким наслідком.
Найбільше нещасних випадків зі смертельним наслідком цього року сталося з
механізаторами – 19 осіб та слюсарями-ремонтниками – 12 осіб [2].
За статистикою в загальній структурі причин нещасних випадків з
тяжкими наслідками в галузі технічного сервісу АПК майже 62% займають
організаційні причини, в тому числі: недоліки в навчанні працівників охоронам
праці, безпечним прийомам і методам виконання робіт, незадовільна
організація виконання робіт.
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Рис. 1. Стан виробничого травматизму зі смертельними наслідками за 11
місяців 2017 року по галузях нагляду (осіб) [2]
Поряд з організаційними причинами високому травматизму і
захворюваності сприяють різноманітність видів робіт в різних погодних і
кліматичних умовах, незадовільні умови праці, зношеність інженернотехнічного обладнання, недосконалість техніки, методів і засобів профілактики
травматизму і профзахворювань, недостатня увага до підготовки дипломованих
фахівців з охорони праці, брак коштів на охорону праці та ін.
Так, статистика констатує, що максимальний (більше 50%) відсоток
травм, професійних і простудних захворювань працівники технічного сервісу
отримують при ремонті і технічному обслуговуванні сільськогосподарських
машин через незадовільний стан робочих місць (робочих ділянок) і недостатніх
знань працівниками необхідних вимог по техніці безпеки і умов праці при
виконанні різних технологічних операцій, в тому числі при роботах з
застосовуваною зарубіжною технікою [3, с. 228].
Через управління персоналом, трудовою та технологічною дисципліною,
технічним обслуговуванням можна впливати на величину ризику виникнення
аварійних і небезпечних ситуацій на підприємстві. Потрібно також ураховувати
й інші фактори впливу на безпеку праці, такі як інструктажі, підвищення
кваліфікації персоналу, своєчасне технічне обслуговування тощо. На
підприємстві для захисту робітників від дії небезпечних та шкідливих факторів
розробляється система управління безпекою праці (рис. 2).
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Рис. 2. Система безпеки праці на агропромисловому підприємстві
На ризики щодо виникнення небезпечних та аварійних ситуацій можна
впливати за допомогою ефективної системи управління охороною праці
(СУОП). В Україні функціонує багаторівнева СУОП, функціональними
ланками якої є відповідні структури державної законодавчої та виконавчої
влади різних рівнів, управлінські структури підприємств і організацій, трудових
колективів [4, с. 92].
Наказом Міністерства праці від 22.10.2001 № 432 затверджено Концепцію
управління охороною праці, в якій вказано, що управління охороною праці ‒ це
підготовка, прийняття та реалізація правових, організаційних, науковотехнічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувальнопрофілактичних заходів, спрямованих на збереження життя, здоров‘я та
працездатності людини в процесі трудової діяльності [5].
На підприємстві повинне забезпечуватися розв‘язання таких завдань, як
безпека обладнання, виробничих процесів, будівель і споруд, оптимальний
режими праці та відпочинку, санітарно-побутове обслуговування, наявність
засобів індивідуального захисту, забезпечення нормативних санітарногігієнічних умов праці, навчання й пропаганда з охорони праці, лікувальнопрофілактичне обслуговування працюючих, а також професійний добір
працівників, котрі виконують роботи підвищеної небезпеки з урахуванням
психофізіологічних показників і стану здоров‘я.
Тому цілком природно, що сучасна система управління охороною праці з
її значною інерційністю та можливою помилковістю, як наслідок прямої дії
«людського фактору», не може бути достатньо ефективною та гармонійно
інтегруватись у інтелектуальні технічні системи, які стрімко впроваджуються у
сучасному агропромисловому комплексі.
Виходячи з цього, удосконалення СУОП повинні здійснюватись шляхом
інтегруванням в нею інтелектуальної системи автоматизованого контролю за
умовами праці на робочих місцях і управління санітарно-гігієнічними
параметрами виробничого середовища (АСКУ), а також використання
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комп‘ютеризованих комплексів підтримки прийняття рішень (ККПР).
Висновки
Отже, виробничий травматизм у галузі АПК є загальною проблемою
розвитку, оскільки завдає багато страждань не тільки конкретним людям та їх
родинам, а й безпосередньо впливає на економічну ефективність
сільськогосподарських підприємств. Недостатня ефективність СУОП закладена
в принципах її побудови, а саме в повній залежності від дії людини (проявів
«людського фактору») та виражається значною інерційністю, а також
відсутністю оперативних інструментів реагування на небезпечні події.
Інтегрування у СУОП систем АСКУ та ККПР дозволить взяти під
оперативний контроль та керування більшість небезпечних і шкідливих
виробничих факторів, знизити вплив «людського фактору», підвищити
ефективність управління та, як наслідок, підвищити рівень культури і безпеки
праці на підприємствах, зменшити витрати і втрати підприємств,
агропромислового комплексу України.
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СТАНДАРТ ISO 45001 ТА ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННІ СИСЕМИ
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Полукаров О.І., канд. тех. наук (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського);
Пімонова К.А., студентка (гр. УЗ-41, ФММ КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Досвід світових компаній показує, що охорона праці є одним із основних
напрямів розвитку підприємства [1]. У європейських компаніях вважається, що
саме культура охорони праці є ключовим аспектом управління всім
підприємством. Саме тому важливим є дослідження особливостей
нормативного регулювання процесу праці з метою їх впровадження
вітчизняними підприємствами.
За умов глобалізації у світі постає питання зведення вимог до якості
продукції, умов праці та виробництва до певного мінімально задовільного
рівня. Інструментами реалізації даних вимог слугують загальноприйняті
міжнародні стандарти.
Найвідомішим світовим суб‘єктом, який займається розробкою та
публікацією організаційних стандартів, є Міжнародна організація зі
стандартизації. Її основними напрямами діяльності є [2]: система керування
якістю; система екологічного керування;система енергетичного керування.
Однією з останніх розробок Організації став ISO 45001 «Безпека на
робочих місцях». В офіційному проекті стандарту, який був опублікований 14
січня 2016 року, описані вимоги до системи менеджменту професійного
здоров'я і безпеки. Публікація фінального варіанту стандарту була запланована
на грудень 2017 року.
Фактично стандарт ISO 45001 стане першим для Організації, що
торкнеться питань щодо системи управління охороною праці, і спиратиметься
на широко поширену специфікацію OHSAS 18001.
Логічним є питання, чим ISO 45001 відрізнятиметься від його
попередника OHSAS 18001.
Однією за змін стане структура стандарту. Вона буде більш розгорнутою
та структурованою. Так, основними елементами змісту стануть [2]:
1) передмова;
2) вступ;
3) передумови;
4) ціль системи управління;
5) фактори успіху;
6) сфера впровадження;
7) нормативні посилання
8) терміни та визначення;
9) контекст організації;
10) лідерство та участь працівників;
11) планування;
12) підтримка;
13) операції;
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14) оцінка ефективності;
15) покращення;
16) додаток – керівництво щодо використання стандарту;
17) алфавітний покажчик термінів.
Якщо порівняти дану структуру з OHSAS 18001, то можна побачити, що
попередній стандарт містить лише чотири розділи, у той час як ISO 45001 –
десять. Авжеж, частина пунктів дублюються, проте також виділяються дуже
важливі моменти.
1. Розуміння потреб та очікувань працівників та інших зацікавлених
сторін. Даний аспект стає обов‘язковим лише тоді, коли сама організація
вирішує впровадити його у систему управління. Так, він передбачає співпрацю
з профспілками, юридичними фірмами, постачальниками, співзасновниками,
власниками, акціонерами, клієнтами, відвідувачами, місцевими громадами,
загальними державними органами охорони праці та працівниками даної сфери
(наприклад, лікарі, медсестри).
2. Аутсорсинг, закупівлі та підрядники. На сьогоднішній день аутсорсинг
є актуальним інструментом підвищення ефективності функціонування усієї
організації. Фактично він є необхідним для максимізації прибутку компанії тож
має базуватися на принципах надійності та довіри. Перш ніж закуповувати
товари та послуги, організація повинна визначити механізми контролю за
закупівлями, а саме:
 визначати та оцінити потенційні ризики, пов'язані з продуктами,
матеріалами, обладнанням, послугами;
 продукція має відповідати вимогам, необхідним для досягнення цілей
організації;
 перед використанням слід перевірити обладнання, установки та
матеріали та впевнитися, що вони можуть бути випущені для використання
працівниками;
 організація повинна встановити процес і визначити контрольні заходи
для досягнення зниження ризиків.
Ієрархію заходів контролю за рівнем ефективності відповідно до
стандарту наведемо на рис.1.
Таким чином, найбільш ефективним є уникнення ризиків, адаптація
роботи до працівників, тобто врахування ергономіки при плануванні нових
робочих місць для забезпечення безпечних умов праці.
3. Оцінка ефективності.
Організація повинна встановлювати, впроваджувати та підтримувати
процес моніторингу, вимірювання та оцінки результатів функціонування. Так,
компанії можуть використовувати інструменти моніторингу щодо аналізу скарг
на професійну охорону здоров‘я, медичного нагляду за працівниками,
ефективності операційного контролю та частоти виникнення аварійних
ситуацій тощо.
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Рис. 1. Ієрархія заходів контролю відповідно до проекту стандарту ISO
45001 [2]
Не дивлячись на всебічне охоплення діяльності організації стандартом,
центральне місце все ж займають саме питання безпеки на робочих місцях, Тим
не менш, крім власних працівників, організація зобов'язана подбати про
безпеку своїх підрядників і постачальників, а також врахувати те, як,
наприклад, її діяльність може вплинути на місцеві спільноти [3]. Основним
механізмом впровадження стандарту ISО 45001 є модель PDCA, яка була
розроблена Е. Демінгом у минулому столітті. Основним завданням при цьому є
планування потреб для мінімізації шкідливих впливів і, що більш важливо,
ризиків для здоров‘я та безпеки всіх осіб, які мають безпосередній чи
опосередкований вплив на діяльність організації.
Таким чином, стандарт ISО 45001 визначає необхідність для
управлінського складу організації інтегрувати відповідальність за здоров‘я та
безпеку у загальну стратегію розвитку, а не перекладати її на певну посадову
особу (наприклад, службу або спеціаліста з охорони праці). Таке бачення
забезпечить високу ефективність системи безпеки на робочих місцях та
поставить питання охорони праці на одне з ключових у функціонуванні
підприємства.
Література
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2. Міжнародна організація зі стандартизації - [Електронний ресурс]
Режим доступу: https://www.iso.org
3. ISO 45001 з управління охороною праці - [Електронний ресурс] Режим
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ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА
КУЛЬТУРУ БЕЗПЕКИ В КОМПАНІЯХ
П’ятковська Т.Ю., студентка (гр. УМ-42, ФММ КПІ ім. Ігоря Сікорського)

