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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
11 листопада 2014 р. – перший день роботи конференції
10.00 – Відкриття конференції. Привітання учасників конференції. О.Г.Левченко – голова
оргкомітету.
10.15 – Гигиенические преимущества механизированной дуговой сварки с импульсной подачей
электродной проволоки. Левченко О.Г., Лукьяненко А.О.
10.30 – Дослідження тепломасообмінних процесів працівника у засобах індивідуального захисту.
Третякова Л.Д., Майвійчук Ю.
10.45 – Оцінка впливу електромагнітних полів повітняних ліній. Третякова Л.Д., Ільєнко Д.Ю.
11.00 – Аналіз стану виробничого травматизму у вугільній галузі. Кружилко О.Є., Майстренко В.В.,
Полукаров О.І
11.10 – Працеохоронні заходи при виробництві біопалива. Цапко В.Г., Стеренбоген М.Ю.
11.20 – Щодо результативності системи управління охороною праці. Ткачук К.Н., Цибульська О.В.,
Сорокіна К.В.
11.35 – Оцінка ризику професійної захворюваності та травматизму на підприємствах. Ткачук К.Н.,
Полукаров О.І., Кружилко В.О., Майстренко Н.В.
11.50 – Защита от ультрафиолетового излучения. Ткачук К. Н., Инджеоглу Умут.
12.00 – Радиационная безопасность и принципы ее обеспечения. Ткачук К. Н., Инджеоглу Умут.
12.10 – Безпека під час експлуатації теплових мереж. Гавриш С.А., Гавриш А.С., Гальченко І.В.
12.20 – Загальні правила пожежної безпеки в приміщеннях обчислювальних машин
теплоенергетичних підприємств. Гавриш С.А., Гавриш А.С., Затірка Н.О.
12.30 – Безпека під час експлуатації теплообмінних апаратів та трубопроводів. Гавриш С.А., Гавриш
А.С., Очеретнюк Р.В.
12.40 – Безпека праці на гальванохімічних та електрохімічних виробництвах. Полукаров Ю.О.,
Шевченко М.Ю.
12.55 – Шкідливі фактори при виготовленні та використанні азотних добрив та заходи спрямовані на
мінімізацію їхньої дії. Полукаров Ю.О., Ніньовська І.І.
13.10 – Аналіз впливу синтетичних харчових барвників на здоров’я людин Полукаров Ю.О., Ященко
Т.В.
13.25 – Вплив нервово-емоційного напруження під час керування вантажним транспортом.
Полукаров Ю.О., Кутузова А.С.
13.40 – Обгрунтування заходів щодо встановлення захисних пристроїв на технологічному обладнанні
і конструктивних елементах виробничих об’єктів підприємств. Володченкова Н.В., Хіврич О.В.
13.50 – Експериментальне дослідження системи управління охороною праці підприємства під час
аварій/аварійних ситуацій. Хіврич О.В., Володченкова Н.В.
14.00 – Обідня перерва.
15.00 – Охорона праці на місцях практик у навчально-дослідних господарствах аграрних вищих
навчальних закладів. Войналович О.В., Голопура С.М.
15.10 – Безпека під час перевезення сільськогосподарських вантажів. Войналович О.В., Кофто Д.Г.,
Марчишина Є.І.
15.20 – Паспортизація місць практичного навчання у ндг аграрних вищих навчальних закладів.
Войналович О.В., Зубок Т.О.
15.30 – Нормалізація фізичних параметрів в робочій зоні при роботі з комп’ютерною технікою.
Ковтун І.М., Поденко А.А, Кіреєнко О.В.
15.40 – Експлуатація і обслуговування посудин під високим тиском та які працюють із скрапленими
газами. Ковтун І.М., Степанюк Д.А., Гапонюк М.М.
15.50 – Організація охорони праці та управління безпекою при обслуговуванні дробарок на
підприємствах хімічної галузі. Ковтун І.М., Онищенко Д.М., Косенко В.В.
16.00 – Основні причини нещасних випадків у птахівництві. Марчишина Є.І., Войналович О.В., Зубок,
Т.О., Таїрова Т.М.
16.15 – Источники ионизирующих излучений, их классификация и действие на человека. Михеев Ю.
В., Нгуен Фионг Ань.
16.30 – Методы тушения пожаров. Михеев Ю.В., Садиков Таир, Сапаров Адыл.
16.45 – Оповещение и эвакуация людей при пожаре. Михеев Ю.В., Сюртюджню Ремзи.
16.55 – Средства коллективной и индивидуальной защиты от ионизирующих излучений. Михеев Ю.
В., Радецкая О. И.
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17.10 – Удосконалення планування організаційно-технічного розвитку хімічних та будівельних
підприємств. Фоменко І. О., Захарова Д. Р., Пригорницький Т. М.
17.25 – Профілактика виробничого травматизму та захворюваності на виробництві. Фоменко І.О.,
Орленко А.Ю., Симан І.В.
17.35 – Проблемы вторичной переработки полимерных материалов. Фоменко И.А., Пышный Г.В.
17.45 – Закінчення першого дня роботи конференції.
12 листопада 2014 р. – другий день роботи конференції
10.00 – Профілактичні заходи при впливі лікарського пилу. Гусєв А.Н., Дробязко Ю.С.
10.10 – Сучасні принципи біобезпеки в лабораторних умовах. Гусєв А.Н., Максименко К. О.
10.20 – Біобезпека. Шкідливі фактори біотехнологіних виробництв. Гусєв А.Н., Пилипчак Б.В.
10.30 – Різновиди та заходи усунення шкідливого впливу ультразвукової діагностики на пацієнтів та
медичний персонал. Демчук Г.В., Сіняєва Л.Г.
10.40 – Теплозахист при гарячому штампуванні в авіаційно-космічній галузі. Демчук Г.В., Шуміліна
У.О.
10.50 – Субєктивна оцінка впливу шуму на працюючих в різних підрозділах поліграфічного
підприємства. Демчук Г.В., Вінніченко М.М., Коломієць О.В.
11.00 – Вентиляция производственных помещений. Зеркалов Д. В., Мантыева Бахар, Мантыева Дуня.
11.10 – Вредные вещества и отравления. Зеркалов Д. В., Инджеоглу Умут, Полат Садик.
11.20 – Микроклимат производственных помещений. Зеркалов Д. В., Нго Тхи Тхюн Хионг, Нгуен Ван
Тиен.
11.30 – Оздоровление воздушной среды и нормализация параметров микроклимата. Зеркалов Д. В.,
Асадли Эльмар, Ван Тао.
11.40 – Безпровідні поверхнево акустичні хвильові датчики обертового моменту для автомобілів з
підвищеною надійністю експлуатації. Козлов С.С., Зайцев М.С., Карабін Д.Д.
11.50 – Розробка системи безпечного підключення до силових ліній задля моніторингу сонячних
панелей. Козлов С.С., Івашкевич В.Ф.
12.00 – Повышение безопасности при работе с свч приборами и обнаружение локальных участков свч
излучениий. Козлов С.С., Кузьмичёв А.И., Перевертайло В.В.
12.10 – Охорона праці студента при роботі з лабораторним стендом stm32f4discovery з дисципліни
«додаткові розділи мікропроцесорної техніки». Козлов С.С., Моргун А.В.
12.20 – Аналіз небезпечних чинників холодної прокатки. Левчук К.О., Романюк Р.Я.
12.30 – Химические вещества, образующиеся при сварке, как негативное следствие сварочного
процесса. Лукьяненко А.О.
12.40 – Концепція розділу «охорона праці» у дипломних роботах бакалаврів напряму підготовки
6.030601 «менеджмент». Полукаров О.І.
12.50 – Економічне значення охорони праці на підприємстві. Полукаров О.І., Бондаренко Н.С.
13.00 – Роль медичних оглядів працівників, психіатричні медогляди. Мітюк Л.О., Лавриненко Ю.В.,
Разумна А.Є.
13.10 – Аналіз причини виробничого травматизму за 9 місяців 2014 року. Мітюк Л.О., Таірова Т.М.,
Адаменко А.В., Павленко Л.А.
13.20 – Трагічність наслідків надзвичайних ситуацій воєнного характеру для мирного населення.
Мітюк Л.О., Жижа М. І.
13.30 – Особливості використання засобів індивідуального захисту рук. Мітюк Л.О., Кравчук Р.А.
13.40 – Стратегія поведінки цивільного населення при введенні воєнного стану. Землянська О.В.,
Коваленас Е.С.
13.50 – Онкологічні захворювання як наслідок впливу забрудненого повітря на організм людини.
Землянська О.В., Козловський А.Г.
14.00 – Обідня перерва.
15.00 – Очищення вентиляційного повітря для чистих приміщень. Орленко А.Т., Чугай А.А.
15.10 – Прилади і методи виміру проникнення аерозолів через повітряні фільтри. Орленко А.Т., Чугай
А.А.
15.20 – Контроль дефектів установлених фільтрів тонкої очистки повітря для чистих приміщень.
Орленко А.Т., Чугай А.А.
15.30 – Мінімізація впливу шкідливих речовин на виробництві азотної кислоти та аміаку. Орленко
А.Т., Полукаров Ю.О., Луц А.О.
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15.40 – Мережеві інформаційні технології: проблеми безпеки особистості. Праховник Н.А., Глузман
М.О.
15.50 – Проблемний характер взаємодії людини з середовищем її мешкання. Праховник Н.А., Юзюк
Ю.О.
16.00 – Проблема оцінки екологічного ризику. Праховник Н.А., Череда Г.О.
16.10 – Наслідки для здоров’я в результаті шкидливого впливу оптичного випромінювання. Арламов
О.Ю., Луц А. О.
16.20 – Основные принципы построения комплекса системы раннего определения чрезвычайной
ситуации. Абакумов О.В., Розумный А.Ю.
16.30 – Актуальные направления индивидуального воспитания культуры безопасности. Абакумов
О.В., Поддубная Ю.И.
16.40 – Електричнй струм в побуті та на підприємствах. Абакумов О.В., Новицький Є.А.
16.50 – Роль безпечних умов праці для підвищення якості трудового життя. Ільчук О. С., Дем’яненко
П.М., Масник Т.В., Карпенко К.О.
17.00 – Щодо питання впливу культури охорони праці на виробничий травматизм з постраждалими у
стані алкогольного сп'яніння. Ільчук О.С., Дем’яненко М.М., Шевченко В.І., Аксьонов І.О.
10.10 – Попереджуємо професійні ризики гіподинамії. Ільчук О.С., Бичківський О.С., Кротенко К.С.,
Єлманов С.Д.
17.20 – Проблеми теплоенергетики україни та її вплив на навколишнє середовище. Куба А.А.,
Плесканко Н.В.
17.30 – Основні причини нещасних випадків на виробництві за і півріччя 2014 року. Праховнік А.К.,
Куденко А.О., Нестеренко А.О.
17.45 – Закінчення другого дня роботи конференції.
13 листопада 2014 р. – третій день роботи конференції
10.00 – Радіаційний контроль на АЕС. Безушко О.М.
10.10 – Охорона праці на вп хаес. Безушко О.М.
10.20 – Методи пропаганди охорони праці на підприємстві. Качинська Н.Ф., Закоморний Д.М.
10.30 – Оптимізація рівня напруги в цехових мережах промислових підприємств. Качинська Н.Ф.,
Мельник С.В.
10.40 – Особливості навчання з питань охорони праці в малих дилерських організаціях. Качинська
Н.Ф., Востріков Я.Р.
10.50 – Сучасні автоматизовані системи контролю та обліку енергоресурсів (аское). Ковтун А.І.,
Борзєнкова С.В., Корж А.П., Цвіль А.А.
11.00 – Охoрoнa прaці при обслуговуванні висoкoвoльтного oблaднaннятя. Кoвтун А.І., Яцeнкo І.С.
11.10 – Безпечні та екологічно чисті технології переробки та упаковки харчових продуктів по tetra
pак. Ковтун А.І., Громова В.В.
11.20 – Інтелектуальні системи управління рухом автомобілів. Луц Т.Е., Єрьоменко Є.І.
11.30 – Обеспечение сейсмостойкости объектов энергетики. мониторинг сейсмоактивности на основе
наземно-донной сейсмической станции(ндсс). Луц Т.Е., Онуфрей В.А.
11.40 – Обеспечение безопастности эксплуатации машин b/rb 280 atlas copco с транспортной базой
dc10. Луц Т.Е., Постоялко Д.А.
11.50 – Охорна праці жінок. Чикунова-Васильєва Н.П., Ройтер А.В., Скібчик В.Ю., Карпенко К.О.
12.00 – пожежна безпека складів твердого палива. Чикунова-Васильєва Н.П., Дем’яненко П.М.,
Бичківський О.О., Карпенко К.О.
12.10 – Ак діяти персоналу підприємства в надзвичайній ситуації. Чикунова-Васильєва Н.П.,
Дем’яненко М.М., Шевченко В.І., Аксьонов І.О.
12.20 – Небезпечні та шкідливі фактори при синтезі ацетальдегіду. Рижко М.В., Полукаров Ю.О.
12.30 – Заходи з охорони праці на паперово-целюлозних виробництвах. Прус В.В., Полукаров Ю.О.
12.40 – Шкідливі та небезпечні фактори при виробництві препарату інтерферону - альфа – 2 b
рекомбінантний людини. Резніченко В.В., Полукаров Ю.О.
12.50 – Контроль якості питної води. Вдовичинський Д.М., Чернушак І.І.
13.00 – Хімічний та радіаційний моніторинг приміщень. Власенко М.Ю., Чернушак І.І.
13.10 – Основні методи моніторингу лісових пожеж. Власенко М.Ю., Чернушак І.І.
13.20 – Аналіз стану виробничого травматизму по регіонах та галузях україни. Сапсай К.В.
13.30 – Типи систем заземлення в електроустановках напругою до 1 кВ. Сопіга М.В.
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13.40 – Захист від вібрації та шуму на виробинцтві машинобудівної галузі. Луців Т.В.
13.50 – Важливість використання засобів індивідуального захисту при роботі з бромистим етидієм.
Шнуренко О.Р.
14.00 – Обідня перерва.
15.00 – Анaлiз cтpaxoвиx нeщacниx випaдкiв нa виpoбництвi тa пpoфзaxвopювaнь зa і пiврiччя 2014
poку. Коляска А.Г.
15.10 – Заходи захисту при роботі з діоксидом хлору для дезинфекції води у галузях водовідведення
та водопостачання. Коренчук М.С.
15.20 – Аналіз необхідного рівня індивідуального захисту при виділенні днк з рослинного матеріалу
в генно-інженерній лабораторії. Арбузова І.А.
15.30 – Вплив небезпечних та шкідливих виробничих факторів при роботі в лабораторії
мікробіологічного профілю. Богун Т.А.
15.40 – Охорона праці при використанні хімічних речовин на робочих місцях. Борейко А.В.
15.50 – Забезпечення пожежної та електробезпеки офісного приміщення. Бурлак В.В., Мяло Н.С.
16.00 – Хімічні шкідливі фактори, що діють на працівника лабораторії при виробництві магнетиту.
Гнатюк А.О.
16.10 – Оцінка ризиків впровадження генно-інженерно модифікованих організмів. Гуцол О.В.
16.20 – Загальні принципи і вимоги до забезпечення дотримання умов безпеки праці в
автоматизованих підприємствах. Пушніцин Д.С.
16.30 – Безпека експлуатації посудин, що працюють під тиском. Руденко Л.С.
16.40 – Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в системі управління охороною праці.
Стефанишин З.С.
16.50 – Вплив нанотехнологій на безпеку праці. Шаблій А.С.
17.00 – Мобільні пристрої у 21 столітті та їх вплив на організм людини. Шитий Д.В., Черненко П.Р.,
Брагіна Л.Є.
17.10 – Виступи учасників конференції.
17.25 – Заключне слово. О.Г.Левченко – голова оргкомітету.
17.45 – Прийняття рішень. Закриття конференції.
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НАУКОВІ ПРАЦІ УЧАСНИКІВ
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЛЕКСА
СИСТЕМЫ РАННЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
Абакумов О.В., асист. (каф. ОТГБ НТУУ «КПИ»),
Розумный А.Ю., студ. (гр. КА-12, ИПСА НТУУ «КПИ»)