В умовах мінливого економічного середовища, яке безпосередньо
впливає на діяльність підприємств, важливим елементом є організаційна
культура. Один із компонентів організаційної культури, що є центральним для
охорони праці, - це так звана «культура безпеки».
Принципи соціальної відповідальності за останні роки стали
інструментами поліпшення іміджу компаній, що орієнтуються в першу чергу на
якість. Можна зробити висновок, що дані принципи однаково важливі для
розвитку організаційної культури, включаючи також і культуру безпеки.
Оскільки компанії намагаються уникнути зайвих збитків, збитки, що виникли у
зв‘язку з невідповідною культурою безпеки, є також важливими для розгляду.
Фактори, які сприяють встановленню безпечних умов в компанії, сьогодні
безпосередньо пов‘язані з соціальною відповідальністю. Те, наскільки сильно
зростає важливість складових соціальної відповідальності (в тому числі і
культури безпеки), демонструє, чи дійсно окремо взята компанія орієнтована на
добробут своїх працівників.
Організаційна культура є необхідною умовою для належної роботи
організації, оскільки вона покликана зменшувати невизначеність. Забезпечуючи
обізнаність своїх працівників в правилах та принципах компанії, вона
задовольняє їх потребу в безпеці. Необхідною умовою в досягненні бажаних
вигод є узгоджена робота в усіх сферах діяльності. Однією з найважливіших
тут є сфера охорона праці та культура безпеки, що є мінімальною вимогою,
необхідною для функціонування компанії та її подальшої успішної роботи.
Детально зупиняючись на культурі безпеки, варто зазначити, що вона
вважається складовою організаційної культури підприємства. Культура безпеки
використовується для того, щоб окремі особи та групи осіб в певних ситуаціях
застосовували попередньо визначені правила поведінки. Культура безпеки
найчастіше застосовується в тих галузях, де нехтування правилами безпеки
може спричинити величезні втрати, частіше з глобальними наслідками
(наприклад, ядерна енергетика). Культура безпеки впливає на кожного члена
організації в процесі діяльності підприємства, а тому, оцінюючи те, наскільки
вона є ефективною в окремо взятій компанії, необхідно зважати на три головні
сфери:
 робоче середовище (інструменти, устаткування, організація робочого
місця);
 поведінка співробітників (додержання правил охорони праці);
 робочі атрибути (знання, навички, мотивація).
Тобто, культура безпеки це комплексе поняття, що включає усвідомлення
можливих загроз, дотримання правил поведінки в ризикових ситуаціях, а також
технічні та організаційні методи забезпечення безпеки працівників та захисту їх
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здоров‘я та життя. Окрім цього, не менш важливим є також врахування такого
елементу як ергономіка, оскільки вона сприяє створенню кращих умов праці.
Також необхідно враховувати людський фактор, адже він має вирішальне
значення в більшості ситуацій. Методи організації, які ігнорують людський
фактор, найчастіше не будуть мати позитивного ефекту, тому що найбільш
розповсюдженою причиною виникнення небажаних ситуацій є халатне
ставлення працівників організації. Для досягнення необхідного рівня культури
безпеки, підприємство повинно інвестувати в культуру співробітників,
мотивувати їх, навчати та спрощувати правила для розуміння співробітниками
в сфері охорони праці.
Коли мова йде про підвищення задоволення працівників їх робочим
середовищем, особливу роль грає соціальна відповідальність. Рисами
належного підходу до соціальної відповідальності та прийняття правильної
організаційної культури є:
 комфортні умови праці, які забезпечують гарний стан здоров‘я
працівників;
 дотримання правил безпеки та охорони праці;
 доступ до комфортних форм працевлаштування;
 захист від несприятливих наслідків діяльності підприємства.
Головна думка, що випливає з правил соціальної відповідальності, - це
створення робочих місць з повагою до працівників. Отже, організація
зобов‘язана враховувати вимоги безпеки та ергономічні критерії, якщо мова йде
про соціальну відповідальність. Щоб забезпечити ефективний вплив соціально
відповідального підходу на розвиток культури безпеки, організація повинна
визначити зв‘язки та проблеми, пов‘язані з методами і сферою прийняття
рішень. Серед вирішальних факторів досягнення переваг виділяють:
 тип та розмір підприємства і характер його діяльності;
 локація, зокрема соціальні, екологічні та економічні фактори, що
впливають на діяльність компанії у певному регіоні;
 професіоналізм робочої сили;
 місія організації, принципи, кодекс поведінки;
 структура та характер прийняття рішень в організації.
Отже, постає питання щодо інтеграції наступних організаційних і
технічних умов:
 матеріальні умови праці, тобто матеріальні фактори (устаткування та
обладнання, виробниче приміщення, додаткове обладнання), фізичні фактори
(освітлення, температура, шум, вібрації, випромінювання), хімічні, органічні та
біологічні фактори (пар, гази, аерозолі);
 організація роботи, що охоплює розподіл обов‘язків, графік роботи та
правила регулювання роботи;
 економічні та соціальні аспекти виконання роботи.
Дотримання правил соціальної відповідальності дозволяє організаціям
пов‘язати вищенаведені критерії з покращенням культури безпеки. Окрім
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цього, це дозволяє встановити:
 більш ефективні комунікації між працівниками та менеджментом;
 повагу до правил та норм компанії та гарні відносини на робочому
місці;
 розвиток професійної компетенції, що стосується виконання роботи з
дотриманням усіх норм;
 використання технічних та організаційних заходів для захисту
працівників від небезпек;
 правильне реагування в умовах небезпечних ситуацій;
 необхідні робочі умови.
Отже, можна зробити висновок, що корпоративна соціальна
відповідальність набуває все більшої популярності в світі жорстокої
конкуренції. Вона впроваджується все більшою кількістю підприємств, які
прагнуть отримати конкурентні переваги на світовому ринку. Відповідно до
принципів корпоративної соціальної відповідальності, організації можуть
встановлювати процедури, які необхідно застосовувати щодо внутрішньої
організації бізнесу. Відповідальний підхід до суспільства у всіх сферах впливу є
найважливішою умовою соціальної відповідальності. Такий підхід повинен
включати дії, які забезпечують гармонійне використання ресурсів, якими
володіє компанія.
Приймаючи принципи соціальної відповідальності, підприємство
повинно приносити користь всім учасникам виробничого процесу. Для цього
необхідно визначити процедури та можливості для зменшення негативного
впливу на ті області, які його зазнають. Велика увага в цьому питанні повинна
бути приділена встановленню культури безпеки. Визначальним критерієм
ефективності зусиль, спрямованих на забезпечення здоров‘я та безпеки праці
робітників, професійну підготовку, мотивацію та навчання, є швидкість
реагування працівників на події, які негативно впливають на безпеку на
робочому місці. Весь цей комплекс заходів дозволить компанії зменшити свої
втрати та утримати конкурентні позиції на ринку, окрім цього, покращивши
свій імідж в очах спільноти.
Науковий керівник: Полукаров О.І., к.т.н., доц. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського)
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Вступ. Аналіз досліджень в області
соціальної та організаційної
психології показує взаємозв'язок і взаємозалежність соціально-психологічного
клімату організації. Проте майже ніяких емпіричних досліджень з цього
питання практично немає, через недостатній розвиток емпіричних методів
дослідження.
Організаційна психологія являє собою застосування психологічних теорій
та дослідницьких методик до проблем організації, а саме: підбір персоналу,
розвиток співробітників, мотивація до роботи. А ось соціальна психологія
скоріше являється витоком психологічної науки, що вивчає закономірність
поведінки людей.
Предметом дослідження є визначення міжособистісних відносин людей
в трудовому колективі, аналіз соціально психологічного клімату та фактори які
можуть мати вплив на продуктивність праці.
Аналіз публікацій. В літературі, яка присвячена питанням соціальної
психології не існує певної згоди між дослідниками, які працюють в області
дослідження «соціально-психологічного клімату». Таким чином, поряд з
поняттям «соціально-психологічний клімат» використовуються поняття
«емоційний
та психологічний
клімат», «психологічне ставлення»,
«психологічна сумісність», «соціологічний клімат», «колективна психологія» та
інші [1]. Всі вони супроводжуються відмінностями у термінах і в розумінні
цього явища. Визначення, які пропонуються в літературі не є достатньо
систематизованими та часто є занадто вузькими, що відображає лише одну його
сторону (емоційну, моральну, соціальну) або занадто широку, всеохоплюючу. У
нашому розумінні соціальний та психологічний клімат є інтегральноспецифічним та соціально-психологічним станом організації в цілому, для
якого характерний відносно стабільний психологічний настрій персоналу, який
проявляється в різних формах спільної діяльності та спілкування. Сформований
на основі емоційних та трудових відносин у групі та індивідуальних цінностей
та ціннісних орієнтацій, соціально-психологічний клімат визначає систему
взаємин співробітників один з одним та їх роботу. Соціальний психологічний
клімат є якісним аспектом міжособистісних відносин, який виявляється у формі
психологічних умов, які сприяють або перешкоджають розвитку продуктивної
діяльності особи в групі [2].
Основні результати дослідження. Однією з найважливіших завдань
компанії є створення адекватного сприйняття цінності персоналу. З цією метою
формується внутрішній образ компанії, що відображається в свідомості (і
підсвідомості) працівників.
Поняття образу інтерпретується в іноземних дослідженнях різними
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способами. З одного боку зображення розуміється як сформоване в масовій або
індивідуальній свідомості емоційно заряджений образ когось або щось, з
іншого - як думка про людину, організацію, продукт, службу тощо.
Ми розглядаємо зображення як думку про когось або щось, що
породжується професійними зусиллями на основі емоційно забарвленого
зображення у свідомості (і підсвідомості) аудиторії (одержувача) зображення.
Внутрішній образ компанії - це думка (погляд), сформована
професійними зусиллями на основі емоційно-кольорового сприйняття образу
організації. Головними детермінантами внутрішнього іміджу є корпоративна
культура організації та соціально-психологічний клімат. Можна сформулювати
інакше: внутрішній образ - це образ та сприйняття психологічного ставлення до
компанії його працівниками, менеджерами, власниками, акціонерами, радами .
Крім того, наявність позитивного уявлення об'єднує команду, створює
сприятливий соціально-психологічний клімат в організації.
Внутрішнє зображення настільки важливе, як і зображення у зовнішній
сфері, тому створення позитивного іміджу - це не просто хороша рекламна
кампанія, це складний і багатогранний план, всі частини якого мають бути суто
взаємопов'язаними та взаємозалежними.
Внутрішнє зображення дає впевненість в майбутньому кожного окремого
працівника, заохочуючи їх до більшого ступеня ідентифікації з компанією,
більш активної роботи та повернення до спільної справи, бажання покращити
навички. Це позитивно впливає на появу стабільної професійної організації,
належного роботодавця тощо.
Крім того, співробітники компанії часто виступають основними
інформаторами потенційних клієнтів про внутрішню атмосферу кампанії та
справжню робочу атмосферу, що створює зовнішній імідж кампанії та впливає
на її успішність. Саме тому внутрішній образ є одним із важливих факторів, що
впливають на зовнішній імідж компанії.
Емпіричне дослідження вимагає визначення структури внутрішнього
іміджу компанії, які елементи будуть діяти як критерії оцінки зображення.
Можна виділити наступні елементи внутрішньої структури іміджу організації:
сприятливий емоційний та психологічний клімат, високий рівень корпоративної
культури; добре налагоджена система заробітної плати та нематеріальних
винагород працівників, лояльність персоналу компанії; кадрова політика
компанії надає можливість кар'єрного росту, довіри співробітників компанії;
здорові емоційні та психологічні зв'язки в команді, високий рівень
комунікативної культури, адекватні (здорові, позитивні) відносини між
працівниками з керівниками; гордість для організації за приналежність до неї,
наявність командного духу в компанії, високий рівень прозорості управління
компанією.
Керівництву компанії рекомендується: проводити різні заходи спільного
проведення неробочого часу, створити здорову обстановку, а не ворожу
конкуренцію між працівниками, сприяти професійному розвитку працівників,
заохочувати працівників до професійних досягнень, інформувати та залучати
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фахівців для інноваційних проектів, що дають можливість для творчого та
професійного розвитку людей. Інформувати співробітників компанії про
історію, стандарти, норми поведінки в колективі, етику та етикет, пояснюючи
основні елементи корпоративної культури у відповідних нормативних актах,
вітчизняних статутах; адекватно оцінювати ефективність своїх працівників та
заохочувати їх до роботи.
Висновки. Внутрішнє зображення дає впевненість в майбутньому кожного
окремого працівника, заохочуючи їх до більшого ступеня ідентифікації з
компанією, більш активної роботи та повернення до спільної справи, бажання
покращити навички.
Внутрішнє зображення є не менш важливим, як і
зображення у зовнішній сфері, тому створення позитивного іміджу - це не
просто хороша рекламна кампанія, але і складний та багатогранний план, всі
частини якого мають бути суто взаємопов'язаними та взаємозалежними між
собою.
Керівництво кампанії для успішного розвитку кампанії повинно
приділяти увагу заходам, які впливають на настрій та обстановку в трудовому
колективі, створюють піднесену робочу атмосферу.
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ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АВТОТРАНСПОРТНОГО
КОМПЛЕКСУ
Рабош І. О., аспірант (каф. ІЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Оцінка рівня забруднення навколишнього середовища в містах з
урахуванням впливу автотранспортного комплексу (АТК) є надзвичайно
актуальним питанням. Механізм впливу автотранспортних засобів (АТЗ) на
екологічний стан територій має ряд специфічних особливостей. Встановлено,
що останнім часом АТК завдає все більш негативного вплив на навколишнє
середовище. Якщо в 70-ті роки XX століття частка шкідливих речовин (ШР),
внесених АТЗ в атмосферу, становила менше 13%, то сьогодні вона становить
понад 60% [1]. Внаслідок інтенсивного зростання міських агломерацій АТК є
найбільш несприятливим екологічним фактором в охороні здоров'я населення
та природного середовища. Тому на даний момент він стає конкурентом
людини за життєвий простір. Збільшення кількості об‘єктів АТК зменшує
площу зайняту рослинністю, що виробляє кисень і очищає атмосферу від газу
та пилу, все більше місця займають майданчики для автозаправних станцій
(АЗС), автостоянок, автомийних комплексів, гаражі, автомобільні дороги тощо.
В свою чергу це загострило давно існуючі світові проблеми екологічного
характеру, пов‘язані з забрудненням навколишнього середовища викидами
двигунів внутрішнього згоряння, продуктами зношування шин, шумовими,
вібраційними, та електромагнітними забрудненнями. Отже, визначення
основних проблем функціонування АТК та дослідження рівня забруднення
антропогенно-порушених територій міста є необхідним і важливим завданням.
До основних причин, що зумовлюють негативний вплив транспортного
сектору на міське середовище відносяться:
- недолік конкретних екологічних цілей при постановці завдань в галузі
забезпечення роботи АТК і його розвитку;
- неприйнятні екологічні характеристики продукції, що використовується
для забезпечення функціонування АТЗ;
- незадовільний рівень технічного утримання парку АТЗ та всього АТК;
- низька якість доріг і поганий їх розвиток;
- недоліки в системі координування перевезень та руху АТЗ.
У зв‘язку з цим у Стратегії національної екологічної політики України на
період до 2020 р. [2] для забезпечення сталого, еколого-орієнтованого розвитку
транспортного сектору прийнято низку завдань щодо підвищення екологічної
безпеки країни. Основними з них є досягнення безпечного для здоров‘я людини
стану навколишнього середовища, впровадження екологічних видів
транспорту, зменшення рівня забруднення від АТК та оптимізація дорожнього
руху на територіях великих міст.
АТК є потужним джерелом негативного впливу на екосистеми та
основним джерелом шуму в містах і вносить значний вклад в теплове
забруднення довкілля. Щороку автомобільним транспортом в Україні
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викидається понад 5,5 млн т канцерогенних шкідливих речовин (ШР), що
завдають істотної шкоди здоров'ю людей та навколишньому середовищу [3].
ШР , що утворюються при функціонуванні АТК можна об‘єднати в наступні 3
групи:
1. Основні речовини: загальні зважені речовини (пил), діоксид Нітрогену,
оксид Карбону, діоксид Сульфуру.
2. Специфічні речовини: аміак, бенз(а)пірен, бензол та інші ароматичні
вуглеводні, Кадмій, Нікель, Гідраргіум, Плюмбум, сірковуглець, сірководень,
фенол, формальдегід, фторид Гідрогену.
3. Озон і дрібні зважені частинки.
Екологічно небезпечним є надходження в навколишнє середовище
складної суміші хімічних з‘єднань, склад яких залежить від типу двигуна, виду
палива, умов експлуатації АТЗ. Потрапляючи в атмосферу, дані хімічні сполуки
проходять ряд складних перетворень, що призводять до утворення вже нових
з'єднань, котрі ще більш згубно впливають на екосистему, завдаючи одночасно
відчутної шкоди атмосферному повітрю, педосфері, поверхневим та підземним
водам. Потік ШР утворюється на незначній висоті над землею, осідаючи на
ґрунтах або сніговому покриві взимку та підвищуючи приземні концентрації на
прилеглій території. Вплив цих сполук може призвести до ряду неприємних
наслідків для здоров‘я людини, включаючи астму, головний біль, ураження
слизової оболонки, а в деяких випадках (наприклад викиди бензолу) підвищує
ризик розвитку раку [4].
Не менш важливою являється проблема утворення забруднених зливових
стоків на територіях АЗС. При зачистці резервуарів зберігання бензину і
дизельного палива на АЗС утворюються відходи – шлам очищення
трубопроводів і ємностей від нафти. Нафтопродукти накопичуються в верхній
частині ґрунтового покриву, де укрупнюються і частково закріплюються на
зважених речовинах. При заправці АТЗ на АЗС відбуваються випадкові
протоки палива, які засипаються піском, утворюючи пісок забруднений
бензином [5]. Забруднення ґрунтів територій АТК ШР значною мірою змінює їх
морфологічний склад, водно-фізичні властивості, рівень кислотності, впливає
на обмінні процеси, гумусовий стан ґрунтів, азотний, фосфатний та калійний
режими.
В праці [6] за аналізом стану снігового покриву території АЗС, що
розташована поблизу потужної автомагістралі виявлено на певних
експериментальних ділянках стійкий високий рівень забруднення снігового
покриву, котрий може сильно вплинути на реакцію середовища ґрунту на весні.
А великі кількості зважених часток (PM) обумовлені застосуванням
протиожеледних засобів та деякою мірою механічним виносом компонентів
дорожнього покриття і твердих частинок (сажа, каучук тощо) зі складу
автопокришок. Таким чином, крім токсичних викидів АТЗ існує проблема пилу
та бруду, який переноситься автомобілями на дорогах. Зважені частки,
особливо мілкі, здатні осідати в легенях та розчинятися в крові людини. А
накопичуючись в організмі, викликають різні захворювання, алергічні реакції
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тощо. Існує тісна залежність багатьох захворювань від вмісту в атмосфері пилу
та інших летких сполук, що викидаються АТК. Тобто внаслідок надходження
великої кількості пилу від автотранспортного потоку в навколишнє середовище
відбувається не тільки шкода природнім екосистемам, а й пересічним
перехожим та людям, які проживають поблизу АТК.
Ще більше ускладнює ситуацію те, що речовини, котрі виділяються АТЗ,
в основному поширюються на рівні дихання людини, а через щільну забудову
житлових районів, провітрювання цієї зони утруднено, тому викиди не
розсіюється вітром, а формують поля аномальних концентрацій токсикантів [7].
Розглядаючи специфіку функціонування АТК як головного джерела
забруднення міського середовища можна виділити наступне:
- прогресивні темпи зростання чисельності АТЗ;
- просторова поширеність АТК;
- безпосередня близькість до житлових будинків;
- досить висока токсичність вихлопних газів АТЗ;
- скупчення вихлопних газів в зоні дихання людей.
Вимоги щодо забезпечення екологічної безпеки та охорони здоров'я
населення слід виконувати при плануванні і забудові міських поселень. На
території яких необхідно забезпечувати досягнення нормативних вимог і
стандартів, що визначають якість навколишнього середовища.
Шумовий вплив на людину є не менш небезпечним наслідком розвитку
транспортного сектору. Відомо, що 60-80% шуму в містах виникає внаслідок
руху АТЗ. Загальна величина шумового впливу на території нашої країни
набагато перевищує даний показник в країнах Європи. Причиною цьому
служать: відсутність контролю за рівнем шуму на автомагістралях; велика
кількість вантажних автомобілів, що рухаються в загальному транспортному
потоці; низькі нормативні вимоги. Також на рівень виробленого шуму впливає
технічний стан та якість АТЗ і доріг. Багаторазові експерименти, дослідження і
практика показують, що вплив шуму несприятливо впливає на людину, чинить
руйнівну дію на органи слуху, людина втрачає більшу кількість енергії,
підвищується агресивність, розвивається гіпертонія, скорочується тривалість
життя.
При спорудженні полотна дороги, мостів, естакад та майданчиків для
об‘єктів АТК в найбільшій мірі порушується ґрунтовий покрив та змінюється
природний ландшафт. Під території АТК відчужуються значні земельні площі
Так, на будівництво 1 км сучасної магістралі потрібно до 10-12 га території.
Крім цього, додаткові площі відводяться для технологічних цілей: влаштування
складів зберігання будівельних матеріалів, місць стоянок транспортної техніки,
розміщення знятого з дороги ґрунту тощо. Особливо великі площі займають
транспортні розв'язки: від 15 га при перетині двосмугових доріг до 35 га при
перетині магістралей з шістьма смугами руху [8]. Транспортний потік викликає
мікросейсмічні коливання ґрунту, які симулюють зсувні явища. В результаті
прокладки автомобільних доріг активізуються процеси водної та вітрової ерозії
земель. Забруднення навколишнього середовища вихлопними газами за
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багаторічний період експлуатації автомобільної дороги, а також накопичення
продуктів стирання шин і покриття неминуче викликають зміну фізичних та
хімічних властивостей ґрунту в межах зони впливу АТК [9–10].
Таким чином, для підвищення рівня екологічної безпеки АТК
рекомендовано сформувати спеціальну програму моніторингу; посилити
вимоги до очисних та ресурсозберігаючих систем; вдосконалити нормативне
забезпечення; проводити сертифікацію об‘єктів АТК на основі їх екологічності.
Важливим направленням в системі транспортного екологічного моніторингу
являється зонування території міста в залежності від якості середовища чи
окремих її компонентів. Це дозволить виявляти зони екологічного
неблагополуччя і відповідно підвищених ризиків для здоров‘я людини.
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ТЕХНОГЕННЕ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ЛЮДИНИ
Савченко М.М., студ. (гр. ТФ-21, ТЕФ КПІ ім. Ігоря Сікорського);
Чернушак І.І., ст. викл. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського)
В статті висвітленні основні недоліки впливу сучасного техногенного суспільства на
навколишнє середовище, а також наведені рекомендації щодо вирішення цих проблем,
забезпечення комфортного та безпечного середовища для проживання.
Ключові слова: техногенне забруднення, охорона навколишнього середовища.

Вступ
З кожним роком нашого життя ми спостерігаємо дедалі інтенсивніше
збільшення чисельності техніки, електроніки, машин та комп‘ютерів. Разом із
цим дуже помітний технічний прогрес ні на мить не зупиняється, а навпаки,
прискорюється. Дедалі більше ми занурюємося у такий сучасний світ, свідомо
купуємо різну побутову техніку, комп‘ютери, телефони, планшети та інші
ґаджети, намагаючись зробити свій спосіб життя якомога комфортнішим і
простішим.
Але лише з плином часу починаєш відчувати побічні ефекти такого
прогресу. Повітря в квартирі починає ставати дедалі сухішим, а квіти та
рослини на підвіконнях потроху замінюються на різноманітну техніку, вільного
місця для розташування якої з кожним днем потрібно все більше. Інша справа,
що сумлінні виробники такої техніки самі починають усвідомлювати усі
негативні її прояви, і починають прагнути до менш шкідливої продукції, але це
прослідковується лише у виключних випадках.
У цій статті буде виявлено та охарактеризовано основні причини та
джерела сучасних, майже непомітних техногенних проблем з навколишнім
середовищем, які в повній мірі впливають на здоров‘я людини. Також буде
проаналізовано оточуючий наш побут з точки зору техногенних факторів, що
впливають на нього та надано декілька порад задля покращення власного
здоров‘я та попередження будь-яких негативних наслідків техногенного
впливу.
Забруднення навколишнього середовища
Нас оточує величезна кількість бруду. Починаючи від простого пилу
вдома і закінчуючи шкідливими хімічними відходами на виробництві,
залишаються непоміченими ще такі типи забруднення, як теплове, шумове та
електромагнітне. Останні здебільшого і характеризують сучасне проживання, а
точніше, «існування» у квартирах жилих будинків і офісів.
Хорошу класифікацію забруднення екологічних систем та навколишнього
середовища запропонували Г .В. Стадницький та А. І. Родіонов [додаток 1].
Вони виокремили чотири види забруднення – інгредієнтне, параметричне,
біоценотичне та стаціально-деструктивне. Та найбільш пронизана техногенним
впливом група забруднень – параметрична.
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У цій групі містяться п‘ять типів забруднень – теплове, шумове, сміттєве,
радіаційне і електромагнітне. Розглянемо окремо кожний тип забруднень.
Теплове забруднення
Тепло, яке виділяється внаслідок виробництва, обробки, переробки чи
використання певних ресурсів завжди є надмірним і небажаним, за
виключенням випадків, коли за мету було поставлено обігрівання певних
об‘єктів (наприклад, взимку). Теплове забруднення можна розділити на
забруднення атмосфери і водних ресурсів.
Основними джерелами теплового забруднення вод є атомні й теплові
електростанції. Теплове забруднення поверхні водойм і прибережних морських
акваторій виникає в результаті скидання нагрітих стічних вод. Для таких
екосистеми є найбільш розповсюдженими наступні впливи теплового
забруднення:
 підвищення температури води часто підсилює сприйнятливість
організмів до токсичних речовин;
 температура може перевищити критичні значення для "стенотермних"
стадій життєвого циклу водних організмів;
 висока температура сприяє заміні звичайної флори водоростей на менш
бажані синьо-зелені водорості, що викликають "цвітіння" води;
 при підвищенні температури води тваринам потрібно більше кисню,
оскільки в теплій воді його вміст знижений у зв‘язку з меншою розчинністю.
У промислових центрах і великих містах атмосфера піддається тепловому
забрудненню у зв'язку з тим, що в неї постійно надходять речовини з більш
високою температурою, ніж її власна. Температура викидів зазвичай вище
середньої багаторічної температури приземного шару повітря. З труб
промислових підприємств, вихлопних труб двигунів внутрішнього згоряння,
при опаленні будинків, лісових пожежах виділяються речовини, нагріті до 60
градусів Цельсія і більше. Середньорічна температура атмосферного повітря
над великими містами і промисловими центрами на 6-7 градусів вище
температури повітря прилеглих територій. Фахівці відзначають, що в останні 25
років середня температура тропосфери піднялася на 0,7 градусів Цельсія.
Шумове забруднення
Не менш дратуючим типом забруднення є шумове забруднення.
Шуми відносяться до числа шкідливих для людини забруднень
атмосфери. Їх подразнююча дія на людину залежить від його інтенсивності,
спектрального складу та тривалості впливу. Шуми з суцільними спектрами
менш дратівливі, ніж шуми вузького інтервалу частот. Найбільше
роздратування викликає шум в діапазоні частот 3000-5000 Гц.
Що ж стосується роботи в умовах підвищеного шуму, то вона викликає
швидку стомлюваність та загострює слух на високих частотах. Потім людина
ніби звикає до шуму, чутливість до високих частот різко падає, починається
погіршення слуху, яке поступово розвивається в туговухість та глухоту. При
інтенсивності шуму 145-140 дБ виникають вібрації в м‘яких тканинах носа і
горла, а також у кістках черепа і зубах. Якщо інтенсивність перевищує 140
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децибел, то починає вібрувати грудна клітина, м‘язи рук і ніг, з‘являються біль
у вухах і голові, сильна втома і дратівливість. А при рівні шуму понад 160
децибел може відбутися розрив барабанних перетинок.
Яскравими прикладами порушення усіх шумових застережень є різні
фабрики та заводи, ігнорування людьми самого факту шкідливого впливу шуму
на їх організм. Чим гучніше грає музика у навушниках слухача, тим швидше
його вухо буде звикати саме до такого рівня гучності і поступово зовсім
перестане сприймати менш помітні та тихі звуки. Так, добре всім відоме
«недочування», потреба декілька разів повторювати одне і те саме, стає дуже
розповсюдженим серед молоді. До цього всього також можна віднести і вплив
всіляких дискотек з гучною музикою, та особливо різного роду рок-концертів,
після яких закладені вуха можна відчувати ще деяку кількість діб.
Проте шум згубно діє не тільки на слуховий апарат, але і на центральну
нервову систему людини, роботу серця, служить причиною багатьох інших
захворювань.
Сміттєве забруднення
Якщо не найважливішим, то неймовірно впливовим забрудненням
планети є звичайне сміття.
У кожному людському помешканні щодня утворюється величезна
кількість непотрібних матеріалів та виробів, починаючи від старих газет та
журналів, порожніх консервних банок, пляшок, харчових відходів, обгорток та
упаковок, і закінчуючи битим посудом, зношеним одягом та поламаною
побутовою чи офісною технікою. Кожного дня ми змушені стикатися з
відходами: вдома, на вулиці, біля торгових точок. Всюди нас оточують папірці,
обгортки з пластика, скло, целофан та інші залишки речей, що колись
слугували корисними частинами побуту.
Зі збільшенням кількості міст та промислових підприємств постійно
збільшується і кількість відходів, що вони виробляють. Промислові і побутові
відходи створюють безліч проблем, таких як транспортування, зберігання,
утилізація та ліквідація.
Особливої уваги варто приділити різній сучасній техніці, що рано чи
пізно тим самим шляхом відправляється на сміттєзвалище. Це особливо
небезпечний вид сміття, якого по суті не можна просто так позбавлятися. На
кожному приладі точно знайдеться застереження, що він не підлягає утилізації.
Кількість шкідливих і отруйних речовин, що була затрачена на виробництво
техніки має досить вагомий вплив на навколишнє середовище.
Викидаючи сміття, люди порушують один з основних екологічних
законів – кругообіг речовин у природі. Адже, вилучаючи з природи чимало
речовин, людина змінює їх до невпізнанності та повертає у природу у вигляді
сміття, яке не розкладається на вихідні речовини природним шляхом. У
випадку з технікою чи електронікою у ґрунт або у воду починають виділятися
шкідливі і отруйні речовини, що дуже негативно впливають на оточуючу
місцевість і її екосистему. У цьому випадку, щоб не завдати шкоди довкіллю,
варто утилізувати комп‘ютерну або іншу техніку особливим чином – через
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відведені приймальні пункти.
Радіаційне забруднення
Разом з новими ядерними технологіями з‘явилося багато різноманітних
можливостей і горизонтів. Одна з найцікавіших галузей – це атомна енергетика.
В даний час вона є екологічно чистіша і дешевша, ніж теплова. У розвинених
країнах вона забезпечує від 15 до 70% усієї електроенергії, що виробляється
(Франція – 70%, США – 17%, Швеція – 50%, Канада – 15%) [4]. Однак у разі
аварії атомні станції становлять дуже серйозну небезпеку для людей і
оточуючого середовища.
Слід за електростанціями, а точніше перед ними, з‘явилася ядерна зброя.
Вона чинить дуже негативний вплив на все, що буде знаходитись у зоні її
ураження. Під час ядерного вибуху утворюється велика кількість радіоактивних
речовин, ядра атомів яких здатні розпадатись та перетворюватись у ядра інших
елементів, випускаючи при цьому невидимі випромінювання. Вони уражають
місцевість і людей, а також будівлі і різні предмети. Випромінювання
радіоактивних речовин може бути трьох видів: α, β і γ.
Але тим не менш, аварії на атомних електростанціях мають значні
відмінності від ядерних вибухів. Вони відрізняються від них більшою
тривалістю викидів, що змінює напрямок потоків повітряних мас, тому
практично немає можливості прогнозувати розміри зон ураження.
У будь-якому разі, забруднення, що можуть бути спричинені ядерними
речовинами, несуть виключно згубний характер. Потрібно дотримуватися
максимального рівня захисту ядерних об‘єктів, регулярно проводити їх
перевірку, а у найкращому випадку – взагалі ізолювати такі об‘єкти від
навколишнього світу.
Електромагнітне забруднення
Електромагнітним забрудненням можна назвати сукупність усіх штучно
створених електромагнітних полів та різноманітних частот, що негативно
впливають на людину. Такий вплив пояснюється фактично цілодобовою
наявністю у жилих приміщеннях приладів, що продукують електромагнітне
випромінювання. Серед незліченної кількості техніки, яка нас зараз оточує,
електромагнітне випромінювання стає дедалі більш сильним. Дехто навіть
говорить про перехід людства в нову еру інформаційного суспільства, ядром
якої є технології та прилади, які випромінюють електромагнітні хвилі.
Несприятливий вплив на організм людини мають і електромагнітні
випромінювання промислової частоти (50 герц) та частот радіохвильового
діапазону. У помешканнях електромагнітні поля різної потужності створюють
будь-які електронні прилади – радіоапаратура, телевізори, холодильники тощо.
Відповідно це створює певну небезпеку. І річ у тім, що кожен наш внутрішній
орган працює на своїй певній частоті, наприклад, серце – близько 700 герц,
мозок у стані сну – 10 герц, бадьорості – 50 герц. Якщо поруч знаходиться
постійне джерело електромагнітного випромінювання, яке працює на
аналогічній (чи кратній) частоті, то це може призвести до збільшення або
зменшення нормальної частоти роботи органу. Наслідком цього може бути
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головний біль, порушення сну, перевтома, навіть загроза виникнення такого
захворювання як стенокардії. Найнебезпечніший час для випромінювання (або
опромінення), це коли людина (а особливо дитина) перебуває у стані глибокого
сну.
Попередження забруднень і спроби зробити довкілля чистішим
Населені пункти – одне з найбільш забруднених місць на землі. В додаток
до всіх антропогенних впливів на навколишнє середовище і організм людини у
місті знайдеться чимало інших джерел забруднення. Це і машини, що
працюють на паливі, пил, який спричинює різні захворювання та алергічні
реакції. Частка автотранспортного забруднення атмосфери в загальній їх
кількості становить в Ужгороді - 91%, Полтаві - 88%, Львові - 79%, Києві - 75%
[4]. За останній час в міському повітрі виріс об'єм оксидів вуглецю,
вуглеводнів, оксидів азоту, сажі. Але найбільшу небезпеку, окрім оксидів азоту,
становлять сірчані та свинцеві сполуки. Їх вміст у міському повітрі значною
мірою зріс.
На підтримку свого організму у здоровому стані необхідно
дотримуватися не тільки простих правил гігієни, а і змінити свій спосіб життя.
Окрім необхідного мінімуму спортивних вправ і рухів також слід виконувати
регулярні прогулянки через парки або місцевості, що покриті лісами. Ідеальний
варіант – це житло поза межами міста. Природне оточення без асфальту,
спокійні вечори без гулу машин чи криків людей на березі водойми. Загалом,
рекомендується частіше виїжджати на природу та проводити там час.
Іншою, не менш болючою темою забруднення є харчування. У багатьох
випадках нам доводиться купувати неякісну продукцію, зіпсовану їжу чи
просто «кота у мішку». Заводи, що виробляють харчову продукцію не завжди
дотримуються санітарних норм. А останнім часом ще й поширилася тенденція
економити на інгредієнтах. Таким чином, у їжі з‘являється все більше
замінників і синтетичних речовин. Щоб не обмежувати свій організм тим, що
пропонується в магазині, варто пошукати якісну домашню продукцію. Багато
людей ще й досі торгують на ринках фруктами, домашнім м‘ясом та овочами –
у них можна знайти здорову їжу.
І найсуттєвіша проблема – електроніка. Дедалі більше часу ми проводимо
поруч із комп‘ютерами і мобільними пристроями. Щоб уникнути та попередити
усі можливі проблеми, слід регулярно провітрювати приміщення, де
знаходиться техніка, протирати пил та розташувати неподалік живі рослини. Є
навіть повір‘я, що каштани, будучи покладеними поруч з технікою, зможуть
«поглинути» шкідливе її випромінювання. Важливо також і вміння
організовувати свій час, робити перерви та фізичні вправи під час
довготривалої роботи за комп‘ютером.
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На сьогоднішній день хімічна промисловість є однією з найбільших у світі,
задовольняючи все зростаючої потреби людства в різних товарах. Наприклад, в
Німеччині близько 2000 фірм в цій галузі мають дохід понад 176 мільярдів євро
щорічно [1]. Але незважаючи на стрімкий розвиток цієї галузі, хімічна
індустрія несе в собі цілий ряд явних та прикритих загроз.
Слід зазначити, що «культура» організації промисловості в різних
частинах світ відрізняється – якщо в багатих країнах впроваджуються передові
екологічні норми безпеки та охорони праці, засновані на останніх
дослідженнях, то в країнах, що розвиваються, безпекою довкілля та людей
нехтують для отримання швидкого прибутку. До цього ще слід додати
проблему «морального старіння» установок. Коли розвинуті країни можуть
вводити у виробництво нове обладнання, яке є більш безпечним, ефективним
та, що дуже важливо, автоматизованим. Бідні країни ледве можуть
підтримувати в належному стані агрегати минулого сторіччя, які з сучасної
точки зору несуть надмірну шкоду оточуючому середовищу та є аварійно
небезпечними. З утилізацією відходів виробництв ситуація аналогічна. Отже,
нижче наведені фактори представляють різний рівень загрози в різних країнах.
1. Відходи виробництва
Підприємства щорічно виробляють разом з цільовою продукцією мільйони
тонн побічних відходів, велика частина з яких є шкідливими для оточуючої
середи та живих організмів навіть в незначних концентраціях. Певні групи
речовин, наприклад, які володіють радіоактивними властивостями, здатні
проявляти ефект у довготривалій перспективі, який може проявитися тільки
через декілька поколінь. Деякі відходи за неможливістю їх утилізації необхідно
зберігати, їх сховища також несуть в собі небезпеку.
Основним джерелом забруднення атмосфери викидами металургійних
заводів є коксохімічне, агломераційне, сталеплавильне та інші виробництва.
Коксохімічне виробництво забруднює атмосферу оксидом та діоксидом
вуглецю, оксидом сірки. На 1 т перероблюваного вугілля виділяється близько
0,75 кг діоксиду сірки та по 0,03 кг різних вуглеводнів та аміаку. Поблизу
коксохімічних заводів середні рівні вмісту в повітрі діоксиду сірки (сірчаного
газу) складають від 0,05 до 0,2 мг/м3. Джерелами забруднення повітряного
басейну на аглофабриках є агломераційні стрічки, барабанні та чашкові
охолоджувачі
агломерату,
випалювальні
печі,
вузли
пересилки,
транспортування, сортування агломерату та інших компонентів, що входять до
складу шихти. Сірчистий газ SО2 утворюється як побічний продукт при
металургійному виробництві та спалюванні кам'яного вугілля або нафти, що
вміщують домішки сірки. Обсяги викидів сірчистого газу залишаються
великими в промислово розвинених країнах, незважаючи на введення
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жорсткого державного контролю та економічних санкцій за наднормативні
викиди окислів сірки.
Виробництво сталі супроводжується виділенням в атмосферу значної
кількості газів та пилу. Виплавка однієї тонни сталі пов'язана з викидами в
атмосферу 0,04 т твердих часток, 0,03 т діоксиду сірки, близько 0,05 т оксиду
вуглецю. Пил містить сполуки марганцю, заліза, міді, цинку, кадмію, свинцю та
інших сполук. При виплавці високо- та складнолегованих сталей в пил, крім
оксидів заліза, потрапляють і діоксиди кремнію, сполуки сірки, фосфору,
оксиди ванадію, сполуки хрому, нікелю, молібдену, селену, телуру та ін.
Кількість газів, що утворюються, і вміст в них твердих часток залежить від
способу виробництва сталі, використання кисневого дуття та інших факторів.
Забруднення навколишнього середовища навколо підприємств чорної
металургії в залежності від переважного напряму вітрів відчувається в радіусі
20-50 км. На 1 км2 цієї території на добу випадає 5-15 кг пилу [2].
2. Аварійні ситуації
Аварія на хімічному підприємстві є особливою загрозою, оскільки,
зазвичай порушення норм технологічного режиму може призвести до
неконтрольованого викиду небезпечних речовин у навколишнє середовище, що
надає начебто локальній катастрофі величезні масштаби.