Развитые в промышленном отношении государства, в том числе и
Украина, имеет на своей территории большое количество промышленных и
других объектов, которые по своим особенностям функционирования и
используемым технологиям несут большую опасность для населения
собственных и смежных государств [1].
К таким объектам, в первую очередь, нужно отнести объекты ядерной
энергетики, химически и биологически опасные объекты. Учитывая, что
государства, кроме факторов техногенной опасности, имеют на вооружении
своих армий средства ядерного, химического и биологического поражения,
существует определенная вероятность загрязнения больших территорий
высокотоксичными опасными веществами вследствие аварий, катастроф, а
также при возникновении конфликтных ситуаций с использованием средств
вооруженной борьбы.
В этих условиях с целью своевременного определения радиоактивного,
химического и биологического загрязнения территорий и населения, должно
организовываться радиационное и химическое наблюдение [2], а для
предотвращения излучения и поражения сильнодействующими отравляющими
и другими опасными веществами необходима система раннего выявления
чрезвычайных ситуаций [3].
Целью данной статьи является предложить системный подход для
разработки единой системы обеспечения безопасности инфраструктуры,
который позволит снизить финансовые затраты на проектирование,
изготовление и эксплуатацию за счет исключения дублирования разнотипных
систем безопасности.
Комплекс систем обнаружения угроз возникновения чрезвычайных
ситуаций, а также выявление таких ситуаций и оповещение работающего
персонала и населения, которое проживает или находится в прогнозированных
зонах поражения состоит из таких составляющих частей:
– система раннего обнаружения угрозы возникновения чрезвычайных
ситуаций;
– система оповещения руководящего состава и работающего персонала
потенциально-опасных объектов про угрозу или возникновение чрезвычайных
ситуаций;
– система оповещения ответственных должностных лиц территориальных
органов Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций (МЧС);
– пункты централизованного наблюдения;
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– система оповещения населения, что проживает или находится в
прогнозированных зонах поражения опасными факторами потенциально
опасных объектов [4].
Концептуальная разработка единой системы дистанционного контроля
доступа, пожарного и экологического состояния территории объекта является
первоочередной
задачей.
Разработка
радиометрического
способа
дистанционного контроля доступа (обнаружение и реагирование на
несанкционированное проникновение на территорию, что находится под
контролем и защитой), сигнализацию про очаги возгораний и пожарную
ситуацию, а также мониторинг загрязнения воздуха отработанными и другими
газами [5].
В данный момент проблема безопасности на территории объекта принято
рассматривать по ее отдельным направлениям (или видам): техническое,
охранное,
пожарное,
информационное,
радиационное,
химическое,
экологическое и т.д. Единая система контроля построена по иерархическому
принципу, где на нижнем уровне используется радиометрический метод
обнаружения несанкционированных нарушений, очагов пожаров и вредных
выбросов в воздух.
Уникально широкий диапазон возможностей перестройки длины волны,
активный, пассивный и активно-пассивный режим работы, независимость
показаний СВЧ – радиометра от погодных условий (туман, облачность, осадки),
условий освещения, времени суток (день, ночь) может сделать радиометрический метод очень перспективным со стороны дистанционного зондирования
и контроля территорий объекта.
С другой стороны, высокая удельная и полная мощность современных
РЛС, что работают в широком спектральном диапазоне и большое количество
конкретных СВЧ – радиометров позволит создать единую систему
безопасности.
Физические основы работы радиометрического прибора. Для контроля
пожароопасной

обстановки

используется

измерение

радиояркостной

температуры с помощью закона Релея-Джинса:
f 

где

K  1.38  10 23 Дж

2KT  Вт 
,
,
u2  м 2  Гц 
К

 постоянная

(1)
Больцмана;

Т   радиояркостная

температура, К; u  длина волны излучаемых колебаний, на которых
осуществляется прием радиотеплового излучения, м.
Мощность излучаемых радиоволн будет равняться:
P

2K

u2

T fS , Вт ,

(2)

где f  полоса высокочастотной части приемника; S – площадь
излучаемой среды (очага пожара).
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Пороговый контраст температур,
вероятностью, определяется по формуле:
Tпор 

где
Pnc  1  Pno ;

что



определяется



Tп  1 1  Pnm    1 1  Pnc 
, ( K ),
t
0.7
F

с

заданной

(3)

 1 - интеграл вероятности; Pnm - вероятность ложной тревоги;

Pno  вероятность

обнаружения очага возгорания; Tп  полное
снижение температуры источника излучения с условием температуры
приемника; F  полоса фотопреобразователя низкой частоты (ФНЧ).
Условие определения огня возгорания:
T 

где

 

Tпор 
у

, ( К ),

(4)

4
 ширина главного направленного действия приемной
G

стороны; G  коэффициент направленного действия системы;

у 

Sy
D2



угловой размер очага возгорания, где S y  площадь пожара; D  путь к огню
пожара.
Дальность действия СВЧ-радиометра:
Lmax 

S y G
4DTпор

, (км),

(5)

Исходя из основной формулы радиолокации и ослабления потока
излечения за счет его поглощения в воздухе и газовой (дымовой) среде, можно
записать:
d

M  f ,    X 0 L  d    X t , x dx,

(6)

0

где М – коэффициент поглощения, который имеет функцию вида:
 G0 S 0SP0 
,
M t ,    ln 
(7)
 4D 2 P 


f  частота излучения; X , X 0  коэффициенты поглощения атмосферы

где
и газа (загрязнителя); P0  мощность излучения; P  мощность отбитого сигнала
на входе приемника; S  рассеивание репера; S 0,G0  эффективная площадь и
коэффициент направленного действия передающей антенны; L  путь СВЧ –
радиометра; D  толщина слоя газового образования;   текущий азимутальный
угол.
Средняя концентрация газа:
N

1 3  M  f i , i    t 

d i , 0 , Ri , R0  , (8)



3 i1 
t
 t
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где R0 , 0  координаты центра газового образования.
Варианты построения системы. В данное время созданы и апробированы
датчики СВЧ-радиометров на базе резонатора Фарби-Перо и объемных
резонаторов в 4-х и 2-х миллиметровом диапазоне. В состав системы (рис.1)
входит антенна (1), генератор шума (2), коммутатор (3), линейный тракт (4),
квадратичный детектор (5), усилитель низкой частоты (6), синхронный
детектор (7), генератор опорных сигналов (8), ЭВМ (9).

Рис.1 Структурная схема системы
Раннее определение очагов возгораний в лесах осуществляется с
помощью СВЧ-радиометра, который работает в разных режимах измерений,
что позволяет безостановочно следить за динамикой изменения температуры
поверхности лесных массивов. В то же время путем критериального анализа и
выделения полезных сигналов в центральном пункте про параметры пожара
делается прогноз развития и распространения лесного пожара, а также
проводится расчет миграции радиоактивных продуктов сгорания и оценка
радиоэкологических последствий.
При обнаружении участков с повышенной температурой способом
зарубок из двух-трех выносных пунктов автоматически определяется номер
лесного участка, в котором возможен пожар, и отслеживается динамика
изменений температуры в пространстве и времени. При превышении
контрольных уровней сигналы из СВЧ-радиометров через антенны передаются
на СВЧ-модули центрального пункта, где они фильтруются, усиливаются и
преобразовываются по частоте. Преобразованные сигналы поступают в
низкочастотные (НЧ) модули, где они также фильтруются и усиливаются.
Вычислительный центр обеспечивает автоматическую коррекцию каналов и
продолжает их накопление, необходимое для повышения чувствительности
системы.
Наиболее подходящими устройствами для систем раннего обнаружения
чрезвычайных ситуаций, что реализуют все необходимые условия, являются
сигнализаторы-анализаторы газов ДОЗОР-С.
Данные сигнализаторы характеризируются такими особенностями:
1. Многоканальность – до 64 каналов.
2. Возможность подключения разных по предназначению датчиков для
контроля:
а) ГДК отравляющих газов;
б) взрывоопасных концентраций горючих газов и паров;
в) граничных уровней заполнения резервуаров на бензо- и
газозаправочных станциях;
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г) датчиков давления и температуры.
3. Выдают предупредительную и предаварийную ситуацию отдельно для
объектных систем оповещения и для пульта централизованного мониторинга.
4. Архивируют все возникающие события с фиксацией даты и времени.
5. Оборудованы встроенным источником бесперебойного питания для
внешнего аккумулятора [6].
Таким образом, предлагаемый системный подход для разработки единой
системы обеспечения безопасности инфраструктуры объекта позволяет снизить
финансовые траты на проектирование, изготовление и эксплуатацию за счет
исключения дублирования разнотипных систем безопасности, а использование
сигнализаторов ДОЗОР-С является самым практичным и экономически
уместным решением задания мониторинга при построении объектных систем
раннего обнаружения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций.
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Абакумов О.В., асист. (каф. ОТГБ НТУУ «КПИ»),
Поддубная Ю.И., студ. (гр. КА-14, ИПСА НТУУ «КПИ»)