Рис. 1. Небезпечні фактори виробництва
Як видно з рис. 1, фактори небезпеки на виробництвах умовно можна
поділити на наступні [3]:
 пожежна небезпека;
 природні фактори/фактори довкілля;
 організаційні і людські фактори;
 ризики обладнання;
 фактори специфіки виробництва.
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Пожежна безпека є особливим пунктом на кожному хімічному
підприємстві – великий спектр хімічних речовин та процесів є досить
чутливими до температур, внаслідок її підвищенні через пожежу може
трапитися зміна агрегатного стану компонентів, їх розклад на отруйні
речовини, також стрімка зміна температури може призвести до надання
хімічним реакціям вибухового характеру.
Природні фактори мають вплив на діяльність хімічних виробництв,
оскільки в переліку випадків обладнання заводу розміщується поза закритих
приміщень, можливість зміни температури навколишнього середовища
внаслідок природних явищ та вплив цього на перебіги хімічних процесів
повинні бути враховані при проектуванні. Також необхідно пам‘ятати про
заходи, спрямовані на запобігання ушкодження обладнання та майна
підприємства від різних проявів стихійного лиха.
Організаційні заходи мусять бути впроваджені адміністрацією
підприємства для надання всім робітникам повної інформації щодо норм
безпеки, ризиків, прав і обов‘язків персоналу об‘єкта. Адміністративні дії, такі
як атестація робочих місць тощо, повинні регулярно проводитися згідно плану.
Людський фактор – помилка оператора установки, прийняття нераціонального
рішення в аварійній ситуації тощо, - максимально знижуються широкою
автоматизацією виробництва та максимальною автономністю блоків
підприємства, за допомогою яких, локальна аварія не призведе до її швидкого
розповсюдження по всій території комплексу.
Обладнання мусить регулярно проходити перевірки та проходити
технічний огляд. Обслуговування має здійснюватись суворо згідно
встановленого графіку. Майже завжди на підприємстві необхідна наявність
«дублюючого» апарату, який у разі визначення неполадок у робочій установці,
можна використовувати на час ремонту, не перериваючи сам процес.
Специфічні фактори є індивідуальними для кожного підприємства. Серед
широко розповсюджених в хімічному підприємстві слід згадати роботу під
високими тисками і температурами, де необхідна доскональна перевірка
герметичності та цілісності апаратів, робота з отруйними, летючими або
легкозапалювальними речовинами, де потребуються спеціальні умови
зберігання та транспортування.
Окремим пунктом можна відмітити таку сучасну загрозу, як тероризм. З
точки зору диверсії хімічні підприємства є дуже уразливими об‘єктами,
саботаж яких, несе катастрофічні наслідки, тому режимний контроль хімічного
підприємства та охорона є дуже важливими.
Висновки
Отже, в хімічній промисловості існує досить велика кількість факторів
ризику, незважаючи на стрімкий прогрес цієї галузі. Як приклад, в Німечинні з
2005 по 2008 було встановлено 99 Störfall-Verordnung (німецький аналог
розпорядження о надзвичайній ситуації) пов‘язаних з хімічною промисловістю
(більшість випадків – на етапі транспортування), в 14% з них в навколишнє
середовище потрапили отруйні речовини [1]. Врахування цих факторів на
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проектному етапі є першочерговим завданням для побудови сучасного та
безпечного виробництва.
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Вступ. На сьогоднішній день охорона праці є одним із найважливіших
питань у сфері трудової діяльності, якому приділяється увага науковців.
Актуальність даної теми полягає у тому, що наразі в Україні існують не
вирішені проблеми в галузі охорони праці. Ці проблеми охоплюють кожну
ланку підприємств, організацій та виробництв, їх вивчення та аналіз мають
значення для поліпшення умов праці та вдосконалення чинних методик.
Предметом дослідження є умови праці на підприємствах України, оцінка
їх відповідності нормам. А також закони та нормативні документи, що
забезпечують належні умови праці на теренах України. Розгляд
вищезазначених питань буде проводиться з урахуванням вимог охорони праці.
Метою дослідження є окреслити основні проблеми охорони праці,
аналізуючи роботи науковців у цій сфері.
Аналіз публікацій. Для забезпечення захисту працівника на державному
рівні чинні такі закони: Конституція України, Закон України «Про охорону
праці», Кодекс законів про працю (КЗпП), Закон України «Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності». Автор статті [1] описує всі підводні камені інспектування у
сфері охорони праці. У статті [2] аналізуються проблеми охорони праці в
Україні. Висвітлюються економічні та соціальні позиції поліпшення умов та
охорони праці, виділяються основні проблеми стану охорони праці та
визначаються шляхи покращення в сучасних умовах господарювання.
В доповіді Федерації профспілок України [3] охарактеризовано рівні
виробничого травматизму і професійної захворюваності, що є основними
показниками стану охорони праці в тій чи іншій сфері економічної діяльності,
регіоні і державі в цілому.
З наведеної літератури випливає, що сучасний стан охорони праці в
Україні потребує детального розгляду та характеристики проблем у сфері.
Основні результати дослідження. Як було зазначено вище, проблеми
охорони праці стосуються кожної ланки, включаючи законодавчу та виконавчу
владу України. Вже на цьому етапі можна чітко визначити проблему, а саме дія
інспекторів Держпраці регламентовані Законом України «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Зміст цього
закону викладений у п. 4 ст. 5 «Планові заходи зі здійснення державного
нагляду (контролю)»: «Органи державного нагляду (контролю) здійснюють
планові заходи з державного нагляду (контролю) за умови письмового
повідомлення суб‘єкта господарювання про проведення планового заходу не
пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу» [4].
Як вважає Л. Скомаровська, даний закон дає можливість суб‘єкту
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господарювання оцінити стан охорони праці на виробництві до того, як
інспектор проведе перевірку. Крім того, замаскувати всі недоліки, після чого
державному інспектору залишається лише подивитися на рівень виконання
власником чи роботодавцем Закону «Про охорону праці» [1].Тобто даний закон
створює «лазівку» для недобросовісних роботодавців. Об‘єктивність такого
нагляду є дуже сумнівною. Таким чином, нехтування безпекою працівників з
боку керівництва не може бути покарано.
Окрім цього прорахунку на державному рівні, можна зазначити ще
недостатнє фінансування заходів і засобів з охорони праці. А також недоліки
державної політики у сфері охорони праці, що полягають у відсутності системи
управління охороною праці в центральних і місцевих органах виконавчої влади,
а також органах місцевого самоврядування; застарілості бази нормативних
документів; низькій ефективності адміністративних заходів і юридичної
відповідальності за порушення законодавства, що стосується охорони праці [5].
Можна з впевненістю сказати, що наявність низки недоліків в чинному
законодавстві та державній політиці є однією з основних причин незадовільних
умов праці та відносно високого рівня травматизму. Для поліпшення ситуації
необхідно оновлення та вдосконалення системи стандартів, правових норм та
вимог.
Проблем з охорони праці на будь-якому підприємстві можна визначити
достатньо велику кількість. І для їх ліквідування, штрафів та призупинення
виробництва замало. Ці методи не ефективні, адже керівник краще заплатить
штраф, ніж буде займатися забезпеченням гідних умов праці для робітників.
Що дає нам змогу зробити висновок щодо байдужості великої кількості
роботодавців до охорони праці робітників.[6, с.13 ].
За думкою А. Скрипникаосновні виробничі фонди більшості підприємств
зношені до 80 – 90%, тобто вони є ненадійним для роботи [7, с. 6]. Керівники не
надають великого значення ремонту та обслуговуванню техніки, адже це
економічно не вигідно. Але така поведінка є помилковою, так як несправна
техніка стає причиною багатьох нещасних випадків [8, с. 14]. Потрібно
розуміти, що життя та здоров‘я людини є важливішими за економічні аспекти, а
своєчасний огляд, ремонт та заміна обладнання є одними з найефективніших
заходів запобігання травмуванню та смерті робітників.
Основним показником ефективності охорони праці в країні є рівень
виробничого травматизму. Цей показник в Україні на фоні розвинених країн
залишається досить високим. Щороку внаслідок нещасних випадків,
професійних захворювань економіка України втрачає понад 1 млрд гривень. І,
що найбільш прикро, ці втрати спричинені травмуванням понад 23-25 тисяч
осіб, з яких 1200-1300 смертельно, більш ніж 7 тисячам робітників
діагностують профзахворювання[2,с.223 ]. Коефіцієнт частоти травмування на
1000 працівників складає 1,3 – 1,4; коефіцієнт частоти травмування зі
смертельним наслідком на 100000 працівників у 2009 р. становив 12,5, а до
2011 р. він збільшився до 13,0; коефіцієнт тяжкості травмування у 2009 р. в
середньому по Україні складав 36,4 людино-днів на один нещасний випадок, у
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2010 р. він збільшився до 36,5, а у 2011 р. – до 37,1 дня [5]. Окремі галузі
промисловості мають значно вищий рівень травматизму зі смертельними
наслідками, це агропромисловий комплекс, вугільна промисловість,
будівництво та транспорт. Варто зазначити досить високий рівень травматизму
зі смертельними наслідками у соціально-культурній сфері та торгівлі, який
можна порівняти з станом травматизму на будівництві та транспорті. Також
заслуговує стан охорони праці на малих підприємствах, адже рівень
виробничого травматизму там значно вищий, ніж на підприємствах інших
секторів економіки [2, с.223 ].
Ще однією, досить серйозною проблемою є згода працівників на
неоптимальні, шкідливі та небезпечні умови праці. Тому основними
проблемами в питанні забезпечення належними умовами праці є пасивність та
необізнаність працівника. Реалізація та розробка заходів щодо охорони праці є
пріоритетною, в першу чергу, для робітника, адже від цього залежить його
здоров‘я та життя [9, с 16]. Тому працівник має власними силами дбати про
своє життя, і за необхідності вимагати у роботодавця забезпечення гідних умов
праці.
В статті [5] надано інформацію щодо зайнятості працівників на
підприємствах з умовами праці, що не відповідають гігієнічним вимогам – це
7,2 млн працівників (30% загального числа працівників), а на підприємствах
деяких галузей (вугледобувні, гірничорудні, металургійні, металообробні,
нафтодобувні тощо) – до 80% усіх робітників.
В Україні понад 4,8 млн працівників працюють без офіційного
оформлення трудових відносин з роботодавцем, що повністю унеможливлює
захист та страхування цих людей від нещасних випадків. Цей вид
працевлаштування ніяким чином не контролюється державним наглядом, і не
аналізується статистичним спостереженням [3].
Висновки. Основними проблемами у сфері охорони праці є недосконале
законодавство; малозабезпеченість галузі нормативними документами;
невиконання чинних вимог роботодавцями; нехтування працівниками власною
безпекою; застарілі та несправні обладнання, машини, механізми;
неефективність
та
невикористання
засобів
захисту
працюючими;
порушенняправил охорони праці, режимів праці і відпочинку.
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РОЗПІЗНАВАННЯ ВОГНЮ НА ЗОБРАЖЕННІ
Стаднічук В.С., студ. (гр. ПО-41, ПБФ КПІ імені Ігоря Сікорського);
Полукаров О.І., канд. техн. наук, доц. (каф. ОППЦБ КПІ імені Ігоря Сікорського)