На современном этапе развития общества человечество столкнулось с
опасностями глобального масштаба. Возникла острая необходимость создания
методов по обеспечению безопасности личности и социума в целом. По данным
специалистов в области безопасности человека и общества, если человечество
не изменит характера своей жизнедеятельности, то необратимые изменения
окружающей среды уже при жизни нынешней молодежи приведут к
социальной и экологической катастрофе. По данным Центра Исследований
Стихийных Бедствий (Centre for Research on the Epidemiology of Disasters),
число катастроф с каждым десятилетием увеличивается. При этом большинство
специалистов считают, что увеличение числа стихийных бедствий напрямую
связано с деятельностью человечества [1].
В связи с этими проблемами были введены в систему образования
Украины методы воспитания культуры безопасности. В общеобразовательных
учебных заведениях, в средних и высших профессиональных учебных
заведениях внедряются курсы "Здоровье", "Валеология", "Экология", "Основы
безопасности
жизнедеятельности"(ОБЖ),
"Охрана
труда".
Однако
эффективность воспитания культуры безопасности студентов остается
недостаточно высокой.
Понятия «культура безопасности» и «безопасность жизнедеятельности»
отражают взаимосвязанные явления и процессы. Культура безопасности как
социальное явление воплощена в науке (включает научные знания о
безопасности человека и общества), искусстве, мифологии, идеологии, религии,
спорте. Безопасность жизнедеятельности как научная дисциплина
систематизирует и обобщает данные разных наук, в понятийной форме
отражает законы безопасности человека и общества.
Культура безопасности личности как минимум включает в себя целый
ряд дополнительных компонентов – это не только безопасная
жизнедеятельность, но и мотивация, опыт самосовершенствования готовности
к безопасной жизнедеятельности. Для формирования культуры безопасности
студента нужно рассматривать его индивидуальные особенности и
мировоззрение. От того, какое место в системе ценностей и идеалов студента
занимают вопросы обеспечения собственной безопасности, безопасности
окружающих людей, природной и техногенной среды зависит безопасность его
жизнедеятельности и общества в целом.
Дурнев Р. А. в своей книге говорит, что развитие культуры безопасности
жизнедеятельности на индивидуальном уровне должно включать [2]:
• формирование идеала и ценностей в области безопасности
жизнедеятельности;
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• развитие качеств личности, влияющих на обеспечение безопасности
жизнедеятельности;
• привитие знаний, умений и навыков обеспечения безопасности во всех
сферах жизнедеятельности;
• мотивирование безопасной жизнедеятельности.
Перспективными мероприятиями по развитию КБЖ на индивидуальном
уровне являются [3]:
• оценка действенности различных методов и средств воздействия на эти
качества и свойства, обоснование рационального (с точки зрения
эффективности и экономичности) состава мероприятий по формированию
культуры безопасности жизнедеятельности на индивидуальном уровне;
• проведение социологических исследований по оценке индивидуальных
ценностных ориентиров населения, разработка предложений по формированию
идеала и ценностей в области обеспечения безопасности жизнедеятельности;
• создание научно-методических, психолого-педагогических основ
воспитания в области безопасности жизнедеятельности, в т.ч. семейного
воспитания, воспитания и развития людей зрелого возраста, духовнонравственного воспитания;
• разработка методических рекомендаций по самовоспитанию и
самообразованию в области безопасности жизнедеятельности;
• создание механизма стимулирования образовательных учреждений,
активно внедряющих инновационные образовательные программы в области
безопасности жизнедеятельности;
• усовершенствование учебников, учебных пособий для педагогических
работников в части, касающейся особенностей воспитания в области
безопасности жизнедеятельности;
• развитие новых методов и методик обучения, передовых
информационных образовательных технологий, использование в учебном
процессе мультимедийных учебников, компьютерных обучающих и игровых
программ, активное внедрение передовых форм обучения, в том числе
дистанционной, постановка и проведение специальных экспериментов по
установлению рациональных соотношений указанных форм и методов
обучения, организация переподготовки педагогических кадров с целью
овладения этими формами и методами;
• повышение педагогического мастерства, совершенствование работы
преподавателей, руководителей занятий, деятельности учебных заведений и
образовательных учреждений, поиск и выбор наиболее рациональных
организационных учебных структур;
• разработка и введение в действие комплекса нормативов для отработки
приемов и способов защиты от опасных и чрезвычайных ситуаций для всех
групп населения;
• развитие системы подготовки педагогических кадров в области
безопасности жизнедеятельности, создание новых технологий подготовки
воспитателей, учителей, преподавателей по курсу ОБЖ, дисциплине БЖД;
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• повышение качества обучения учащихся и студентов по вопросам
гражданской обороны, охраны труда, защиты от чрезвычайных ситуаций,
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, здорового
образа жизни, а также обеспечения безопасного взаимодействия человека со
средой обитания;
• создание научно-методических основ формирования мотивации
безопасной жизнедеятельности;
• разработка методических рекомендаций педагогическим работникам по
формированию мотивации безопасной жизнедеятельности для различных
категорий населения;
• создание научно-методических основ развития пропаганды знаний в
области безопасности жизнедеятельности с учетом современных условий;
• разработка системы показателей, оценочных шкал, методических
подходов к оценке уровня услуг населению по формированию КБЖ и другие.
Реализация данных мероприятий позволит существенно повысить
подготовленность
населения,
уровень
духовно-нравственного
и
патриотического воспитания, усилить сплоченность общества перед
различными опасностями, сократить людские потери и материальный ущерб в
чрезвычайных ситуациях и будет являться одним из основных факторов
обеспечения стабильного социально-экономического развития страны.
Литература
1. Воробьев

Ю.Л. Основы формирования культуры безопасности
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общ. ред. Ю.Л. Воробьева. МЧС России. – М.: Деловой экспресс, 2006. – 316 с.
2. Дурнев Р.А. Культура безопасности жизнедеятельности как ключевой
фактор снижения рисков. Юбилейный сборник ЦСИ ГЗ. –Москва, 2005, — 384
с.
3. Дурнев Р.А. Обучение населения в области ГО и защиты от ЧС: анализ
основных проблем//Журнал «Военные знания», вып. 4, 2005.
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ЕЛЕКТРИЧНЙ СТРУМ В ПОБУТІ ТА НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Абакумов О.В., асист. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПИ»),
Новицький Є.А., студент (ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ»)

Загальні положення
Охорона праці – досить вагомий термін в організації трудової діяльності.
І загальноприйнятною для нього(цього терміну) є практика впровадження
комплексних заходів (соціально-економічного, технічного, організаційного і
гігієнічного напрямків (направлення)),
які мають на меті покращити
працездатність людини та зберегти її здоров’я від дії негативних факторів
ризику.
Цей комплекс включає в себе питання і охорони та забезпечення безпеки
виробничого травматизму, і економічної ефективності оздоровчих заходів, і
вплив метеорологічних факторів на стан організму, вентиляцію робочих
приміщень, виробничу освітлюваність, шуми та вібрації, як фактори
професійних захворювань, захист від випромінювань. Захист навколишнього
середовища від забруднень нарешті! Та майже все, що може бути пов’язано з
трудовою діяльністю людини та її працездатністю.
У більш вузькому значенні, – це просто облаштування робочого місця,
його технічні характеристики.
Але говорячи про охорону праці як таку, слід задуматись. Адже це не
просто техніка безпеки, система протипожежного захисту, гігієна праці чи
виробнича санітарія. Варто згадати і про акт Радянського Союзу «О
установлении восьмичасового рабочего дня», тому що це дуже важливий крок в
сфері охорони праці. Саме тоді, вперше в історії людства, був установлений
найкоротший робочий день. Цією ж директивою обмежувалося й застосування
наднормових робіт, передбачався особливий захист праці жінок та підлітків.
Цю практику перейняла і незалежна Україна. В межах нашої держави
здійснюється постійний контроль за дотриманням правил безпеки й охорони
праці. Влада дбає про робітників: соціальні виплати, декретні, відпускні,
лікарняні – все це є невід’ємною частиною охорони праці.
Дія електричного струму на організм людини.
В даному Докладі я хотів би розглянути проблему безпеки при
експлуатації електричних установ та захист людини від дії електричного току.
Дія електричного струму на організм людини має різноманітний
характер. За характером уражень розділяють
 теплове (опік)
 механічне (розрив тканин)
 хімічне (електроліз)
 біологічне (скорочення м'язів параліч серця)
Механізм ураження електричним струмом ще не до кінця вивчений. Але
вахівці з впевненістю стверджують, що летальний кінець настає через розлад
серцевої діяльності, шоку, серйозних опіків.
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При дії електричного току на тіло людини може виникнути два види
ураження
 електричні удари
 електричні травми
Часто буває і так, що ці два види супроводжують один одного. Умовно
вони поділяються на такі чотири групи:
 судомні скорочення м’язів без втрати свідомості
 судомне скорочення м’язів з втратою свідомості
 втрата свідомості і порушення серцевої діяльності або дихання (або
разом)
 клінічна смерть, тобто відсутність дихання і кровообігу
Електричні травми – це ураження зовнішніх частин тіла людини. До гих
відносять
 електричний опік
 електрометалізація шкіри
 електричні знаки току
Електричні опіки можуть виникати при дотику до нагрітих поверхонь
електроустановок та при взаємодії електричної дуги (один з видів електричного
розряду в газі. Використовується при виплавці сталі або освітленні). Такі опіки
можуть мати тяжкі наслідки.
Електрометалізація шкіри відбувається в результаті проникнення в шкіру
людини частинок металу, розплавленого або випаровуваного під дією струму.
Така електротравма також може бути досить тяжкою.
Електричні знаки току на тілі людини виникають при тісному контакті з
провідниками. Вони можуть бути безболісними та їх лікування як правило
закінчується благополучно.
Також можуть зустрічатися і електричні травми (удари, переломи та ін.)
при падінні внаслідок різких випадкових рухів або при втраті свідомості під
дією електричного току.
Фактори, що впливають на наслідки ураження електричним
струмом.
Наслідки ураження електричним током в основному залежать від
електричного опору тіла людини яке в свою чергу залежить від таких факторів:
 стану шкіри (цілісності, чистоти, вологості)
 поверхні дотику електродів і щільності контакту з електродами.
 значення і вид електричного току, а також прикладеного напрямку
 частоти току
 тривалості проходження току скрізь тіло людини
 загального стану нервової системи
Непошкоджена, суха і чиста шкіра, а відповідно і шкіра людини має
більший опір (10 000 – 100 000 Ом). Ушкоджена, брудна і волога шкіра має
низький опір (до 1000 Ом).
Опір шкіри і опір всього тіла людини зменшується при збільшенні:
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 поверхні дотику з електродами
 напрямку прикладеної напруги
 виду походження току, а також його значення (току)
Значення електричного току, який проходить крізь тіло людини, є одним
із найважливіших факторів, який впливає на наслідки ураження.
Проводячи аналіз, можна зробити висновки, що небезпечним для людини
є струм більше 10мА, за якого людина не може самостійно вивільнитися від
провідникових частин. Так струм зі значенням 50Ма викликає тяжке ураження
всього організму, а струм більше як у 100мА при дії 1-2 секунди є смертельним
для людини.
Змінний струм с частотою 50-1000Гц більш небезпечний, ніж постійний,
але при напрузі у 300В і більше небезпека ураження постійним током
збільшується.
Також, чим більший час проходження току крізь тіло людини, тим менше
ймовірність ураження.
Індивідуальні властивості організму впливають на наслідки ураження.
Більш здорові та фізично сильніші люди менш хворобливо переносять
електричні удари.
Напрям проходження струму також впливає на наслідки ураження.
Найбільш небезпечним є напрямок через серце та легені.
Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження
електричним струмом
Загальна класифікація приміщень відбувається за трьома категоріями:
1. Перша категорія – приміщення з підвищеною небезпекою,
характеризуються наявністю одного з наступних факторів:
 струмопровідна підлога
 струмопровідний пил або сирість (при відносній волозі повітря, яка на
протязі довгого періоду часу перевищує 75%)
 температура, яка впродовж довгого періоду часу перевищує 30 С
2. Друга категорія – особливо небезпечні приміщення, які
характеризуються наявністю однією із наступних умов:
 особлива сирість (відносна вологість повітря близька до 100%)
 хімічно активно середовище
 одночасна наявність двох або більше умов підвищеної небезпеки
3. Третя категорія – приміщення без підвищеної небезпеки, в яких
відсутні умови, що створюють підвищену або особливу небезпеку.
Надання першої допомоги постраждавши від електричного струму.
Головною умовою успіху при наданні першої допомоги є швидке
вивільнення потерпілого від дії струму і перехід до правильного надання
першої допомоги
Не втрачаючи часу слід:
1. вивільнити потерпілого від дії струму, при цьому зберігаючи власну
безпеку
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2. покласти потерпілого на тверду поверхню, оглянути його і визначити
загальний стан
3. без зволікання, на місці, приступити до надання всіх необхідних
заходів першої допомоги
Якщо постраждалий втратив свідомість, слід привести його до тями. Для
цього можна, наприклад, піднести до носу нашатирний спирт (в більш тяжкому
стані) або просто постукати долонею по щоці, для викликання стресу організму
(при миттєвій втраті свідомості).
Якщо у потерпілого збилося дихання(рідке чи судомне дихання), або
йому важко дихати, або дихання взагалі відсутнє, або відсутні інші ознаки
життєдіяльності організму (пульс серцебиття) не слід зволікати. Викликайте
швидку. До її приїзду слід надати допомогу: зробити штучне дихання, масаж
серця.
Штучне дихання слід робити «із рота в рот». Таким чином ви змушуєте
повітря із вашого роту потрапляти одразу в легені постраждалого.
Для підтримання кровообігу у потерпілого у разі припинення або
порушення роботи серця необхідно одночасно зі штучним диханням проводити
непрямий масаж серця.
Захисні засоби від ураження електричним струмом.
Першим засобом захисту від дотику до струмопровідних частин
електроустановок є ізоляція проводів, огорож, блокування доступу та інші
захисні засоби.
До таких захисних засобів відносять:
 ізолюючі засоби (оперативні ізолюючі штанги, спеціальні килимки,
доріжки тощо)
 переносні вказівники напруги та струмовимірні кліщі
До основних засобів відносять ті, ізоляція яких надійно витримує робочу
напругу. Через такі засобі можна доторкатися до струмопровідних часин, які
находяться під напругою
Додатковими називають такі засоби, які самі по собі не можуть
забезпечити безпеку від ураження током. Однак вони є додатковою мірою
обережності до основних засобів захисту. До них відносять діелектричні
рукавиці, захисні галоші, боти, килими, ізолюючі підставки.
Статична електрика. Її небезпека для людини та електроніки.
Що таке статична електрика? Чи несе вона небезпеку для життя людини?
Або ж може воно вивести з ладу обладнання?
Статична електрика – це сукупність явищ, які пов’язані з виникненням та
збереженням та перетворенням вільного електричного заряду в провідниках чи
діелектриках. Статична електрика може накопичуватись на будь-якому
ізоляторі. Заряди такої електрики можуть з'являтися при дотику або терті
твердих матеріалів, при змішування діелектричної пилі, транспортування
сипучих рідин і матеріалів по трубопроводам. Основна небезпека заклечається
в тому, що статична електрика залишається навіть після того, коли певний
пристрій знеструмлений (на відміну від постійного току). Статична електрика
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шкідлива як для здоров'я людини (електричний удар людини, який за високої
різниці потенціалів може нанести складних ушкоджень), так і для електричних
приладів (особлива небезпека для мікросхем та мікроплат).
Засоби захисту
Одним із основних та найбільш надійних засобів захисту є заземлення
усіх металевих частин обладнання. Також важливим заходом є забезпечення
витоку згенерованого заряду на заземленні частини обладнання.
Для захисту здоров'я та життя людини слід дотримуватися елементарних
заходів індивідуального захисту. Перед початком роботи слід правильно
підготувати робоче місце. Звільнити його від металічного пилу. Обладнання
такод необхідно вичищати від стружки за допомогою спеціальних засобів при
цьому слід користуватися спеціальними захисними гумовими рукавицями.
Побутова статична електрика не несе ніякої загрози життю чи здоров’ю
людини.
Література
1. «Охорона праці» під ред. Князевського Б.А.
2. «Охорона праці в електроустановках» під ред. Князевського Б.А.
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АНАЛІЗ НЕОБХІДНОГО РІВНЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРИ
ВИДІЛЕННІ ДНК З РОСЛИННОГО МАТЕРІАЛУ В ГЕННО-ІНЖЕНЕРНІЙ
ЛАБОРАТОРІЇ
Арбузова І. А., студент (гр. БТ-41м, ФБТ НТУУ «КПІ»)

Вступ. Робота в генно-інженерній лабораторії є достатньо складним і
творчим процесом, що вимагає від працівника високого рівня знань та навичок,
розуміння протікання процесів, швидкої реакції та вміння знаходити вихід з
нестандартних ситуацій. В основній своїй масі методики, що застосовуються в
цьому напрямку біотехнології, розраховані на використання реактивів, які
можуть бути дуже шкідливими, роботу з різним типом обладнання, що також
може нести в собі певну загрозу. Небезпечним може бути і сам матеріал
дослідження. В таких випадках вкрай необхідно знати про всесь спектр
небезпек, що приховує за собою дана конкретна методика. В інакшому разі
здоров`я та навіть життя працівників може зі значно більшою вірогідністю
опинитись під загрозою.
Актуальність теми. Одним з експериментальних методів в молекулярній
біології є полімеразна ланцюгова реакція. Полімеразна ланцюгова реакція
(ПЛР) – метод, що дозволяє досягти значного збільшення малих концентрацій
визначених фрагментів нуклеїнової кислоти (ДНК/РНК) в біологічному
матеріалі (пробі). За його винайдення американський вчений К. Мюлліс (K.
Mullis) отримав Нобелівську премію. На сьогодні ПЛР широко застосовується в
наукових та діагностичних лабораторіях в багатьох галузях. Окрім простого
примноження послідовностей ДНК, метод дозволяє проводити багато інших
маніпуляцій з генетичним матеріалом (введення мутацій, схрещування
фрагментів ДНК), клонування будь-яких послідовностей в пробірці, виділення
нових генів, секвенування. Також ПЛР широко застосовується в біологічній та
медичній практиці, в першу чергу для діагностики захворювань (спадкових,
інфекційних), для встановлення батьківства, ступеню спорідненості,
популяційних досліджень, в криміналістиці – скрізь, де потрібно встановити
унікальну послідовність ДНК, спираючись на мінімальну кількість вихідного
матеріалу, що містить нуклеїнову кислоту [1,2].
Основні результати дослідження. Виділення та очистка нуклеїнових
кислот – це перший крок в більшості молекулярно-біологічних досліджень.
Якість та чистота нуклеїнових кислот відноситься до найважливіших факторів
ПЛР-аналізу. Існують різні варіанти методик, які дозволяють отримати ДНК у
вигляді, що буде задовольняти вимогам проведення реакції. Методика з
використанням СТАВ – цетилтриметиламонію брому – була розроблена в 1980
році Мюрреєм і Томпсоном, а в 1987 році опублікована Вагнером та
співробітниками. Вона добре підходить для виділення та очистки ДНК з рослин
та харчових продуктів рослинного походження. Рослинні клітини можуть бути
лізовані за допомогою йонного детергенту СТАВ, що утворює нерозчинний
комплекс з нуклеїновими кислотами в слабко-сольовому середовищі. За цих
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умов поліцукриди, фенольні з`єднання та інші домішки, які негативно
впливають на чистоту ДНК і, відповідно, на її якість, залишаються в
супернатанті та можуть бути злиті [3].
На етапі гомогенізації до досліджуваного зразку додають, разом з
буфером для екстракції, β-меркаптоетанол. Ця речовина чинить токсичну дію
на організм. При інгаляції парів або введенні всередину відбувається спочатку
рухове збудження, далі довготривала адинамія, перед загибеллю судоми,
сповільнення дихання та його зупинка. Поріг чутливості запаху складає 10 -7
мг/л. Подразнює шкіру, легко всмоктується. ГДК складає 1 мг/м 3. Тому при
роботі з β-меркаптоетанолом необхідно подбати про місцеву і загальну
вентиляцію приміщення та спецодяг [4].
Для очищення зразку від баластних речовин застосовують ескстракцію
хлороформом, який денатурує білки та полегшує розділення водної (з ДНК) та
органічної фаз. За необхідності екстракцію повторюють для повного видалення
забруднення з водного шару. В той же час хлороформ – речовина, що чинить
токсичну дію на обмін речовин та внутрішні органи, особливо на печінку. При
легкому отруєнні спостерігається рвота, запаморочення, слабкість, шлункові
болі, збуджений стан, анемія, лейкоцитоз. За хронічного отруєння можливі
серцеві захворювання, збільшення печінки, токсичний гепатит. При дії на шкіру
викликає дерматити, екземи. Тому при виділенні ДНК етапи екстракції
хлороформом необхідно обовязково проводити у витяжній шафі в захисних
рукавичках та захисному одязі за достатньої загальної вентиляції.
На завершальному етапі проводять обробку розчином з високою
концентрацію NaCl для осадження нуклеїнових кислот, а потім відмивання від
детергенту етанолом та ізопропанолом. Етиловий спирт – наркотична речовина,
що спочатку викликає збудження, а згодом – параліч центральної нервової
системи. Ізопропіловий спирт діє подібно до етилового, проте за рівної
концентрації парів є сильнішим. Подразнює слизові оболонки очей та верхніх
дихальних шляхів. Пари можуть пошкодити сітківку ока та зоровий нерв. ГДК
складає 10 мг/м3. Тому індивідуальний захист при роботі з цими спиртами
включає, окрім місцевої та загальної вентиляції, використання захисних
окулярів [3, 5].
Висновки. Підсумовуючи вищенаведене, можна виділити такі основні
елементи індивідуального захисту, що є необхідними при виділенні ДНК в
генно-інженерній лабораторії, як захисні рукавички, одяг, взуття і окуляри.
Основний захисний одяг для роботи по виділенню ДНК – халат
лабораторний або медичний, бавовняний. Він повинен мати двостороннє
спрямування: захищати як робітника, так і ДНК-матеріал. Для захисту
працюючої людини важливо, щоб халат закривав як оголені ділянки шкіри, так
і одежу. Ці ж умови забезпечать вищий ступінь захисту від контамінації
досліджуваного зразку. Також не менш важливою умовою збереження чистоти
проби є наявність не одного халату на весь етап виділення, а по 1 халату на
кожну зону. Тобто, переміщуючись із зони в зону в процесі виділення ДНК,
необхідно змінювати халат на відповідний.
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Захисні рукавички, так само як і одяг, повинні забезпечити захист
працівника від дії агресивних хімічних речовин та біологічного матеріалу і
чистоту проби. Для виділення ДНК використовують нестерильні діагностичні,
хірургічні або лабораторні перчатки. Вони можуть бути виготовлені з латексу.
Для людей, що мають алергію на латекс, існують нітрилові перчатки.
Рукавички також мають бути неопудреними, адже в іншому разі існує ризик
виникнення контактного дерматиту. Дуже важливою умовою є разове
використання кожної пари печаток, окремі рукавички для кожної окремої зони
виділення ДНК.
Окуляри, використовувані для роботи в генно-інженерній лабораторії,
повинні забезпечувати надійний захист робітника. Для цього вони повинні бути
закритими, не давати спотворення та не мати обмежень по тривалості носіння.
Важливою характеристикою може виявитись можливість носіння поверх
коригуючи окулярів. Також варто обирати окуляри з гіпоалергенного
матеріалу. Взуття має бути зручним, забезпечувати комфортні умови та захист
від забруднення.
За організації робочого процесу таким чином, щоб дотримуватись
вищезазначених умов, на робочому місці будуть створені безпечні умови праці.
Науковий керівник Гусєв А.М., к.б.н., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»)
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НАСЛІДКИ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я В РЕЗУЛЬТАТІ ШКИДЛИВОГО ВПЛИВУ
ОПТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
Арламов О.Ю., ст. викладач (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»),
Луц А. О., студ. (гр. ОА-41м, ІЕЕ НТУУ «КПІ»)

Оптичне випромінювання поглинається зовнішнім покривом тіла, тому
саме шкіра та очі зазнають найбільшого впливу від випромінювання. Хоча, іноді
випромінювання може впливати на цілу системи організму. Різна довжина
хвиль може спричинити різні наслідки в залежності від того, яка частина шкіри
або очей зазнала впливу випромінювання, та типу існуючої взаємодії:
фотохімічні ефекти домінують в ультрафіолетовій області спектра, а теплові – в
інфрачервоній. Лазерне випромінювання може спричинити додатковий ефект,
що характеризується дуже швидким поглинанням енергії матерією, та може
складати особливу небезпеку для очей, оскільки кришталик може сфокусувати
промінь.
Біологічні ефекти можна розділити на гострі (такі, що розвиваються дуже
швидко) та хронічні (виникають в результаті тривалого та багаторазового
впливу протягом тривалого періоду часу). Зазвичай, гострий ефект може
виникати тоді, коли випромінювання перевищує граничний рівень, який,
зазвичай, варіюється у різних людей. Більшість меж випромінювання базуються
на вивченні граничного рівня гострих ефектів, що позбавлені статистичного
аналізу цих рівнів. Таким чином, перевищення гранично припустимого рівня не
обов’язково матиме негативні наслідки для здоров’я. Ризик несприятливих
наслідків для здоров’я буде зростати в міру збільшення рівнів випромінювання,
що перевищує гранично припустимий рівень.
Хронічні ефекти зазвичай не мають певної границі, нижче якої вони не
виникають. Таким чином, ризик від таких існуючих ефектів не можна звести до
нуля. Ризик можна зменшити за рахунок зниження впливу. Дотримання меж
повинно знизити рівень ризиків від випромінювання штучних джерел
оптичного випромінювання до рівня, що є нижчим від загальноприйнятого
рівня по відношенню до впливу природного оптичного випромінювання.
Коли електромагнітне випромінювання взаємодіє з речовинами,
виділяється деяка енергія. Це може мати вплив на цю речовину. Кількість
енергії в електромагнітному випромінюванні визначається довжиною хвилі:
чим коротша хвиля, тим більш активне випромінювання. Ультрафіолетове
випромінювання (UVR) є більш активним за будь-яке, видиме для нас, світло.
Довжина хвиль випромінювання також визначає глибину проникнення та
ступінь взаємодії з тілом. Для зручності, UVR поділяється за довжиною хвилі
на такі діапазони:
UVC: 200 – 280 нм
UVB 280 – 315 нм
UVA 315 – 400 нм
В залежності від діапазону може змінюватися характер впливу UVR на
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організм людини (табл. 1).
Таблиця 1. Біологічний вплив променів різної довжини на око та шкіру
Довжина хвилі
Діапазон
(nm)
випромінювання
200-280
UVC
280-315