Будь-які природні або фізичні явища, наприклад процеси займання,
тління, пожару або вибуху вугільного пилу, можуть бути ідентифіковані по
ряду факторів, які ці процеси супроводжують. Загальним принципом роботи
всіх пристроїв контролю займання є зміна фізичних величин, пов‘язаних з цими
факторами. Зазвичай, фактори, що застосовуються для реєстрації займання,
поділяють на дві великі групи: не пов‘язані з процесом тепломасопереносу, в
результаті руху продуктів горіння та пов‘язані з ним [1].
В рамках цієї доповіді розглянуто прилади, робота яких базується на
факторах, не пов‘язаних з процесом тепломасопереносу, а саме, найбільш
революційний – оптичний метод виявлення займання на зображенні.
Суттєвими недоліками застосовуваних нині систем виявлення займання є
не універсальність, нечутливість до окремих видів займання, таких як горіння
бензину, задимлення. Всі перераховані вище недоліки відсутні в системах, що
детектують полум‘я за допомогою моделі обробки зображень, оскільки таку
модель можна налаштувати під різні види займань. Окремою перевагою є
можливість інтегрування даної системи до системи спостереження, оскільки
для повноцінної роботи даної системи необхідні тільки камера та комп‘ютер
(або мікрокомп‘ютер).
Розглянемо детальніше принцип роботи алгоритмів подібних систем. Як
відомо, полум'я дає випромінювання, що поширюється прямолінійно. Діапазон
такого випромінювання тягнеться від інфрачервоного до ультрафіолетового,
включаючи, в тому числі, ділянку видимого випромінювання. Також у видимій
області спектру випромінювання полум‘я дає найбільш чутливий відгук,
яскравість якого щосекунди змінюється. Цей принцип і застосовується для
оптико-електронних детекторів займання.
В контрольованій зоні (як в приміщеннях, так і на вулицях)
встановлюються звичайні відеокамери спостереження, які працюють у
видимому діапазоні спектру випромінювання, підключаються до комп‘ютера
(можлива реалізація на мікрокомп‘ютері, наприклад Orange Pi Zero),
зображення з камер поступає на ЦП, обробляється там та за результатами
обробки видається попередження. Даний алгоритм значно швидшіший, ніж
звичайні датчики контролю займань.
Перейдемо до алгоритму виявлення займання. Як було сказано раніше,
полум‘я випромінює в усіх областях спектру, при чому із не стабільною
яскравістю, інтенсивністю та поверхневою густиною. Цей факт дозволяє чітко
виявити та визначити місце займання. Подібні алгоритми виявлення вогню
використовують принцип попередньої порогової обробки зображень за методом
Оцу, в результаті якої отримується бінарне зображення та об‘єкт
виокремлюється від фону [2]. Користувач задає окремий поріг обробки для
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відеоряду. Такий спосіб дає змогу налаштовувати систему під конкретний тип
спалахувань.
Як видимо, на бінарному зображенні (Рис.1) чітко видно полум‘я. Далі

Рис. 1. Приклад виявлення полум‘я
відбувається фільтрація та обробка зображення, аналіз зміни яскравості з
плином часу і видається попередження про займання. Також слід зазначити, що
хибних спрацювань у даних систем практично не спостерігається. Модель
налаштовується так, що інші шуми та завади не спричинили хибного
спрацювання. Найпростіший підхід – задати високий поріг порогового
перетворення повно кольорового зображення в бінарне за методом Оцу. Слід
зазначити, що системи такого типу однаково добре працюють як в невеликих
приміщення, так і при спостереженні великих площ (Рис. 2).

Рис. 2. Приклад виявлення займання лісу
Також можливий інший підхід до розпізнавання вогню – робота з різними
кольоровими просторами та аналіз кожного з просторів. Наприклад, розклад
кольорового простору RGB за складовими простору
YCbCr, в якому
інтенсивність світла кодується нелінійно [3]. Інтенсивність від полум‘я в різних
каналах простору буде різною, що дає змогу аналізувати наявність займання
(Рис. 3).
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Рис. 3. Виявлення займання шляхом аналізу різних кольорових просторів
В межах цього докладу було розглянуто найновіші методи виявлення
займань. До їх переваг можна віднести: високий коефіцієнт правильно
розпізнаних займань, можливість інтегрування до охоронної системи,
можливість налаштувань під конкретний тип займань. Але є і недоліки, такі як
складність налаштувань та висока вартість, обумовлена необхідністю наявності
комп‘ютера. Проте, не дивлячись на вказані недоліки, даний метод виявлення
займань є доволі перспективним і з часом може бути затребуваним на практиці.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК ОБРАЗОВАНИЯ И ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
РАДИАКТИВНЫХ ОТХОДОВ В ПРИРОДЕ
Тарикулиев А.Ф., студ., Кофанова Е.В., д.п.н., проф. (каф. ІЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Развитие современного общества является практически невозможным без
использования радиоактивных веществ или материалов, их содержащих.
Урбанизация, активно развивающаяся практически во всех странах мира,
настойчиво требует увеличения потребления энергии. Поэтому в настоящее
время энергию деления ядер широко используют не только в промышленности
и сельском хозяйств, но и в военном деле, медицине, научных исследованиях и
т.д.
Под радиоактивными отходами (РО) в широком смысле понимают не
только отходы и материалы, содержащие изотопы радиоактивных химических
элементов (РХЭ), но и загрязненные ими изделия, оборудование, одежду, а
также многие другие материалы, которые могут причинить опасность
окружающей среде и здоровью человека вследствие наличия у них
ионизирующего излучения, превышающего установленные нормы, и, главное,
это отходы, не подлежащие дальнейшей переработке.
Различают РО, загрязненные природными радионуклидами, а также РО
техногенного происхождения (загрязнения). В частности, при добыче и
переработке урановых руд образуются большие объемы РО, причем, как
жидких, так и твердых. Поэтому отвалы пустых пород, занимающие, как
правило, огромные площади, практически всегда загрязнены РХЭ, которые
создают условия для опасного радиоактивного загрязнения местности.
Ветровая эрозия способствует распылению радиоактивной пыли и
переносу ее на большие расстояния, а воздействие атмосферных осадков
приводит к загрязнению дождевых, поверхностных и грунтовых вод, почв и т.д.
Серьезным источником РО являются шахтные воды.
При транспортировке радиоактивных веществ существует опасность
загрязнения РХЭ (радионуклидами) окружающей среды и причинения вреда
здоровью людей, причем, не только персонала, занятого опасной
деятельностью. Вокруг хвостохранилищ и отвалов образуются ареалы
радиоактивного загрязнения, причем, не только наземные, но и подземные.
Еще одной сферой образования РО является добыча и переработка сырья
для производства фосфорных удобрений, а также сжигание угля, торфа и
мазута в качестве топлива. Это обусловлено тем, что многие руды, а также
уголь и другие материалы, как правило, содержат в примеси природных РХЭ.
Например, уголь содержит примеси элементов уранового и актиноуранового
рядов, таких как:
 238U и продукты его распада − 234U, 226Ra, 222Rn, 210Pb, 210Po;
 235U и продукты его распада;
 219Rn,
 радиоактивные элементы ториевого ряда − 232Th и продукты его
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распада 220Rn, 216Po, а также
 долгоживущий радиоактивный изотоп 40K.
При этом концентрации РХЭ в разных угольных пластах могут
отличаться в сотни раз. А при работе теплоэлектростанций на угле, торфе или
мазуте вследствие повышенного содержания РХЭ в дымовых газах и золе
образуются широкие зоны повышенной радиации и содержания природных
радиоактивных изотопов [1]. При добыче нефти и газа возможно повышение
радиоактивного фона и накопление РХЭ на стенках оборудования, увеличение
их концентрации при выходе газа и нефти на поверхность земли.
Атомные электростанции, считающиеся при безаварийном режиме
работы экологически безопасными, создают проблемы и риски радиоактивного
загрязнения при переработке, утилизации и захоронении отработавшего
оборудования, радиоактивного топлива, ядерных установок, снятых с
эксплуатации и др.
Использование радиоактивных изотопов в научной деятельности
осуществляется в таких основных направлениях:
 производство и маркировка биологических образцов;
 использование в фармацевтических препаратах и медицине;
 исследования в области ядерного топливного цикла, различных
областях физики, химии и биологии;
 исследования в области метаболизма, токсикологии, а также при
решении многих экологических проблем.
Радионуклиды используют при проведении клинической диагностики,
в радиотерапии, при стерилизации медицинских изделий и инструментов [2; 3].
Широкое применение радиоизотопы получили в сельском хозяйстве − при
облучении семян растений (хлопчатника, капусты, редиса и др.), в
животноводстве (для повышения удоев, яйценоскости, увеличения скорости
набора веса). Большие дозы радиации способствуют мутациям, а поэтому
используются в радиоселекции.
Гамма-излучение используют для борьбы с насекомыми, а также при
стерилизации и консервировании пищевых продуктов. В агротехнике для
изучения усвояемости растениями фосфорных удобрений в них вводят так
называемый маркер − изотоп фосфора 32P или азота 15N. В данном случае,
кроме всего остального, источниками образования РО служат выведенные из
эксплуатации облучатели [4; 5].
В промышленности для проведения неразрушающего контроля,
измерения многих производственных параметров, а также для стерилизации,
калибровки лабораторного оборудования и др. используют закрытые
радиоактивные источники [3], которые потенциально тоже являются
источником образования РО.
Возникновение большого количества РО может быть обусловлено
авариями, выходом из строя технологического оборудования, взрывами,
природными катаклизмами и другими чрезвычайными ситуациями, в том числе
и авариями искусственных спутников Земли, космических аппаратов, военной
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техники. Так, в 1964 г. в результате аварии американского навигационного
спутника SNAP-9A в атмосфере Земли было распылено 629 ТБк плутония 238Рu,
который, по оценкам специалистов, уже к 1970 г. практически на 95 % выпал на
поверхность Земли.
Авария советского спутника "Космос-954" (1978 г.) также привела к
загрязнению окружающей природной среды РХЭ. Аварии на Чернобыльской
АЭС (1986 г.) и АЭС Фукусима-1 (2011 г.) стали предупреждением всему
человечеству об опасности использования энергии деления ядер. Особенно это
важно в связи с тем, что в последующие десятилетия ожидается расширение
использования ядерной энергии в мире [6−8].
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ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЧОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ
МЕТОДУ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЇ ТОМОГРАФІЇ, ВРАХОВУЮЧИ
ІНСТРУКЦІЇ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
Тимошенко Ю., студентка (гр. БС-41, ФБМІ КПІ ім. Ігоря Сікорського);
Демчук Г.В., к.т.н., доцент (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним
впливом на нього інформаційних технологій, які прийшли в усі сфери людської
діяльності. Невід‘ємною частиною інформаційні технології нині є в сучасній
медицині та галузі охорони здоров'я, де їх застосування є зручним, а часом
просто необхідним. Завдяки цьому медицина набуває сьогодні абсолютно
нових рис та стає більш досконалою. Складні сучасні дослідження в медицині
немислимі без застосування обчислювальної техніки і спеціального
програмного забезпечення до нього. Створення та застосування комп‘ютерних
технологій при діагностиці та лікуванні багатьох захворювань полегшує роботу
лікарів та робить медичне обслуговування більш якісним.
Сучасні методи діагностики допомагають встановлювати діагнози з
високим ступенем точності. Один з найефективніших серед них - магнітнорезонансна томографія (МРТ). МРТ – складна технологія, що працює на основі
ефекту поглинання електромагнітних хвиль атомами. Таке дослідження дає
максимально точні відомості про внутрішню будову тіла, метаболізми органів
і тканин. МРТ – метод безпечний, безболісний, неінвазивний, не вимагає ніякої
спеціальної підготовки та є одним з кращих сучасних методів візуалізації.
Метод МРТ доцільно застосовувати при обстеженні суглобів, опорнорухового апарату, головного і спинного мозку, судинних захворюваннях, а
також захворюваннях малого тазу і черевної порожнини. Перевагами даного
методу полягають в тому що він дозволяє
 отримувати знімки, що зображають потрібні ділянки тіла в різних
площинах;
 виявити багато захворювань на ранній стадії розвитку;
 повністю виключити іонізуюче випромінювання, властиве рентгену і
комп‘ютерній томографії. Це робить МР-томографію більш безпечним методом
діагностики.
Проте, окрім переваг застосування процедури МРТ певні фактори, що з
міркувань безпеки не дозволяють пацієнту проводити дану процедуру. Так,
згідно з інструкціями з охорони праці заборонено проходити обстеження з
використанням методу МРТ певним категоріям пацієнтів. Так, не можна
застосовувати цей метод при:
 наявності в тілі людини кардіостимулятора;
 наявності різних металевих уламків або імплантатів: ендопротезів
суглобів, металокерамічних коронок, штифтів у кістках, внутрішньоматкових
спіралях і т. п. (справа в тому, що під впливом магнітного поля частинки металу
можуть прийти в непридатність і пошкодити навколишні тканини);
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 наявності у обстежуваного слухових апаратів;
 неадекватному поводженні хворого (психомоторне збудження, панічна
атака);
 стані алкогольного чи наркотичного сп‘яніння;
 неможливості зберігати нерухомість протягом всього обстеження,
наприклад, внаслідок сильного болю (проте при таких обставинах можливим є
застосування наркозу).
При наявності в анамнезі хірургічних операцій і сторонніх предметів
(імплантатів) необхідний сертифікат на вживлений матеріал або довідка від
лікаря, що виконував оперативне втручання, про безпеку проведення МРТ
дослідження з даним матеріалом.
Варто зазначити, що вагітність жінки також розглядається як відносне
протипоказання. Якщо пацієнтка вагітна або може бути вагітна, їй треба
обов'язково повідомити про це лікаря, який проводить дослідження. МРТ
потрібно проводити дуже обережно і тільки в екстрених випадках в першому
триместрі вагітності, якщо відмова від обстеження може загрожувати здоров'ю і
життю жінки. У 2 і 3 триместрах метод застосовується лише при наявності
обґрунтованих показань. Однак у порівнянні з комп'ютерною томографією і
рентгенографією даний метод є кращим і дає можливість отримати більш
докладні відомості, ніж при УЗД.
Відносним обмеженням для проведення процедури служить також
наявність на тілі людини татуювань. Але мова йде тільки про татуювання, які
зроблені за допомогою барвників, що містять частинки металу. У будь-якому
випадку перш ніж проходити обстеження, людині слід повідомити лікаря про
наявність тату на тілі.
Крім того, варто зазначити, що при застосуванні МРТ існує оптимальний
варіант для пацієнтів, що страждають клаустрофобією: магнітно-резонансний
томограф відкритого типу. Розробники враховують те, що багато людей бояться
замкнутого простору. Тому випускаються системи відкритого типу, в яких
пацієнт «зберігає зв'язок» із зовнішнім світом. Таке обладнання має ще одну
перевагу: системи використовуються в разі, якщо магнітно-резонансна
томографія призначена дитині або людині з психічними розладами.
Устаткування ж закритого типу являє собою тунель.
У зв'язку з наявністю постійного сильного магнітного поля в приміщення
МРТ забороняється провезення каталок для лежачих пацієнтів, крісел-каталок,
допоміжних пристроїв для пересування (милиці, палиці, рамки), що містять
металеві компоненти. Особисті речі, прикраси, одяг, що містять метал, і
електромагнітні пристрої також не допускаються в кімнату сканування.
У продажу представлено обладнання МРТ у великому асортименті. Воно
відрізняється технічними характеристиками, розмірами, конструктивними
особливостями. Тому при виборі апаратів для обстежень потрібно керуватися
значущими параметрами. Ключовим критерієм є показник (Тесла), що визначає
індукцію магнітного поля [1]. Класифікація пристроїв на кілька категорій
наведена в таблиці 1.
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Таблиця 1.
Класифікація приладів МРТ на відповідні категорії
Категорія

Індукція
магнітного
поля, Тл

Низькопольові
томографи

0,2-0,4

Середньопольові
МРТ

0,5-1,0

Високопольові
МРТ

1,0-1,5

Надвисокопольові
томографи

3,0

Характеристика
Компактні апарати, які споживають невелику кількість
електрики. Це економічно вигідні системи, невимогливі
в технічному обслуговуванні. Головний недолік:
неможливість забезпечення деталізації дрібних змін в
людському організмі
Пристрої, часто використовувані для проведення
клінічної діагностики. З їх допомогою лікарі отримують
зображення задовільної якості. Апарати застосовують
для дослідження суглобів, хребта, головного мозку
Досконалі пристрої, оснащені надпровідними магнітами.
Для підвищення експлуатаційних показників
застосовується кріогенна гелієва система охолодження.
Такі томографи відрізняються високою точністю
сканування. В ході діагностики ретельно вивчаються
внутрішні органи і тканини
Інноваційне обладнання, що володіє високою
чутливістю. Широко використовується в науководослідних роботах. Основні переваги апаратів: хороша
візуалізація, отримання чітких зображень,
інформативність

Організація оптимальних умов праці медичних працівників, зайнятих в
кабінетах магнітно-резонансної томографії, має здійснюватися відповідно до
санітарних норм і правил «Вимог до умов праці медичних працівників,
зайнятих в кабінетах магнітно-резонансної томографії» та правил по охороні
праці в організаціях охорони здоров‘я. Прилади МРТ підлягають обов‘язковій
сертифікації в системі УкрСЕРПО в Україні і повинні відповідати: ДСТУ 379898, ГОСТ 23450-79, ГОСТ 29156-91, ГОСТ 29191-91, ГОСТ 30324.5-95, ГОСТ
30376-95 [2].
Так відповідно до цих нормативних документів шкідливими
виробничими факторами при роботі з магнітно-резонансним томографом є:
 постійне магнітне поле;
 електромагнітні поля промислової частоти, створювані томографом,
ПЕОМ;
 електромагнітне поле радіочастотного діапазону, в залежності від
частоти сканування;
 лазерне випромінювання від позиціонуючих пристроїв;
 шуми;
 інфразвук;
 вібрація загальна;
 аероіонізація повітряного середовища;
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 напруженість та тяжкість робочого процесу;
 біологічні фактори.
У зв‘язку з цим для безпечної роботи працівників та пацієнтів у кімнаті
магнітно-резонансної томографії конструкція стін, стелі, підлоги, дверей, вікон
приміщення діагностичної кімнати повинна забезпечувати зниження рівнів
магнітних і електромагнітних полів в прилеглих приміщеннях до допустимого
значення. Звукоізоляція стін, стелі, підлоги, дверей, вікон, технічних приміщень
та діагностичної кімнати повинна бути виконана у відповідності з
розрахунками акустичного впливу медичної техніки і забезпечувати рівень
шуму відповідно до санітарних норм і правил. Так, рівень шуму на робочих
місцях не повинен перевищувати 50 дБА. Рівні вібрації, інфразвуку, лазерного
випромінювання від позиціонуючих пристроїв на робочих місцях медичних
працівників також повинні відповідати санітарним вимогам.
Медичні працівники повинні знати і дотримуватися правил охорони
праці, пожежної безпеки і виробничої санітарії. Їм забезпечується спеціальний
одяг (халати, шапочки, змінне взуття), засоби індивідуального захисту (маски,
рукавички); при впливі шуму, що перевищує ГДК, - засоби індивідуального
захисту органу слуху (навушники, беруші), підібрані відповідно до
спектральної характеристики шуму і необхідної ефективності захисту.
При необхідності проведення маніпуляцій, оперативних втручань в
приміщенні діагностичної під час сканування медичні працівники
забезпечуються засобами індивідуального захисту від радіочастотного
випромінювання (нарукавники, жилети, чоботи) [3].
Кількість інформації, що з‘являється у ході складних медичних
досліджень, зокрема з застосуванням методу магнітно-резонансної томографії,
є настільки великою, що практично неможливою є її обробка без застосування
необхідних комп‘ютерних технологій та програмного забезпечення.
Крім того при підтриманні програмного забезпечення, яке приймає
безпосередню участь при проведенні МРТ діагностиці, зростає навантаження
інженерів-програмістів. Враховуючи особливості роботи, на інженерапрограміста можливі дії таких небезпечних і шкідливих виробничих факторів:
 ураження електричним струмом;
 отримання травм від рухомих частин зовнішніх пристроїв;
 ураження випромінюванням, що в залежності від конструктивних
особливостей генерують пристрої візуального відображення (дисплеї):
рентгенівське, радіочастотне, ультрафіолетове випромінювання.
Якщо не виконувати профілактичні заходи і не дотримуватися режиму
роботи, робота інженера-програміста, як правило, супроводжується значною
зоровою та загальною перевтомою [4].
Тому дуже важливим є дотримання основних рекомендацій під час
створення програмного забезпечення, зокрема для апарату магнітнорезонансної томографії.
Необхідними вимогами охорони праці інженера-програміста є:
1. Чергування операцій при роботі з ПК, що запобігає монотонності;
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2. Перерви у роботі для виконання фізичних вправ регламентованих
ДСанПіН 3.3.2-007-98, що дозволяє зняти нервово-емоційне напруження,
подолати наслідки гіподинамії та запобігає втомі;
3. Додаткова 15 хвилинна перерва через кожну годину праці;
4. Оптимальне розміщення на робочій поверхні технологічного
обладнання і документів;
5. Забезпечення правильної організації робочого місця (стіл, стілець,
підставка для ніг), що дозволяє підтримувати оптимальну робочу позу;
6. Застосування малошумного обладнання та амортизуючи прокладок;
7. Застосування дисплеїв з автоматичною зміною яскравості екрану в
залежності від освітленості;
8. Система регуляторів штучного освітлення в залежності від рівню
природного;
9. Очищення віконного скла та світильників не рідше двох разів на рік;
10. Підтримання рівня освітленості на рівні 300...500 лк;
11. Підтримання оптимальних значень повітря робочої зони;
12. Рівень акустичного шуму не повинен перевищувати допустимого
значення (50 дБА) [5].
Отже, у роботі наведені основні пункти техніки безпеки, на які слід
звернути увагу при застосуванні МРТ та при створенні програмного
забезпечення для електричних медичних пристроїв.
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА: КРИПТОГРАФІЯ
Тузовська М., студ. (гр. ФІ-52, ФТІ КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Така вже людська природа – що один зберігає в таємниці, то інший
завжди хоче розкрити. На цьому не хитрому прагненні і виросла дисципліна –
криптологія, яку ділять на дві основні верстви: криптографія і криптоаналіз.
Перша – займається розробкою методів шифрування даних, у той час як друга –
криптоаналіз займається оцінкою сильних і слабких сторін методів
шифрування, а також розробкою методів, які дозволяють зламувати
криптосистеми.
Тексти шифрували монахи і закохані, полководці і бізнесмени. Таємні
листи розкривали служби безпеки і батьки сімейств, контррозвідники і
нудьгуючі інтелігенти. Не варто думати, що криптологія – це щось далеке і
позамежне. Будь-якій сучасній людині життєво необхідно знати, як поводитися
з шифрами, щоб «тримати свої секрети в секреті».
Ніхто не може сказати точно, коли ж був придуманий найперший шифр у
світі. Усім відомо, що це було задовго до Різдва Христового. Швидше за все,
відразу після появи писемності [1].
Якщо вірити дослідникам єгипетських пірамід, то під час розкопок були
виявлені склепи з дуже дивними написами. Там одні ієрогліфи замінювалися на
інші. Робилося це не стільки заради збереження таємниці, скільки для додання
текстам більшої важливості. Приклади кодувань можна знайти і в Біблії – так,
цар Вавилона за рахунок перестановки алфавіту навпаки (перша буква стала
останньою, друга – передостанньою і т.п.) перетворювався на царя «Сессах»
[2]. Такий метод перестановки символів називається атбаш. У тій же книзі
згадується і нагорода «першого криптоаналітика» – пророка Даниїла за
прочитання загадкового напису і проголосили третім володарем царства.
Зрозуміло, що шифри тих часів були примітивні. Замінялися букви,
фрази, поняття, так що повідомлення або легко піддавалися дешифрування
навіть без знання ключа, або не читалися взагалі.
Сьогодні криптографія в основному вивчає однозначні і механічні
(автоматичні) шифри, які мають на увазі жорсткий алгоритм отримання як
захищеного, так і відкритого тексту. Найпростіший з подібних алгоритмів - так
званий спосіб Цезаря, в якому всі символи вихідного алфавіту замінюються
знаками шифрованої абетки зі «зміщенням» на певне значення. Якщо воно
дорівнює, наприклад, 3, то замість букви Ю буде Б, замість А - В, замість С - Ф
і так далі.
Таких перестановок може бути декілька – наприклад, для першої літери
використовується один варіант, для другої – вже наступний, для третьої – ще
один. В цьому випадку шифр називається полі-алфавітний. Для розшифровки
знадобиться всього-на-всього знати всі значення зсувів. Їх, до речі, можна
передавати за допомогою не тільки цифр, але і ключових слів. Яскравим
прикладом такого шифру є шифр віженера.
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Звичайно ж, «стародавні» шифри розгадати не складно. Щоб дізнатися
вихідний текст, застосовуються найрізноманітніші методи, в основному –
статистичні. Один з таких алгоритмів – частотний аналіз появи букв. Саме
таким методом скористався знаменитий детектив Шерлок Холмс в оповіданні
«Танцюючі чоловічки». Коли йому вдалося отримати досить довгий текст, він
визначив, з якою частотою повторюються ті чи інші символи. Якщо якийнебудь символ повторюється через певні проміжки, то, швидше за все, цей знак
позначає «пробіл». Наприклад, Холмс зрозумів, що прапорці в руках чоловічків
вживаються лише для того, щоб відзначати кінці окремих слів. Букв в алфавіті
багато, і розподіл їх досить традиційно для будь-яких текстів. Досвідчений
криптоаналитик може і зовсім вгадати одне із значущих слів. Відомий сищик
досить швидко розгадав шифрування послання, оскільки зробив ряд вірних
припущень. Так, дві записки починалися зі слова з чотирьох букв, і Холмс
здогадався, що це – ім‘я дівчини, до якої було звернуто послання. Подальша
розшифровка була справою техніки. Так що не варто покладатися на такі коди –
вони досить добре вивчені і не раз були описані в художній літературі.
Існує безліч варіантів оцінки стійкості алгоритмів. Але, я не буду
наводити складні математичні формули, а обмежуся деякими загальними
міркуваннями.
Перш за все необхідно, щоб зашифрований текст був зовсім не схожий на
вихідний – структурою, кількістю символів і іншими ознаками. Думаю, це
вимога цілком зрозуміла – якщо гіпотетичний зловмисник раптом дізнається,
скільки слів в листі, їх довжину і розподіл за частинами мови, то це сильно
полегшить розшифровку.
Для надійного шифрування необхідно, щоб при мінімальній зміні
початкового тексту або пароля фінальний текст змінювався практично до
невпізнання [3]. Щоб зрозуміти, навіщо це потрібно, – приведу приклад: якщо
хтось розсилає кілька повідомлень з мінімально зміненим текстом (наприклад,
слідом пакету документів летить підправлений варіант), то на підставі знання
вихідного тексту, або його зміненої частини можна «розмотати» весь текст і
навіть пароль.
Остання вимога – псевдохаотічность вихідної інформації. Шифровка
повинна бути складною, щоб в ній неможливо було виявити якісь
закономірності [4]. Будь-який текст має досить яскраво виражену структуру,
повторювані слова, і .т.п. До речі, псевдохаотічность шифру просто перевірити
– досить спробувати заархівувати результуючий документ. Якщо від стиснення
розмір зменшиться, значить алгоритм генерує надлишкову інформацію, в якій є
закономірності.
Щоб пояснити алгоритм роботи хоча б одного широко використовуваного
шифру, знадобилося б з десяток подібних статей. У будь-якому випадку, для
непрофесіонала фраза «шифрування за допомогою введення зворотних зв‘язків
або шляхом генерації довгих шифруючих послідовностей» сама по собі звучить
як шифр. У першому випадку кожен наступний блок залежить не тільки від
початкового тексту і пароля, а й від тексту попередніх блоків (зрозуміло,
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шматки не повинні знаходитися безпосередньо поруч один з одним, їх завдання
– передувати в порядку виконання алгоритму). У другому випадку пароль стає
«зерном» для генератора довгою шифрувальної послідовності, яка згодом і
використовується протягом всього тексту (можливо, в комбінації з початковим
шифром).
У обох підходів є свої переваги і недоліки, але другий тип шифрування
трохи складніше для реалізації – адже в його основі лежить псевдовипадковий
алгоритм. І якщо він «не дуже хороший», тобто починає досить швидко
повторюватися або видає однакові значення при різних «зернах», то вся інша
робота мало корисна і текст досить просто аналізується. Розумних же критеріїв
перевірки «випадковості псевдовипадкових» алгоритмів не існує – хіба можна
виміряти хаос? Найчастіше обидва підходи просто використовуються
одночасно.
Практично будь-який алгоритм шифрування недосконалий. Завжди
можна відстежити закономірності, пройти через «задні двері», врешті-решт,
зламати «атакою в лоб», використавши обчислювальну потужність заражених
комп‘ютерів всього Інтернету. Але є спосіб так закодувати вихідний текст, що
він не буде розкритий ніколи – навіть коли зірки згорять і всесвіт перетвориться
в чорну діру. Цей метод називається способом Вернама [5]. Його активно
використовували під час Другої світової війни, а потім і під час холодної війни
для передачі секретної інформації. Суть алгоритму полягає в одноразовому
використанні довгою довільній ключовий послідовності розміром з переданий
текст. Основна проблема таких «одноразового шифроблокнота» – необхідність
постійного оновлення ключів, тому в епоху інформаційних технологій цей
алгоритм був замінений іншими, менш стійкими, але набагато більш зручними
в застосуванні.
Науковий керівник: Землянська О.В., ст. вик. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря
Сікорського)
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НЕБЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ПРОМИСЛОВИМИ ЛАЗЕРАМИ. ЗАСОБИ
ІНДИВІДУЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Худобець В.О., студент (гр. ЕП-г61-2, ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Для кращого засвоєння студентами лекційного матеріалу на Кафедрі
автоматизації електромеханічних систем та електроприводу використовуються
наочні посібники у вигляді рухомих діаграм, виготовлені на лазерних різаках з
числовим програмним керуванням. Такі верстати дозволяють обробляти
листові органічні матеріали (фанера, оргскло) з високою точністю, без
механічної дії на заготовку та утворення стружки чи пилу. Робочим органом
різака є сфокусований промінь лазерної трубки потужністю 100 Вт. Подібний
промінь становить надзвичайно високу небезпеку для оператора верстата,
оскільки вся його енергія сконцентрована на малій площі (близько 0.03мм2 ) і
випромінювання лазерів такого типу є невидимим для людського ока.
Мета статті. Розглянути специфіку ураження очей лазерним променем
та засоби індивідуального захисту операторів лазерних різаків.
Лазер – від англійського LASER (light amplification by stimulated emission
of radiation «посилення світла за допомогою вимушеного випромінювання») —
пристрій для генерування або підсилення монохроматичного світла, створення
вузького пучка світла, здатного поширюватися на великі відстані без
розсіювання і створювати винятково велику густину потужності
випромінювання при фокусуванні. Широко використовується в промисловості
як джерело високоенергетичного сфокусованого випромінювання. Оскільки
лазер може зосередити велику теплову потужність (сотні і навіть тисячі ват) на
дуже малій площі (десяті долі мм2), він з легкістю та високою точністю може
прорізати будь-які матеріали (фанеру, пластмаси, оргскло, шкіру і навіть
листову сталь).
Подібні джерела випромінювання несуть високу небезпеку для органів
зору: оскільки їх високоенергетичні промені сильно сфокусовані, уся
потужність променя прикладається до місця попадання. Навіть багатократно
відбитий чи розсіяний, промінь лазера може миттєво викликати опік сітківки.
При відносно невеликій площі поверхневого ураження існує велика ймовірність
пошкодження сітківки та втрата зору, зумовлена високою проникною здатність
променя.
Лазерні різаки з числовим програмним керуванням на вуглекислотних
лазерах відносять до найвищої, четвертої, категорії небезпеки лазерів: Лазери і
лазерні системи великої потужності, які здатні заподіяти сильне пошкодження
людському оку короткими імпульсами (< 0,25 с) прямого променя, а також
дзеркально або дифузне відбиття. Вони становлять підвищену небезпеку з двох
причин: високої потужності променя і, найважливіше, невидимості променя для
людського ока. Лазери з робочим тілом на вуглекислому газі випромінюють на
довжині хвилі 10.6 μм, що відповідає інфрачервоному діапазону.
Опіки очей можуть бути викликані як дією видимого світла чи
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електромагнітного випромінювання (електрозварювальна дуга, ультрафіолетове
випромінювання, лазери, потужні джерела світла), гарячих тіл, рідин чи пари,
так і хімічних речовин (кислот, лугів, розчинників). За тяжкістю опіки
поділяють на такі ступені:
I — легкі (гіперемія, ерозія, легкий набряк рогівки);
II — середньої важкості (поверхневий набряк, інтенсивне помутніння
поверхневих шарів);
III — важкі (некроз шкіри, кон'юнктиви та склери не більші ніж на 1/2
поверхні, різка ішемія лімба до 1/2 кола, глибоке помутніння всіх шарів рогівки
або її дефект);
IV — особливо важкі (некроз шкіри, кон'юнктиви та склери більш ніж на
1/2 поверхні, "порцелянова рогівка" або дефект її тканини, перфорація).
Специфіка променевого ураження органів зору сфокусованим
інфрачервоним лазером потужністю 100 Вт була розглянута за дослідом
William Osman на оці свині (рис. 1). Для ураження характерні такі особливості:
повне і миттєве випаровування рогівки у зоні потрапляння променя,
проникаючий опік кришталика з частковим його випаровуванням, закипання
скловидного тіла і опік сітківки. Також характерна висока швидкість ураження
– навіть найкоротша пряма дія променя спричинює тяжку травму ока чи втрату
зору.