UVB

315-400

UVA

Око

Шкіра

Фотокератит
Фотокон’юнктивіт
Фотокератит
Фотокон’юнктивіт
Катаракта

Еритема
Рак шкіри
Еритема
Еластоз
(фотостаріння)
Рак шкіри
Фотокератит
Еритема
Фотокон’юнктивіт Еластоз
Катаракта
(фотостаріння)
Пошкодження
Швидке
сітківки ока
потемніння
пігмента
Рак шкіри

Вплив на шкіру
Епідерміс поглинає велику частку ультрафіолетового випромінювання,
хоча ступінь проникнення в шкіру збільшується, наприклад з UVA хвилями.
Помірне опромінення ультрафіолетовими променями за короткий
проміжок часу викликає еритему - почервоніння та набрякання шкіри.
Симптоми можуть бути важкими, але симптоми зникають через 8-24 годин
після опромінення, з подальшою сухістю та лущенням шкіри протягом 3-4 днів.
Це може викликати зростання шкіряної пігментації (уповільнення загоряння;
опромінення також може спричините негайну, але тимчасову пігментацію шкіри
(пігментне потемніння). Деякі люди мають анормальну реакцію на
ультрафіолетове опромінення (фото чутливість) у зв’язку з загальними,
метаболічними та іншими відхиленнями, або через вживання та контакт з
певними ліками та хімікатами.
Найбільш серйозним довгостроковим наслідком дії ультрафіолетового
випромінювання є поява раку шкіри. До немеланомного раку шкіри належать
базальна клітинна карцинома і плоскоклітинний рак карциноми. Вони
достатньо часто зустрічаються у європейців, але рідко призводять до летальних
наслідків. Вони найчастіше вражають незахищені від сонця частини тіла, такі
як обличчя та руки, та найчастіше проявляються з віком. Результати
епідеміологічних досліджень засвідчили, що ризик появи цих типів раку шкіри
може бути зумовлений сукупним ультрафіолетовим випромінюванням, хоча це є
більш правдивим для плоско клітинного раку карцероми. Злоякісна меланома –
основна причина смерті від раку шкіри, хоча її випадки трапляються рідше за
немеланомний рак шкіри. Найчастіше, люди з великою кількістю родимок,
світлою шкірою, рудим та світлим волоссям, та веснянками більш схильні до
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сонячних опіків та відсутності засмаги. Високий відсоток сонячних опіків та
робоче опромінення сприяють розвитку злоякісної меланоми.
Постійна взаємодія з ультрачервоним випромінюванням також може
спричинити фото старіння шкіри, що характеризується численними зморшками
та втратою еластичності шкіри: UVA хвилі є найбільш небезпечними, тому що
можуть проникати у колагенові та еластичні волокна дерми. Також існують
свідчення того, що UVR випромінювання може впливати на імунітет організму.
Найбільш позитивний ефект від такого випромінювання – синтез вітаміну D;
хоча невеликі щоденні перебування на сонці допоможуть виробити достатню
кількість вітаміну D, якщо його недостатньо надходить з харчуванням.
Вплив на очі.
UVR промені, що надходять до ока, поглинають рогівка та кришталик.
Рогівка та кон’юнктива поглинають промені, коротші за 300 нм. UVC
поглинається зовнішніми шарами рогівки, а UVB- рогівкою та кришталиком.
UVA промені проходять крізь рогівку та поглинаються кришталиком.
Наслідками постійної взаємодії людського ока з ультрафіолетовим
випромінюванням є фотокератит і фотокон'юнктівіт (запалення рогівки і
кон'юнктиви, відповідно), більш відомі також як снігова сліпота. Такі симптоми
як легке роздратування, чутливість до світла і сильний головний біль
з'являються протягом періоду від 30 хвилин до 24 годин в залежності від
інтенсивності дії і, як правило, піддаються лікуванню протягом декількох днів.
Хронічний вплив UVA та UVB променів може викликати катаракту у
зв'язку зі зміною вмісту білка в кришталику ока. Дуже мало UV (менше 1%
UVA) зазвичай одержує сітківка у зв'язку з їх поглинанням у передніх тканинах
ока. Тим не менш, є люди, що не мають природного кришталика в результаті
операції з видалення катаракти, і, в разу наявності імплантованого штучного
кришталика, який поглинає випромінювання, пошкоджується сітківка через
UVR випромінювання (при довжині хвиль, менших за 300 нм), що надходять до
ока.
Такі пошкодження є результатом атак вільних радикалів на клітини
сітківки, що виробляються під час фотохімічних процесів. Сітківка, як правило,
в нормальному стані захищена від пошкоджень внаслідок видимого
випромінювання, але не UVR променями, тому людина, в якої бракує
поглинаючої властивості кришталика, більше ризикує пошкодити сітківку під
час роботи з джерелами UVR випромінювання.
Постійна взаємодія з UVR джерелом викликає розвиток хвороб,
пов’язаних з кон’юктивою та рогівкою, таких як пошкодження рогівки
(накопичення жовтої та коричневої речовини у кон’юктиві та кришталику),
патологічна шкірна складка (тканина може вкрити кришталик) та пінгвекула
(потовщена кон’юктива очного яблука).
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РАДІАЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ НА АЕС
Безушко О.М., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»)

Радіаційна безпека - це дотримання допустимих меж радіаційного впливу
на персонал, населення та навколишнє природне середовище, встановлених
нормами, правилами та стандартами з безпеки. На атомних станціях радіаційна
безпека забезпечується шляхом здійснення комплексу технічних і
організаційних заходів, що включають контроль стану захисних бар'єрів і
навколишнього природного середовища, а також рівня індивідуальних і
колективних дозових навантажень персоналу.
Радіаційний контроль на АЕС виконується за такими основними
напрямками:
• контроль захисних бар'єрів на шляху розповсюдження радіонуклідів;
• технологічний контроль середовищ експлуатації обладнання;
• дозиметричний контроль;
• контроль навколишнього середовища;
• контроль за нерозповсюдженням радіоактивних забруднень.
Радіаційний контроль захисних бар'єрів включає в себе контроль об'ємної
активності реперних радіонуклідів або їх груп:
• в теплоносії основного циркуляційного контуру, що характеризує
герметичність оболонок ТВЕЛів;
• в технологічних середовищах або в повітрі виробничих приміщень,
пов'язаних з обладнанням основного циркуляційного контуру, що характеризує
його герметичність.
• у викидах за межі АЕС, що характеризує герметичність останнього
захисного бар'єру АЕС.
Радіаційний технологічний контроль включає в себе:
• контроль об'ємної активності технологічних середовищ, в тому числі до
і після фільтрів водоочищення і спецгазоочистка;
• контроль об'ємної активності аерозолів, інертних радіоактивних газів в
необслуговуваних приміщеннях, локалізуючих і вентиляційних системах.
Радіаційний дозиметричний контроль включає в себе:
• контроль індивідуальних і колективних доз зовнішнього опромінення
персоналу;
• контроль вмісту радіоактивних речовин в організмі працюючих;
• контроль потужності дози гамма-випромінювання в обслуговуваних,
періодично обслуговуваних приміщеннях і на проммайданчику АЕС;
• контроль потужності дози нейтронів в центральному залі реактора, в
суміжних з реактором приміщеннях і на ділянках поводження зі свіжим та
відпрацьованим паливом;
29

• контроль об'ємної активності і нуклідного складу радіоактивних газів і
аерозолів в повітрі виробничих приміщень;
• контроль щільності потоку бета-випромінювання в обслуговуваних,
періодично обслуговуваних приміщеннях і на проммайданчику АЕС.
Радіаційний контроль навколишнього середовища включає в себе:
• контроль активності і радіонуклідного складу організованого викиду в
атмосферу - аерозолів, ізотопів йоду в аерозольної і молекулярної фракціях і
інертних радіоактивних газів;
• контроль активності і радіонуклідного складу атмосферних випадань з
допомогою планшетів;
• контроль активності і нуклідного складу скидів в навколишнє
середовище,
• контроль активності і нуклідного складу рідких і твердих радіоактивних
відходів;
• контроль активності і радіоактивного складу витоку радіоактивних
речовин зі сховищ твердих відходів (XTO) і сховищ рідких відходів (ХЖО);
• контроль потужності дози гамма-випромінювання і річної дози на
місцевості в санітарно-захисній зоні та зоні спостереження.
Радіаційний контроль за нерозповсюдженням радіоактивних забруднень
включає в себе:
• контроль рівня забруднення радіоактивними речовинами поверхонь
виробничих приміщень і обладнання, шкірних покривів, взуття, виробничого
одягу, засобів індивідуального захисту персоналу при перетині ними кордону
зони суворого режиму;
• контроль рівня забруднення радіоактивними речовинами виносяться і
які вивозяться з АЕС устаткування і матеріалів, транспортних засобів при
перетині ними кордону території АЕС;
• контроль рівня забруднення радіоактивними речовинами особистого
одягу та взуття персоналу при перетині ними кордону території АЕС.
На всіх п'яти атомних станціях України існує постійно діюча система
радіаційного контролю, дані якої в режимі он-лайн надходять до відповідних
органів у Києві. На кожній атомній станції існує система радіаційного
контролю як блочна, так і системи радіаційного контролю промислових
майданчиків та санітарно-захисних зон. У режимі он-лайн дані із кожного
майданчика про викиди, скидання у воду чи забруднення надходять у
Міністерство палива та енергетики та в Держінспекцію ядерного регулювання.
У регіонах України створено вісім регіональних інспекцій, є пересувні та
стаціонарні пости, а також пересувна лабораторія. Протягом минулого року з
майданчиків атомних станцій, жодної аварійної ситуації з точки зору
радіаційної безпеки зафіксовано не було.
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ОХОРОНА ПРАЦІ НА ВП ХАЕС
Безушко О.М., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»)