Рис. 1 Уражене око. Дія променя тривала не більше 0,2с
Незфокусований промінь, що виходить з лазерної трубки і потрапляє в
фокусуючий пристрій сопла через систему рухомих дзеркал, несе меншу
небезпеку, оскільки такий промінь не проникне в око достатньо глибоко для
ушкодження сітківки. Проте, незфокусований промінь викликає опіки шкіри та
рогівки ока, та не може бути розцінений як безпечний.
У нормальному режимі робочий об‘єм різка закривається спеціальною
захисною кришкою з вікнами з полікарбонату, непрозорого для інфрачервоних
променів. Проте, під час встановлення заготовки чи налаштувань фокусуючого
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пристрою, оператор не захищений від ураження лазером.
Захисні окуляри для роботі з лазерами вибирають за двома параметрами:
довжиною хвилі випромінювання та потужності джерела. Від довжини
хвилі залежить матеріал лінз чи їх покриття, від потужності – величина
параметру оптичної щільності, що характеризує кількість випромінювання,
поглинутого лінзою окулярів. Для розглянутого вуглекислотного лазера
виробником рекомендується використання окулярів з полікарбонатними
лінзами та показником оптичної щільності не менше OD4, що відповідає
поглинанню окулярами 99,99% енергії променя. Конструкція таких окулярів
також передбачає наявність боковин, які захищають оператора від потрапляння
за лінзу відбитого чи розсіяного променя. Для вибору найбільш оптимальних
засобів захисту, були розглянуті характеристики (табл. 1) трьох
найпоширеніших моделей захисних окулярів для вуглекислотних лазерів.
Таблиця 1.
Параметр

Порівняння характеристик захисних окулярів
Модель окулярів
LS-808-BK
LSR-EP4
LS-33-BK

Клас
OD5
OD5+
OD5+
захисту
Матеріал та
Полікарбона
Полікарбона
Полікарбона
колір лінз
т, прозорі
т, затемнені
т, прозорі
Пластикова,
Пластикова,
Пластикова,
Оправа
нерегульована
регульована
нерегульована
Вага, г
36
31
9
Боковий
Наявний,
Наявний,
захист
непрозорий
затемнений
Ціна
$37
$39
$30
Серед розглянутих моделей, найбільш оптимальною для постійного
використання оператором різака є LSR-EP4, що забезпечує високий рівень
захисту, можливість налаштування оправи та наявність прозорих захисних
боковин. Недоліком обраної моделі є висока вартість.
Висновки. У статті розглянута небезпека променевого ураження органів
зору інфрачервоним лазером різака потужністю 100 Вт та характерні
особливості опікової травми. Використання засобів індивідуального захисту
дозволяє суттєво зменшити небезпеку ураження променем, відбитим від
заготовки чи частин верстату. Порівняльним аналізом характеристик вибрана
найефективніша модель захисних окулярів серед доступних на ринку – LSREP4.
Науковий керівник: Третякова Л.Д., д.т.н., проф. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря
Сікорського)
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АНАЛІЗ МОЖЛИВИХ НЕБЕЗПЕК НА ЗНЯТТЯХ З АЕРОЙОГИ
Чубук А.О., студет (гр. БТ-51, ФБТ КПІ ім. Ігоря Сікорського);
Гусєв А.М., к.б.н., доцент (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського»)

Вступ. На сьогоднішній день є помітною тенденція до зростання
кількості захворювань, пов‘язаних із малорухомим способом життя та сидячою
роботою. Небезпека цього є очевидною, тому все більше людей розглядають
різні види спорту не лише як хобі, але і як необхідний засіб попередження
хвороб. Одним із найпопулярніших напрямків є йога, яка дозволяє гармонічно
розвинути власне тіло, позитивно впливає на емоційний стан людини і
підходить для різних вікових та вагових категорій. Довгий час в Україні були
представлені лише «традиційні» школи йоги, але з 2012 року в великих містах
почали з‘являтись студії з fly-йоги (котра також відома під назвами аеройога
або повітряна йога). Даний напрямок є відносно молодим (так як був
заснований у 1996 році в США), але він вже здобув визнання як надзвичайно
ефективний оздоровчий вид спорту. Втім, завдяки його специфіці існують певні
фактори небезпеки, які необхідно знати і враховувати під час проведення
тренувань.
Предметом дослідження є сукупність факторів, які притаманні заняттям
з аеройоги.
Метою дослідження є виявлення аналіз всіх можливих небезпек,
притаманних конкретному напрямку спорту і визначення можливості
використання аеройоги як безпечного і ефективного способу оздоровлення.
Аналіз публікацій.Завдяки відносній новизні даного напрямку
спостерігається дуже мала кількість публікацій з урахуванням медичних
особливостей, санітарно-гігієнічних норм, практично відсутні нормативні
документи які б регулювали особливості проведення тренувань з аеройоги.
Більшість інформації про повітряну йогу у пострадянських країнах можна
зустріти лише на сайтах студій (в яких представлений даний напрямок) або у
спеціалізованих журналах і на сайтах про йогу. Завдяки ним можна отримати
загальне уявлення про особливості тренувань та прочитати про їх окремі
переваги, наприклад, як у електронній статті [1]. У зарубіжних ресурсах більше
уваги приділяють саме експертному аналізу з боку медиків, і інформація про
повітряну йогу зустрічається і у ресурсах, напрямком яких є популяризація
здорового способу життя. У таких випадках можна отримати інформацію і про
негативні ефекти від аеройоги і зустріти короткий аналіз її доцільності і
ефективності, як у статті [2].
З огляду на наявну літературу можна визначити, що основними
розглянутими факторами ризику у існуючих джерелах є суто медичні фактори.
При цьому інформацію про інші джерела небезпек (технічні) наразі можливо
визначити лише з власного досвіду роботи або тренувань по напрямку
аеройоги.
Основні результати дослідження. Головною особливістю повітряної
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йоги є проведення тренувань у «гамаках» – полотнах спеціальної тканини, які
кріпляться на висоті від 1 м і вище від підлоги. Завдяки гамакам є можливим
використання елементів повітряної акробатики, полегшується прийняття
позицій вниз головою. Наявність тканини як опори (особливо з додатковими
системами ручок і кріплень) дозволяє при початковому досвіді виконувати
вправи, які у звичайній йозі доступні лише досвідченим спортсменам. Завдяки
цьому процес розвитку тіла відбувається швидше і ефективніше, а знаходження
людини «у повітрі» загалом позитивно впливає на емоційний стан, знімає
психічне навантаження і тривогу.
При всіх плюсах гамаків вони є суттєвим фактором небезпеки. Передусім,
важливе значення має система кріплень полотен до стелі. Частина виробників
спортивного інвентарю враховують лише систему кріплення на 2 анкерних
болти, до яких напряму чіпляється тканина. Ця система не є надійною для
використання у спортивних студіях, так як максимальне вагове навантаження
такої конструкції невелике. Також ця система не передбачає регуляцію висоти
гамака над підлогою, тому для людей з ростом вище або нижче середнього
з‘являється ризик травм від випадкових ударів об підлогу чи стелю. Більш
надійною є система кріплення спеціальних металевих пластин 3-4 анкерними
болтами з подальшим кріпленням до пластин регульованих ременів з гамаками.
Така конструкція витримує більші навантаження і при цьому можлива зміна
висоти тканини.

Рис.1 – Приклад кріплення звичайного анкерного болта

Рис.2 – Приклад металевої пластини, яка кріпиться 4 болтами (можливі
конструкції також на 2 або 3 болти)
Кріплення має бути врізане безпосередньо в стелю (з міцної бетонної
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плити) для запобігання розкришення матеріалу навколо болтів та їх випадання з
усією конструкцією. У випадку відсутності надійного кріплення до стелі
можливе вішання гамаків на спеціальні стійки або на прикріплені до стін
сталеві труби і каркаси. Стійки, що кріпляться до підлоги становлять значний
ризик через їх можливе розхитування в сторони та низьку висоту над підлогою.
Кріплення до стін більш надійне але не рекомендується при великій кількості
людей в приміщенні (адже амплітуда розхитувань такого гамака в сторони
може бути більшою ніж при кріпленні до стелі).
При будь-якому з типів кріплення необхідно враховувати висоту гамака
(в підвішеному стані людина не повинна торкатись головною підлоги чи стелі),
відстань між гамаками (не менше 60 см), відстань до стін (60-100 см мінімум).