Виробниче підприємство Хмельницька атомна електростанція – це два
діючих енергоблоки ВВЕР-1000. Повна проектна потужність Хмельницької
АЕС 4000 МВт. 22 грудня 1987 року введено в дію енергоблок №1 ВВЕР-1000
потужністю 1000 МВт, а 7 серпня 2004 року до об’єднаної енергосистеми
України підключено енергоблок №2 з реактором ВВЕР-1000. Хмельницька
АЕС щороку генерує до 14-ти мільярдів кіловат годин електроенергії, що
складає близько 8% від загального виробництва електроенергії в Україні. На
Хмельницький АЕС планується добудувати ще два енергоблоки.
З 2 по 6 червня цього року на Хмельницькій АЕС проводився аудит стану
охорони праці та промислової безпеки на енергоблоках ВП ХАЕС. Фахівцями
Національного науково - дослідного інституту промислової безпеки та охорони
праці (ННДІПБОП) було здійснено аналіз документації та стан системи
управління охорони праці на Хмельницькій АЕС. Зокрема, проводилася оцінка
умов та безпеки праці, відповідності дозволів на виконання робіт підвищеної
небезпеки, експлуатації об’єктів, механізмів та устаткування підвищеної
небезпеки, здійснювався аналіз виконання законодавчих та нормативноправових актів з охорони праці, аналіз стану виробничого травматизму та
професійних захворювань у ВП ХАЕС за 2013 рік.
Об'єктом управління охороною праці є діяльність АЕС, його структурних
підрозділів, посадових осіб та інших категорій працівників щодо забезпечення
безпечних умов праці на кожному робочому місці. Управління охороною праці
в ВП ХАЕС направлено на забезпечення безпечних умов праці на кожному
робочому місці і будується на таких основних принципах:
• пріоритет життя і здоров'я працівника над результатами праці;
• повна відповідальність кожного працівника за стан охорони праці на
його робочому місці;
• виконання вимог нормативних та виробничих документів з охорони
праці при організації та виконанні робіт;
• заохочення дотримання культури виробництва, культури безпеки та
охорони праці.
Впровадження єдиної системи організації роботи з охорони праці
передбачає:
• приведення роботи з охорони праці до певної системи з обов'язковою
активною участю в цій роботі всього персоналу ВП ХАЕС;
• створення умов, при яких забезпечується не тільки своєчасне усунення
порушень, але і їх попередження;
• участь у профілактичній роботі з попередження виробничого
травматизму всього персоналу;
• постійний контроль з боку всіх керівників і фахівців ХАЕС за
дотриманням працюючими правил охорони праці та виробничої санітарії;
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• організацію планування, систематичний облік і контроль за
показниками проведеної профілактичної роботи з охорони праці, а також аналіз
і щомісячна оцінка цієї роботи в кожному структурному підрозділі;
• забезпечення безпеки виробничого устаткування, виробничих процесів,
безпеки будівель і споруд, нормалізації санітарно-гігієнічних умов праці,
оптимальних режимів праці та відпочинку, забезпечення працюючих засобами
індивідуального захисту, організацію лікувально-профілактичного харчування
та санітарно-побутового обслуговування.
Організаційно-методичну роботу по функціонуванню системи управління
охорони праці (СУОП) здійснює служба охорони праці, яка налічує 27 чоловік.
Служба охорони праці складається з:
– відділу охорони праці станції, до складу якого входить промисловосанітарна лабораторія;
– інженерів з охорони праці підрозділів (енергоремонтного підрозділу,
електричного цеху, хімічного цеху, транспортного цеху, цеху дезактивації і
поводження з радіоактивними відходами, комунального господарства,
спортивного комплексу, гідротехнічний цех).
Керівником служби охорони праці є головний інспектор, який
безпосередньо підпорядкований генеральному директору ХАЕС. Служба діє
відповідно до "Положення про службу охорони праці Хмельницької АЕС",
затвердженим генеральним директором ХАЕС. Служба охорони праці повністю
укомплектована кваліфікованими працівниками. З метою підвищення безпеки
робіт на енергоблоках станції служба охорони праці впровадила систему
індивідуальної відповідальності, яка передбачає особисту відповідальність
працюючих з виконання вимог правил і норм з охорони праці, організаційнотехнічних заходів щодо поліпшення умов праці, попередження виробничого
травматизму та професійних захворювань. На енергооб'єктах організовано
систематичне спостереження за станом охорони праці, будівель і споруд в
процесі їх експлуатації в обсягах та періодичності певної відповідними
вимогами. Керівництво ВП ХАЕС, в свою чергу, усвідомлюючи важливість
діяльності у сфері використання ядерної енергії, взяло на себе всю
відповідальність в галузі охорони праці та встановило високий пріоритет збереження життя і здоров'я працівників станції.
У ВП ХАЕС проводяться три ступені контролю за станом охорони праці.
Триступеневий контроль в системі управління охороною праці є однією з форм
контролю адміністрації та профспілкового комітету за станом умов і безпеки
праці на робочих місцях, виробничих дільницях, цехах, а також дотриманням
усіма службами, керівниками і працівниками вимог трудового законодавства,
стандартів безпеки праці, правил, норм, інструкцій та інших нормативнотехнічних документів з охорони праці.
День охорони праці проводиться відповідно до Положення про
проведення «Дня охорони праці». Дане Положення визначає основні цілі,
завдання та порядок проведення Дня охорони праці в підрозділах ВП ХАЕС.
День охорони праці спрямований на попередження виробничого травматизму,
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поліпшення стану охорони праці, підвищення культури виробництва на ХАЕС.
Метою проведення Дня охорони праці є виявлення порушень та відступів від
вимог нормативно-правових актів з охорони праці, а також реалізація заходів
щодо їх усунення. Нещасні випадки на виробництві розслідуються відповідно
до вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Розробка і
перегляд інструкцій з охорони праці проводиться відповідно до Положення про
порядок розробки та вимог до форми і змісту інструкцій з охорони праці.
Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці
здійснюють професійні спілки в особі своїх виборних органів та їх
представників у відповідності до вимог Закону України "Про охорону праці".
Планування та фінансування заходів з охорони праці здійснюється
відповідними наказами по ХАЕС. Матеріальне заохочення персоналу за
досягнуті успіхи в галузі охорони праці здійснюється з фонду оплати праці
відповідно до Положення про виплату винагороди за підсумками роботи за рік
працівникам ДП НАЕК «Енергоатом» та відповідного Положення про
преміювання працівників.
Навчання, інструктажі та перевірка знань з питань охорони праці
персоналу організовані відповідно до вимог Положення про порядок
проведення навчання, інструктажів та перевірки знань з питань охорони праці.
Працівники ХАЕС перед початком виробничої діяльності і періодично в
процесі роботи з основних та суміжних спеціальностей, а також за
спеціальностями на заміщення посад проходять професійну підготовку,
навчання, перевірку знань з питань охорони праці, надання першої допомоги
потерпілим при нещасних випадках, а також правил поведінки в разі
виникнення аварії відповідно до вимог положень, посадових інструкцій або
кваліфікаційних характеристик. Посадові особи та інші працівники, зайняті на
роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, проходять
щорічно спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативноправових актів з охорони праці.
Промислово-санітарна лабораторія (ПСЛ) у складі відділу охорони праці
існує з 1989 року. Метою діяльності ПСЛ є виявлення, обробка та надання
даних вимірювань і лабораторних досліджень факторів виробничого
середовища і трудового процесу для планування та впровадження
організаційно-технічних та санітарно-гігієнічних заходів, спрямованих на
збереження здоров'я і працездатності персоналу в процесі трудової діяльності
Головними завданнями ПСЛ є:
• здійсненню лабораторного контролю санітарно-гігієнічних показників
стану виробничого середовища;
• дослідження факторів виробничого середовища при проведенні
атестації робочих місць за умовами праці;
• аналіз даних та інформування відповідних служб ХАЕС станом
параметрів виробничого середовища і показників трудового процесу для
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вжиття заходів для зниження рівня шкідливих факторів і забезпечення
оптимальних (допустимих) умов праці персоналу.
Санітарно-гігієнічний контроль стану умов праці здійснюється шляхом
проведення інструментальних вимірів та лабораторних досліджень факторів
виробничого середовища і трудового процесу на робочих місцях згідно галузі
атестації.
В даний час ПСЛ має право проводити санітарно-гігієнічні дослідження
наступних факторів виробничого середовища і трудового процесу:
• хімічні чинники: аміак, хлорид водню, гідразин, кислота сірчана, ртуть,
свинець, тріксіленілфосфат, хлор, луги їдкі, заліза оксид, марганець, мідь,
нікель, хрому оксид хромовий ангідрид, озон, оксиди азоту, водень фтористий,
цинку оксид, масло мінеральне, морфоліну, розчинні солі фтористоводневі
кислоти;
• пил фіброгенної дії: амофос, бору нітрид, борошняна, древній,
скловолокно, бавовняно-паперовий, лляний, скловата, цемент;
• фізичні фактори: шум, вібрація, освітлення, температура повітря,
відносна вологість, швидкість руху повітря, напруженість електричного поля;
• психофізіологічні чинники: важкість і напруженість праці.
Лікувально-профілактичне обслуговування працюючих включає:
• Забезпечення періодичних медичних оглядів
• Організація фізкультурно-оздоровчих кімнат
• Проведення оздоровчих та профілактичних заходів по попередженню
захворювань:
психофізіологічна реабілітація персоналу
оздоровлення та лікування персоналу в санаторно-оздоровчих закладах
України;
 оздоровлення персоналу на базі здоровпункту;
 оздоровлення персоналу в оздоровчих спортивних групах.
 забезпечення персоналу лікувально-профілактичним та лікувальнодієтичним харчуванням, молоком.
 санітарно - роз'яснювальна робота (лекції, бесіди, публікації в ЗМІ).
 проведення порівняльного аналізу за результатами медичних оглядів.
 надання пільг і компенсацій за роботу у шкідливих умовах праці згідно
з чинним законодавством на основі атестації робочих місць.

34

ВПЛИВ НЕБЕЗПЕЧНИХ ТА ШКІДЛИВИХ ВИРОБНИЧИХ ФАКТОРІВ
ПРИ РОБОТІ В ЛАБОРАТОРІЇ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Богун Т.А., студент (гр. БТ-41м, ФБТ НТУУ «КПІ»)

Вступ. Під час роботи в лабораторії мікробіологічного профілю на
людину можуть впливати багато різноманітних небезпечних та шкідливих
виробничих факторі. При цьому небезпечні фактори можуть призвести до
різних травм, а шкідливі до виникнення захворювання. Фактори, що впливають
на роботу людини ділять на чотири основні категорії: фізичні, хімічні,
біологічні та психофізіологічні [1].
При виконанні робіт в лабораторії на працюючих можуть впливати такі
небезпечні та шкідливі виробничі фактори:
 біологічні ( мікроорганізми: бактерії, віруси, рикетсії, спірохети,
хламідії, гриби; гельмінти, найпростіші та ін., а також продукти їх
життєдіяльності; макроорганізми: тварини, людина і продукти їх
життєдіяльності; культури клітин і тканин, генетичні фрагменти, діагностичні
препарати, тощо );
 хімічні ( реактиви, дезінфекційні засоби, канцерогенні, подразнюючі,
сенсибілізуючі, мутагенні, алергенні та інші речовини) ;
 механічні: виробниче обладнання ( обладнання, що працює під тиском,
центрифуги, лабораторне скло, ріжучий, колючий інструментарій, гострі краї,
задирки та ін. );
 фізичні ( електричний струм, ультрафіолетове, електромагнітне
випромінювання, недостатня освітленість, відхилення вологості і температури
робочої зони від встановлених норм, підвищена (занижена) рухомість повітря,
підвищений вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони, підвищений шум,
гаряча вода та пара );
 людські (нервово-психічні, фізичні ( перевантаження персоналу));
 пожежонебезпека [2].
Предмет дослідження є умови праці в лабораторіях мікробіологічного
профілю з позиції впливу небезпечних та шкідливих виробничих факторів на
персонал. Розгляд цих питань буде проводить з врахуванням вимог охорони
праці.
Аналіз публікацій. При роботі в біолабораторії найбільш значущі є
біологічні фактори, а саме робота з патогенними мікроорганізмами. Оскільки в
біолабораторії працівники кожен день працюють з бактеріями чи вірусами,
тому даний фактор найсильніше впливають на них.
Особливостями дії мікроорганізмів є висока ефективність зараження
людей, здатність викликати захворювання внаслідок контакту здорової людини
із хворою або з певними зараженими предметами; наявність певного
інкубаційного періоду, тобто з моменту зараження до прояву повного
захворювання (від декількох годин до десятків днів), певні труднощі з
визначенням окремих видів збудників, здатність проникати в негерметизовані
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приміщення, інженерні споруди і заражати в них людей. В організм людини
збудники інфекцій можуть потрапляти через верхні дихальні шляхи (повітрям),
через шлунково-кишковий тракт (повітряно-крапельним) та через шкіру та
слизові оболонки.
Для уникнення зараження людини при роботі з мікроорганізмами,
працівник має дотримуватись державних санітарних правила та норми,
гігієнічних нормативів, щодо робити в лабораторії. Окрім того під час роботи з
культурами мікроорганізмів, та в усіх інших випадках, пов'язаних з їх
зберіганням і обігом у межах лабораторії, працівники лабораторії повинні
керуватися Інструкцією про порядок зберігання, обігу, відпуску, а також вивозу
і ввезення із зарубіжних країн культур мікроорганізмів, токсинів і отрути
тваринного та рослинного походження. В лабораторіях працівники повинні
користуватись засобами індивідуального захисту працівників, які повинні
відповідати ГОСТ 12.4.011-89.
Приділяючи увагу біологічним факторам, треба одночасно пам’ятати про
наявність інших шкідливих та небезпечних факторів. Та вживати заходи
безпеки [3].
Розглянемо інші основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори.
Підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого
може відбутися крізь тіло людини. Основним джерелом небезпеки являються
лабораторні пристрої та аналізатори підвищеної потужності, наприклад
лабораторна центрифуга, деякі аналізатори, та інші електричні прилади [4].
Лабораторний посуд, що може у процесі роботи руйнуватися (наприклад
скляний посуд). Скло є одним з найбільш часто використовуваних видів
обладнання в лабораторіях. Необхідно дотримуватись правил техніки безпеки
лабораторії при використанні і обробці посуду, щоб уникнути нещасних
випадків і травм [3].
Недостатнє освітлення робочого місця викликає швидку втому і хвороби
очей, знижує уважність і, отже, значно зменшує продуктивність праці, а також
збільшує ймовірність нещасних випадків на виробництві. Недостатнє
освітлення робочого місця ускладнює тривалу роботу, викликає підвищене
стомлення і сприяє розвитку короткозорості. Занадто низькі рівні освітленості
викликають апатію і сонливість, а в деяких випадках сприяють розвитку
почуття тривоги. Тривале перебування в умовах недостатнього освітлення
супроводжуються зниженням інтенсивності обміну речовин в організмі і
ослабленням його реактивності. До таких же наслідків приводить тривале
перебування в світловому середовищі з обмеженим спектральним складом
світла і монотонним режимом освітлення.
Хімічні речовини, що проникають в організм людини через органи
дихання, кишково-шлунковий тракт і слизові оболонки. Джерело - випари
хімічних речовин, що знаходяться в лабораторії. Також під час проведення
дослідів в лабораторії з хімічними речовинами, внаслідок недотримання правил
охорони праці та невиконання прийнятих методик можуть при контакті з
організмом людини викликати травми.
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Нервово-психічні
перевантаження
(перенапруга
аналізаторів,
монотонність праці, зоровий дискомфорт). Джерело - робота на комп'ютері.
Нервове напруження, стомлюваність. Тривала робота за комп'ютером може
викликати підвищене стомлення, головний біль, роздратованість, розлади сну,
стрес [4].
Висновки. Для зниження рівня та нівелювання небезпечних та шкідливих
виробничих факторів треба дотримуватись державних санітарних правил ДСП
9.9.5.-080-02. Вибір
конкретного типу засобу захисту працівників
необхідно здійснювати з урахуванням вимог безпеки для даного процесу
або виду робіт і наявності небезпечних і шкідливих виробничих факторів.
Науковий керівник Гусєв А.М., к.б.н., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»)
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ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН
НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ
Борейко А.В., студент (гр. ПГ-41м, ПБФ НТУУ «КПІ»)