Рис. 3 – Базові рекомендації щодо розміщення гамаків у приміщенні з
урахуванням висоти та відстані між кріпленнями
Тканина може бути прикріплена до ременів за допомогою вшитих
кріплень-карабінів або окремого карабіну, до якого гамак прив‘язаний
спеціальним вузлом. Перша система витримує менше вагове навантаження,але
система з вузлом (який самостійно затягується під чужою вагою) потребує
перевірки і можливої корекції після кожного тренування. Нехтування
регулярними перевірками кріплень може призвести до ослаблення системи і
травм від різкого провисання чи падіння гамака.
Для використання допускається лише спеціальна тканина з високим
вмістом синтетики, яка витримує постійне навантаження від 200 кг і більше.
При цьому існує тканина з високим і низьким ступенем еластичності.
Еластична тканина становить небезпеку для недосвідченої людини через
можливі удари об підлогу (після неочікуваного провисання еластичного гамака)
і її більшу ковзкість.
Також є можливим пошкодження шкірних покривів на різних ділянках
тіла через тертя об тканину, тому є вкрай важливим наявність одягу який
повноцінно закриває кінцівки, рукавичок для фітнесу. Через відкриті рани на
шкірі можна заразитися рядом хвороб від інших людей, що займались в гамаках
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(короста, грибок тощо). З огляду на це до тренувань не мають допускатися
люди, у яких є хвороби, що передаються контактно-побутовим шляхом.
Фактором ризику є наявність на тілі людини предметів, що можуть
зачепитися за тканину (сережок, намиста, крупних застібок на одязі, шнурків).
Вони можуть стати причиною тяжких тілесних ушкоджень, аж до випадкового
удушення.
Вкрай важливим є наявність у приміщенні для тренувань якісної системи
вентиляції. В ході активних фізичних навантажень доросла людина може
видихати до 40 л вуглекислого газу за годину [3]. При недостатньому
надходженні свіжого повітря в приміщення може розвиватись гіпоксія. Вона є
особливо небезпечною саме під час тренувань з повітряної йоги, адже тривале
знаходження людини у незвичному положенні (зокрема вниз головою) робить
найменший брак кисню критичним для загального стану організму. Нестача
свіжого повітря може спричиняти головний біль, запаморочення, судоми,
дезорієнтацію, що є надзвичайно небезпечним при знаходженні над підлогою.
Найбільшу небезпеку становить аеройога для людей з медичними
протипоказаннями. Звісно, більшість тренувань відбуваються з врахуванням
індивідуальних параметрів людини (ваги, віку, наявності окремих
захворювань), тому вони мають покращити фізичний стан а не погіршити його
ще більше. Втім, існують конкретні випадки при яких заняття повітряною
йогою є небажаними або повинні мати суттєві обмеження. За наявності у
людини судинних захворювань головного та спинного мозку, злоякісних
пухлин, глаукоми аеройога (як і всі види спорту, що передбачають
навантаження у не природних положеннях) суворо заборонена через ризик
важких ускладнень. Тривале знаходження вниз головою і ряд вправ на шийний
відділ спричиняють активний прилив крові до голови, зміну тиску. З огляду на
це повітряна йога становить небезпеку для людей з вегето-судинною
дистонією, гіпертонією, іншими захворюваннями серцево-судинної системи[4].
Через ризик ушкоджень суглобів та кісток повітряна йога не підходить
для людей, що перенесли важкі перелами, вивихи, розтяги, мають важкі стадії
артрозів тощо. Багато інструкторів заявляють, що аеройогу можна
використовувати для реабілітації після подібних травм, але реальні ризики
перевищують користь від цих тренувань.
Також складні пози (особливо вниз головою) небезпечні для людей котрі
знаходяться у стані сильного стресу, мають ослаблений стан через інфекційні
захворювання, надмірну вагу, а також для вагітних жінок. Інтенсивні
навантаження у неприродних позах недопустимі при подібних станах, тому
тренування має проводитись у м‘якому темпі з униканням частини вправ
(особливо тих, які призводять до підвищення тиску).
Загалом, оздоровчий ефект від аеройоги залежить від правильного вибору
рівня навантаження. Надто часті та інтенсивні тренування не лише не дають
позитивного результату, а і здатні спричинити ушкодження кісток, суглобів і
м‘язів, прогресування вже наявних захворювань. Тому всі заняття мають
проводитися лише під наглядом професійних тренерів з урахуванням фізичного
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стану людини.
Висновки. Аеройога – новий популярний напрямок спорту, головною
особливістю якого є виконання вправ у спеціальних гамаках, підвішених над
підлогою. Тренування з повітряної йоги позитивно впливають на всі системи
організму, зміцнюють м‘язи людини, розвивають гнучкість і розтяжку. Втім,
користь даного напрямку залежить від правильного планування режиму
тренувань. Через ризики травм аеройога не підходить для людей з серйозними
захворюваннями ЦНС, головного мозку, серцево-судинної системи. Великий
ризик вона становить для людей з пошкодженнями кісток і суглобів.
Небезпеку також становить обладнання, що використовується в даному
напрямку. Низька якість тканини для гамаків, неправильний спосіб їх
кріплення, неправильний вибір одягу для тренувань можуть призвести до
серйозних наслідків: випадіння людини з гамака, ударів об підлогу чи стелю,
ушкоджень шкірних покривів, переламів, розтягнень м‘язів тощо. Тому при
відвідуванні студій аеройоги необхідно займатись лише під наглядом
інструктора та після перевірки всіх систем обладнання.
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ВПЛИВ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ НА СУЧАСНУ
ЛЮДИНУ
Шаповалова А.М., студентка (гр. КП-51, ФПМ КПІ ім. Ігоря Сікорського);
Луц Т.Є., ст. вик. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського)

XXI століття – століття бурхливого розвитку науки, техніки та високих
технологій. Формується сучасне інформаційне суспільство, якому властиві риси
глибоких знань, високої динаміки розвитку, передового виробництва,
усебічного розвитку особистості. Разом із появою нових технологій змінюється
і суспільне життя кожної людини. У родинах, вдома використовуються сучасні
побутові прилади, широкоформатні телевізори, комп‘ютери із програмним
забезпеченням останньої оновленої версії, тощо. Але найбільший вплив на
повсякденне життя сучасної людини створила поява мобільних телефонів із
багатьма функціями. Часто телефон заміняє молоді багато різних гаджетів.
Наприклад, фотографування – новітні смартфони впораються із цією задачею
не гірше, ніж самі фотоапарати. Нині для отримання якісної професійної
фотокартки достатнього правильного освітлення, умілих рук та мобільного
телефону із гарною камерою. Також можна часто зустріти випадки, коли
телефон замінює книжку, бібліотеку, музичний програвач та навіть
співрозмовника. У наш час важко уявити підлітка, в якого не було б мобільного
телефону. Більше того, дехто має їх аж по декілька і носить їх завжди із собою.
Що ж стосується впливу використання мобільного телефону на сучасну
людину? У даній роботі будуть розглянуті такі підпункти на цю тему:
 вплив на здоров‘я людини;
 культура спілкування;
 залежність від електронного гаджету.
Вплив на здоров‘я людини
Мобільний телефон – це джерело постійного надвисокочастотного
випромінювання, за допомогою якого і здійснюється зв'язок. Це
випромінювання пригнічує тонкі електромагнітні імпульси клітин живих
організмів. Найнебезпечнішою частиною цих апаратів є антена, саме вона
продукує хвилі надвисоких частот. Вони шкідливі тим, що нагрівають організм
«зсередини» на клітинному рівні. Особливо від цього потерпають ті частини
тіла, які не омиваються кров'ю, а відтак залишаються поза системою
терморегуляції організму. Зокрема, кришталик ока. Від внутрішнього
перегрівання він руйнується і мутніє. Це проявляється різзю в очах і шумом у
голові. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, користування
мобільним телефоном понад 1 годину на день помітно погіршує зір та слух. [1]
Також японські медики висунули припущення, що випромінювання
мобільних телефонів може пробудити антигени, які спричинюють алергійні
реакції. Особливо це стосується людей, схильних до алергії. Шведські вчені
після проведення досліджень людей, які користуються мобільним телефоном
понад 10 років, дійшли висновку, що в них у 4 рази вищий ризик виникнення
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пухлин вуха. У лабораторних умовах вивчали наслідки дії на тварин і людей
електромагнітних полів, подібних до тих, які генерують сотові телефони. Вони
зафіксували ріст генних мутацій, до того ж в такому обсязі, з яким сама клітина
не могла впоратися [1]. Міністерство охорони здоров'я Великобританії
протягом декількох років проводила досліди з пацюками. Медики дійшли
висновку - мобільні телефони негативно позначаються на пам'яті. У досвіді
взяло участь дві групи щурів. Одна жила «ізольованою» життям (ніяких
електромагнітних випромінювань), а інша група - піддавалася випромінювань
від комунікаційних пристроїв протягом двох годин в день протягом року. Один
раз на місяць медики перевіряли здатності обох груп. До кінця експерименту,
друга група щурів дуже погано орієнтувалася на давно знайомої їм місцевості
[2].
Треба врахувати і те, що постійні розмови телефоном спричиняють також
перенапруження м'язів, запалення сухожиль, зміщення хребців. Адже тіло
перебуває в неприродному для нього положенні, фіксуючи трубку біля вуха.
Проте не всі однаково сприймають випромінювання від мобільних телефонів. Є
підвищена, знижена і середня радіочутливість. Більшість людей – до 80%,
належать до середньої групи. Решта або до підвищеної або до зниженої
чутливості. Люди зі зниженою радіочутливістю можуть жодним чином не
реагувати на потужне випромінювання, тоді як з підвищеною – відчути втому й
головокружіння вже після однієї телефонної розмови [1]. Цікаво навіть те, що
більшість людей, які спілкуються більше двох годин на день по мобільному
телефону відчувають періодично головні болі, запаморочення, провали в
пам'яті, тощо. Тому мобільними телефонами, бажано, користуватися виключно
в окремих випадках. Найкраще віддати перевагу стаціонарним телефонам [2].
Поради щодо користування мобільним телефоном:
1. Обмежити час та частоту користування мобільним телефоном.
2. Із особливою обережністю давати мобільний апарат на користування
дітям, вагітним та групам людей, які знаходяться у зоні ризику або мають
підвищену чутливість.
3. Не користуватися мобільним телефоном у місцях із поганим рівнем
сигналу або в місцях, що знаходяться на великій відстані від базової станції
оператора.
4. Вимикати телефон перед сном, якщо він лежатиме неподалік від Вас
усю ніч.
5. Не підносити до вуха телефон, коли ще йде з‘єднання із мережею.
6. Не носити телефон поряд із тілом (у кишені штанів, у руці або на шиї).
Краще класти його до сумки або портмоне.
7. Вимикати телефон під час грози, оскільки він є гарним провідником.
Культура спілкування
Мобільний телефон нині є неодмінним атрибутом кожної ділової людини.
Послуговуючись ним, треба дотримуватися певних етичних норм, щоб не
створювати незручностей для інших [3].
Іноді зустрічаємо людей, що не вміють поводити себе коректно під час
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телефонної розмови, порушують правила етичних норм та заважають
оточуючим.
Нижче наведемо правила, якими необхідно керуватися, якщо Ви
користуєтеся мобільним телефоном:
1. Відмовитися від розмов у громадському транспорті. Своїми
емоційними фразами Ви можете відволікти водія від керування транспортним
засобом і навіть спричинити ДТП. Також варто враховувати, що усю
інформацію, яку Ви повідомляєте своєму співрозмовнику по телефону,
чутимуть усі оточуючі Вас пасажири. Це може заважати і їм також.
2. Не розмовляти по телефону, перебуваючи за кермом автомобіля, це
відволікає Вашу увагу і заборонено законом.
3. Не користуватися мобільним телефоном під час перегляду спектаклю,
кінофільму, на концертах, конференціях, під час нарад та навчальних занять.
4. Не класти телефон на стіл під час ділової зустрічі, у кав'ярні та
аудиторії, щоб не засвідчити неповаги до співрозмовника чи викладача.
5. Якщо вхідний дзвінок все-таки перервав бесіду, треба якнайшвидше
закінчити розмову по телефону і на час розмови відійти або вийти взагалі.
6. Не розмовляти голосно по телефону на вулиці.
Залежність від мобільного телефону
Чи можливе життя сучасної людини без мобільного телефону? Як не
дивно, деякі люди цілком спокійно без них обходяться. Але для більшості
справжня катастрофа – забути мобільний телефон вдома, вибігаючи зранку на
роботу. День, який пройшов без телефону, вважається втраченим даремно, а
вже скільки нервів витрачено, скільки потрібних дзвінків пропущено, скільки
пліток від друзів пройшло повз – і не злічити.
Не меншу паніку викликає і раптове вимкнення телефону (розрядилася
батарея). Залишитися без зв‘язку – що може бути гірше? Телефон завжди під
рукою – в дорозі у кишені, під час сну під подушкою, на кухні під час обіду і
навіть у ванній кімнаті та туалеті. А опинитися поза «зони покриття» – і зовсім
катастрофа, яка загрожує нервовим зривом.
Усі ці явища вже проаналізовані та мають назву – номофобія, хвороба
залежності від телефона. Згідно зі статистикою, номофобією хворіє кожна
сьома людина у країні з розвиненою цивілізацією. Номофобія вже давно
визнана всіма фахівцями світу залежністю, схожою з алкоголізмом,
наркоманією і ігроманією. Вона навіть включена до списку реабілітаційних
програм у багатьох центрах допомоги залежним людям. Звичайно, залежність
від телефону не посадить Вашу печінку і не вб‘є легені, але її «токсичний»
ефект поширюється на свідомість людини і його взаємини з реальним світом
[4].
Способи боротьби із цією хворобою:
 Кожного дня вимикати телефон на декілька годин, щоб відпочити
від дзвінків та повідомлень;
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 Частіше вибиратися до місць, де погане покриття зв‘язку. Ви
просто не зможете користуватися повноцінно телефоном і тим самим дасте
собі шанс спокійно відпочити та провести час із користю і без відволікань;
 Не купувати телефон маленьким дітям;
 Користуватися телефоном лише тоді, коли це необхідно;
 Класти телефон якнайдалі від того місця, де будете спати, або
взагалі вимикати його на ніч;
 Не носити телефон із собою по квартирі увесь час.
Отже, ми дійшли до висновку, що користування мобільними телефонами,
безумовно, може нанести значну шкоду і людському організму і психіці, а
також погіршити соціальні взаємовідносини. Проте не варто недооцінювати усі
переваги цієї чудової інноваційної речі. Вона і справді покращує і полегшує
життя багатьом людям, робить спілкування можливим із будь-якої точки світу у
який завгодно час доби, виконує багато корисних функцій. Тож, підсумовуючи,
отримали: відмовлятися від користування мобільним телефоном сучасній
людині не варто, проте важливо розуміти усю шкоду цього гаджету та
обмежуватися певними рамками у користуванні ним задля уникнення проблем.
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