Протягом багатьох років одним з основних напрямків діяльності в галузі
охорони праці є хімічна безпека. Виробництво і використання хімічних речовин
на робочих місцях у всьому світі представляє одну з найбільш серйозних
проблем у програмах виробничого захисту. Ці речовини стали невід'ємною
частиною нашого життя, і ті переваги, які вони дають, відомі всім. Від
пестицидів, що дають можливість збільшувати розміри і підвищувати якість
вироблених харчових продуктів, до фармацевтичних препаратів, що
виліковують хвороби, і чистячих засобів, що допомагають підтримувати
належний рівень гігієни в побуті, хімічні речовини є абсолютно необхідним
елементом здорового життя у сучасному суспільстві. Крім того, вони
відіграють важливу роль у багатьох виробничих процесах, в ході яких
створюються продукти, необхідні для підтримки глобальних стандартів життя.
Тим не менш, уряд, роботодавці та працівники продовжують боротися з такою
задачею, як контроль за впливом хімічних речовин на працівників і обмеження
викидів цих речовин у навколишнє середовище.
У відповідь на безперервний науково-технічний прогрес, глобальне
зростання виробництва хімічних речовин і зміни в організації праці необхідно
приймати відповідні узгоджені заходи на міжнародному рівні. Крім того,
необхідно продовжувати розробку нових інструментів для поширення
інформації про хімічні небезпечні фактори та засоби захисту від них, а також
підготовляти і використовувати таку інформацію для формування системного
підходу до охорони праці при використанні хімічних речовин на робочих
місцях.
Надійного способу встановити, скільки саме хімічних речовин
застосовується і скільки працівників піддається їх впливу в усьому світі, не
існує. Хімічні речовини асоціюються в першу чергу з такими промисловими
об'єктами, як нафтохімічні комплекси, будівельні майданчики та автомобільні
заводи. Фарби, лаки, розчинники, клеї, а також дим і пари, які утворюються при
зварюванні - ось лише кілька прикладів хімічних речовин, впливу яких
піддаються працівники будівельного сектора. Але хімічні речовини
застосовуються у всіх секторах на підприємствах практично всіх видів, тому їх
вплив може відчувати дуже велике число працівників. Таким чином, ці
речовини є потенційною причиною неспокою при будь-якій роботі. Хоча обсяг
зусиль, необхідних для дозволу конкретної ситуації, може бути різним в
залежності від ступеня впливу і кількості речовин, уникнути необхідності в
розробці відповідного підходу до проблеми запобігання та обмеження впливу
небезпечних хімічних речовин не здатен жоден сектор. Наприклад, в останні
роки виникло підвищене занепокоєння в зв'язку з використанням хімічних
речовин (таких, як метилметакрилат) в салонах краси. Багато які з них досить
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небезпечні, особливо якщо врахувати той факт, що застосовуються вони без
відповідних запобіжних та захисних заходів, наприклад, без належної
вентиляції, засобів захисту та необхідної підготовки працівників. Клієнти таких
салонів теж піддаються шкідливому впливу, але для них воно є нечастим і
короткочасним на відміну від впливу, якому піддаються працівники, які
контактують з хімічними речовинами щодня і протягом усього робочого дня.
Деякі сектори чинять особливий вплив і на навколишнє середовище, і це
необхідно враховувати при розробці програм запобіжних заходів. Наприклад, в
аграрному секторі над посівами розпорошуються пестициди, які таким чином
відразу ж потрапляють в повітря, а також можуть проникати у водні джерела
або залишатися в ґрунті довгі роки. Працівник, що займається їх розпиленням,
піддається прямому впливу, але при розробці способів безпечного виконання
цієї операції не можна забувати і про потенційний вплив на інших людей, що
знаходяться в даному регіоні.
Розробка та впровадження нових хімічних речовин відбуваються дуже
швидко, а дослідження їх аспектів, що стосуються охорони праці, - набагато
повільніше. Показовим прикладом такого становища є нанотехнології. Вчені
експериментують зі створенням найдрібніших - зазвичай від 1 до 100
нанометрів - структур, пристроїв і систем. При такому малому розмірі
матеріали демонструють унікальні властивості, які відображаються на їхніх
фізичних, хімічних і біологічних характеристиках. Ці унікальні властивості
потім використовуються для створення нових продуктів з урахуванням таких
характеристик. Подібні продукти створюються в найрізноманітніших галузях,
включаючи медицину, виробництво товарів широкого вжитку та обробну
промисловість. Унікальні властивості наноматеріалів можуть впливати і на те,
як ці матеріали впливають на людей. За рахунок настільки малих розмірів
потенціал їх впливу на працівників, зайнятих у виробництві інноваційних
продуктів, може зростати. Вплив багатьох матеріалів в їх звичайному вигляді
на здоров'я людини добре відомо, і для захисту від них застосовуються
відповідні засоби. Однак іноді використання цих же матеріалів в наноформі,
необхідній для виготовлення інноваційних продуктів, може створювати
небезпечні ефекти іншого роду, для захисту від яких потрібні нові підходи.
Але, як це завжди буває з інноваціями, процес виробництва починається до
проведення належної оцінки можливих небезпек, і в результаті працівники
можуть піддаватися впливу невідомих небезпечних факторів. З цієї причини в
даний час в багатьох країнах, зокрема в країнах Європейського Союзу (ЄС) та
ОЕСР, а також в США, проводяться досить численні дослідження в галузі тих
аспектів наноматеріалів, які стосуються охорони праці та навколишнього
середовища. Деякі держави створюють спеціальні національні групи для
визначення потенційного впливу наноматеріалів, класифікації небезпек, оцінки
ризиків та встановлення необхідних критеріїв управління цими ризиками, а
також для оцінки потреб у плані зміни нормативної бази. В розробці важливих
рекомендацій з питань, що стосуються нанотехнології та охорони
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навколишнього середовища, беруть участь також наукові та екологічні
організації.
Число фізичних, хімічних, біологічних і психосоціальних факторів, що
впливають на здоров'я працівників, постійно зростає. З метою вирішення такого
завдання, як профілактика професійних захворювань, Міжнародна організація
праці (МОП), серед іншого, розробила довідковий Перелік професійних
захворювань,
який
періодично
переглядається
на
міжнародному
тристоронньому зібранні експертів. Додатково до цього для ідентифікації та
визнання професійних захворювань розробляються спеціальні критерії, які
регулярно включаються у вищезгаданий перелік МОП. Даний перелік
відображає існуючий стан справ з ідентифікацією та визнанням професійних
захворювань і покликаний допомагати країнам в їх зусиллях в області
профілактики, обліку викликаних роботою захворювань, повідомлення про них
і, у відповідних випадках, виплати допомоги за них.
Загальну стратегію в галузі забезпечення безпечного використання
хімічних речовин на робочих місцях та захисту навколишнього середовища
можна представити таким чином.
Перший етап: ідентифікація присутніх хімічних речовин; їх класифікація
за ступенем небезпеки для здоров'я працівників, для навколишнього
середовища і за ступенем фізичної небезпеки; підготовка маркування та
паспортів безпеки, що містять відомості про небезпечні факторах та необхідні
заходи захисту. Без такої інформації про хімічні речовини, присутніх на
робочих місцях або викидаються в навколишнє середовище, неможливо
просуватися далі в плані оцінки впливу і визначення відповідних
попереджувальних і обмежувальних заходів. Інформація створює основу,
необхідну для забезпечення безпечного використання хімічних речовин.
Другий етап: з'ясування питання про те, яким чином ідентифіковані і
класифіковані за ступенем небезпеки хімічні речовини використовуються на
робочому місці і який вплив може бути результатом їх використання. Це можна
зробити шляхом моніторингу впливу або шляхом застосування інструментів,
що дозволяють оцінювати вплив з урахуванням таких факторів, як кількість
присутніх хімічних речовин, ймовірність їх викиду в умовах, що існують на
робочому місці або на виробничому об'єкті, і фізичні властивості цих речовин.
Після ідентифікації, класифікації та опису небезпек та оцінки
представленого ними ризику настає третій, останній, етап - використання всієї
цієї інформації для розробки відповідної програми попередження та захисту
для даного робочого місця. Сюди може віднести наступне: різні види
попереджувальних і регулюючих заходів, в тому числі створення і застосування
технічних засобів контролю небезпечних чинників; заміна небезпечних
хімічних речовин менш небезпечними; а також застосування засобів захисту
органів дихання і при необхідності, інших засобів індивідуального захисту.
Іншими компонентами детальної програми по забезпеченню та
посиленню таких заходів контролю є: моніторинг впливу; інформування та
підготовка працівників, які піддаються впливу; ведення обліку; спостереження
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за станом здоров'я працівників; планування дій на випадок надзвичайної
обстановки; заходи з видалення шкідливих і небезпечних хімічних речовин.
Тому для успішної реалізації національних заходів і програм у галузі охорони
праці і, зокрема, для забезпечення безпечного використання хімічних речовин
необхідна ефективна національна система охорони праці.
Така система повинна складатися з таких компонентів:
• законодавчі та нормативні акти, а також, де необхідно, колективні
договори, що включають положення про безпечне використання хімічних
речовин;
• механізми забезпечення дотримання законодавства, включаючи
ефективні системи трудового інспектування;
• заходи з оцінки ризиків та управління ними;
• співпраця між адміністрацією підприємств та працівниками та їх
представниками в області реалізації заходів з охорони праці, що стосуються
використання хімічних речовин на робочих місцях;
• служби охорони праці;
• відповідні механізми обліку та повідомлення при нещасних випадках на
виробництві та професійних захворюваннях;
• інформаційно-роз'яснювальна робота, обмін інформацією з охорони
праці та підготовка з питань техніки безпеки при використанні хімічних
речовин на виробництві;
• взаємодія між міністерствами праці, охорони здоров'я та охорони
навколишнього середовища.
Підводячи висновки можна, сказати, що хімічні речовини відіграють в
сучасному житті величезну роль, і їх, безсумнівно, будуть продовжувати
виробляти і використовувати на робочих місцях. За допомогою узгоджених
зусиль уряду, роботодавці, працівники та їх організації можуть забезпечити їх
безпечне використання із збереженням розумного балансу між вигодами від
застосування хімічних речовин і заходами щодо попередження та контролю
можливого несприятливого впливу на працівників, робочі місця, місцеве
населення та навколишнє середовище.
Першим кроком на шляху до цієї мети буде впровадження в країні
Узгодженої на глобальному рівні системи класифікації та маркування хімічних
речовин (УГС). Це допоможе покласти на виробників та імпортерів
відповідальність за ідентифікацію небезпечних факторів і за класифікацію всіх
вироблених або імпортованих ними речовин і сумішей за ступенем небезпеки
для здоров'я людей, для навколишнього середовища і за ступенем фізичної
небезпеки. Крім того, УГС передбачає оформлення маркування та паспортів
безпеки для небезпечних речовин і сумішей на основі застосування узгоджених
критеріїв, тим самим допомагаючи забезпечувати доступ до відповідної
інформації для працівників і їхніх роботодавців, які піддаються впливу.
Дані вимоги щодо відповідальності виробників і постачальників за
класифікацію речовин за ступенем небезпеки і за надання інформації про
небезпечні факторах та заходи захисту сформують основу для програми
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забезпечення безпечного використання хімічних речовин в країні. Найближчі
завдання урядів, роботодавців і працівників:
• зберегти вигоду, отриману завдяки виробництву і застосуванню
хімічних речовин;
• знизити шкідливий вплив на працівників і викиди хімічних речовин у
навколишнє середовище;
• розробити і реалізувати національні попереджувальні та регулюючі
стратегії та системи, які дозволяють комплексно і одночасно вирішувати
пов'язані з застосуванням хімічних речовин проблеми охорони праці та захисту
навколишнього середовища, з метою забезпечення скоординованого і сталого
управління, а також гідних умов праці для всіх.
Науковий керівник к.т.н, доцент Полукаров О.І.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ ТА ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ ОФІСНОГО
ПРИМІЩЕННЯ
Бурлак В.В., Мяло Н.С., студенти (гр. УС-11, ФММ НТУУ «КПІ»)

В умовах швидкого розвитку науково-технічного прогресу і зайнятості
населення переважно розумовою працею, збільшується кількість осіб, які
працюють в офісних приміщеннях. У зв’язку з цим доцільним є забезпечення
оптимальних умов праці в офісах та постійний контроль за дотриманням всіх
необхідних норм та умов. Одними з основних напрямків є забезпечення
пожежної та електробезпеки у вищезазначених приміщеннях.
Пожежна безпека відповідно до ГОСТ 12.1.004-91 [1] забезпечується
системами запобігання пожежі, пожежного захисту, організаційно-технічними
заходами. Пожежа – це процес неконтрольованого горіння поза спеціальним
вогнищем, що розвивається в часі і просторі і є небезпечним для людей,
матеріальних цінностей та навколишнього середовища [5].
Пожежі можуть виникати за таких обставин:
1) в початковий період експлуатації (недоліки в проектах, неякісний
монтаж, притирання елементів обладнання);
2) в основний період експлуатації (несправність контрольновимірювальних приладів, порушення безпеки, незадовільний нагляд та ін.);
3) в період так званого «старіння» елементів технологічного обладнання
(корозія, відсутність ремонтів та ін.).
Пожежну небезпеку речовин і матеріалів визначає сукупність їхніх
характеристик під час горіння; шлях поширення вогню та види негативних
наслідків [5].
Якщо пожежа відбувається в приміщенні, то можна виділити три основні
фази її розвитку: початкову, основну та кінцеву (рис. 1).
У початковій фазі полум'я поширюється по площі приміщення від
осередку займання. Температура в приміщенні при цьому поступово
підвищується. Тривалість початкової фази становить 2-3О % загального часу
пожежі. Наприкінці цієї фази починає різко підвищуватися температура в зоні
горіння, а полум'я поширюється на більшу частину горючих матеріалів і
конструкцій.

Рис. 1. Зони пожежі
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Під час основної фази розвитку пожежі може вигорати 80-90%
пожежного навантаження, що знаходиться в приміщенні. У цей період
середньооб'ємна температура в приміщенні підвищується до максимуму, а
небезпечні чинники пожежі набувають найбільших значень. Саме в цей період
створюються умови для досягнення межі вогнестійкості будівельних
конструкцій, що може призвести до їх руйнування.
У кінцевій фазі відбувається догорання матеріалу, а горіння волокнистих
матеріалів переходить у тління. Температура починає поступово
знижуватися [3].
Слід зазначити, що пожеж безпечних не буває, якщо вони і не створюють
прямої загрози життю та здоров'ю людини, то завдають чи призводять до
значних матеріальних втрат. Коли людина перебуває в зоні впливу пожежі, то
вона може потрапити під дію наступних небезпечних та шкідливих факторів:
 токсичні продукти згорання;
 вогонь;
 підвищена температура середовища;
 дим;
 недостатність кисню;
 руйнування будівельних конструкцій;
 вибухи, витікання небезпечних речовин;
 паніка [4].
Пожежна безпека об’єктів – це такий стан, коли пожежа
унеможливлюється, а при її виникненні забезпечується захист людей та
матеріальних цінностей [5].
Метою пожежної безпеки об’єкта є попередження виникнення пожежі на
визначеному чинними нормативами рівні, а у випадку виникнення пожежі –
обмеження її розповсюдження, своєчасне виявлення, гасіння пожежі, захист
людей і матеріальних цінностей [4].
Пожежна безпека об’єктів забезпечується шляхом створення системи
пожежної профілактики та активного пожежного захисту.
Пожежна профілактика – це комплекс організаційних заходів та
технічних засобів, спрямованих на запобігання можливого виникнення пожежі
та зменшення її негативних наслідків.
Активний пожежний захист – це система організаційних і технічних
засобів для боротьби з пожежами й запобігання негативної дії на організм
людини та обмеження матеріальних збитків.
Позаяк причинами виникнення пожежі у приміщенні можуть бути
несправність електропроводки та устаткування, коротке замикання, перегрів
апаратури, система запобігання пожежі складається з таких елементів:
1) контроль та профілактика ізоляції, наявності плавких вставок і
запобіжників в електронному устаткуванні;
2) заземлення – для захисту від статичної напруги;
3) захист від блискавок будівель і устаткування.
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Для співробітників дуже важливим є виконання елементарних правил
пожежної безпеки під час перебування на робочому місці (зокрема в офісі).
Адже безвідповідальне ставлення до таких, здавалося б, дрібниць, як кинутий
недопалок чи залишений без нагляду електрообігрівач, може спричинити
пожежу. Часто займання відбувається через неправильне зберігання в
приміщенні легкозаймистих речовин, спалах електропроводки через
перевантаження електромережі, неакуратне поводження з вогнем у місцях
приготування їжі.
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
населення рекомендує для ознайомлення та виконання всіма працівниками
правила пожежної безпеки, які перебувають у службових приміщеннях, а також
обслуговуючим персоналом:
 меблі та обладнання необхідно розміщувати таким чином, щоб
забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей виходу з приміщення
(завширшки не менше 1 м);
 електромережі, електроприлади і апаратуру експлуатувати тільки у
справному стані з урахуванням вказівок та рекомендацій підприємстввиробників;
 документи, папір та інші горючі матеріали слід зберігати на відстані не
менше 1 м від електрощитів; 0,5 м від електросвітильників; 0,6 м від
сповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації та 0,15 м від приладів
центрального водяного опалення.
 засоби протипожежного захисту слід утримувати у справному стані.
Усі працівники повинні вміти користуватись наявними вогнегасниками,
іншими первинними засобами пожежогасіння, знати місце їх знаходження.
Відстань від найбільш віддаленого місця приміщення до місця розташування
вогнегасника не повинна перевищувати 20 м.
Адміністрація повинна зобов'язати відповідального за протипожежний
стан службових приміщень після закінчення роботи:
1) оглядати приміщення, переконуватись у відсутності порушень, що
можуть призвести до пожежі;
2) перевіряти, щоб скрізь було вимкнене освітлення, електроживлення
приладів та обладнання (за винятком електрообладнання, яке за вимогами
технології повинно працювати цілодобово) [4].
Забезпечення електробезпеки є іншою невід’ємною складовою санітарногігієнічних норм, які обов’язково повинні виконуватися, оскільки за
статистикою 20-40 % смертельних випадків трапляється через враження
електричним струмом. Приміщення із робочими місцями користувачів
комп’ютерів для забезпечення електробезпеки обладнання, а також для захисту
від ураження електричним струмом самих користувачів ПК повинні мати
достатні технічні засоби захисту відповідно до ГОСТ 12.1.009-76, НПАОП 40.11.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», НПАОП 40.1-1.2198 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
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Лінія електромережі для живлення персональних комп‘ютерів, їх
периферійних пристроїв (принтер, сканер тощо) виконується як окрема групова
трипровідна мережа, шляхом прокладання фазового, нульового робочого та
нульового
захисного
провідників.
Нульовий
захисний
провідник
використовується для заземлення (занулення) електроприймачів. Використання
нульового робочого провідника як нульового захисного провідника
забороняється. Нульовий захисний провід прокладається від стійки групового
розподільчого щита, розподільчого пункту до розеток живлення. Не
допускається підключення на щиті до одного контактного затискача нульового
робочого та нульового захисного провідників.
Площа перерізу нульового робочого та нульового захисного провідника
повинна бути не менше площі перерізу фазового провідника. Усі провідники
повинні відповідати номінальним параметрам мережі та навантаження, умовам
навколишнього середовища, умовам розподілу провідників, температурному
режиму тощо. У приміщенні, де одночасно експлуатується або обслуговується
більше п’яти персональних комп‘ютерів, на помітному та доступному місці
встановлюється аварійний резервний вимикач, який може повністю вимкнути
електричне живлення приміщення.
Персональні комп’ютери, периферійні пристрої повинні підключатися до
електромережі тільки з допомогою справних штепсельних з'єднань і
електророзеток заводського виготовлення. Штепсельні з'єднання та
електророзетки, крім контактів фазового та нульового робочого провідників,
повинні мати спеціальні контакти для підключення нульового захисного
провідника. Конструкція їх має бути такою, щоб приєднання нульового
захисного провідника відбувалося раніше ніж приєднання фазового та
нульового робочого провідників. Порядок роз'єднання при відключенні має
бути зворотним. Необхідно унеможливити з'єднання контактів фазових
провідників з контактами нульового захисного провідника.
З метою запобігання ушкодженням, що можуть статися через ураження
електричним струмом, загоряння, коротке замикання тощо, розроблено
загальний стандарт безпеки ІЕС 950.
Задля забезпечення електробезпеки на підприємстві та у окремих
приміщеннях необхідно виконати такі заходи та рекомендації:
1) захисне заземлення корпусів персональних комп’ютерів, занулення,
захисне відключення;
2) впровадження системи допусків при виконанні ремонтних робіт;
3) відгородження, за необхідності, робочих місць або струмопровідних
частин, що залишилися під напругою;
4) розміщення у небезпечних місцях попереджувальних знаків, плакатів,
пам’яток.
У службових приміщеннях не можна допускати:
 влаштування тимчасових електромереж;
 прокладання електричних проводів безпосередньо по горючій основі;
 експлуатація електроприладів, які мають механічні пошкодження;
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 захаращування підступів до засобів пожежогасіння;
 куріння, використовування легкозаймистих рідин;
 вмикання електронагрівальних приладів (чайників, кип'ятильників
тощо) без негорючих підставок та в тих місцях, де їх використання не
передбачено (або заборонено);
 захаращування шляхів евакуації та евакуаційних виходів;
 експлуатація кабелів та проводів з пошкодженою або такою, що
втратила захисні властивості за час експлуатації, ізоляцією; залишення під
напругою кабелів та проводів з неізольованими провідниками;
 застосування саморобних подовжувачів, які не відповідають вимогам
ПВЕ до переносних електропроводок;
 користування пошкодженими розетками, розгалужувальними та
з'єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами, а також
лампами, скло яких має сліди затемнення або випинання;
 підвішування світильників безпосередньо на струмопровідних проводах,
обгортання електроламп і світильників папером, тканиною та іншими
горючими матеріалами, експлуатація їх зі знятими ковпаками (розсіювачами);
Висновок. Таким чином, дослідження показало, що встановлення
відповідної пожежної та електробезпеки в офісах є надзвичайно важливим для
нормальної роботи працівників та обладнання. Зазначені теоретичні положення
дають змогу зрозуміти як правильно і відповідально необхідно підходити до
цього питання. Надані наступні рекомендації щодо забезпечення пожежної та
електробезпеки в офісах, основні з яких перелічені вище, допоможуть запобігти
виникненню ризиків травматизму та пожеж у офісних приміщеннях при
відповідальному і своєчасному їх виконанні.
Науковий керівник - к.т.н, доцент Полукаров О.І.
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КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ
Вдовичинський Д.М., студ. (гр. ФІ-12, ФТІ НТУУ «КПІ»); Чернушак І. І., ст. викл.
(каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»)

Вода – основа життя на планеті Земля. Дві третини нашої планети покриті
океанами, морями, озерами, річками. Багато води знаходиться в підземних
глибинах. Вода - це найдивовижніша речовина, більшість таємниць якої все ще
не розгадано. Вона вражає різноманіттям фізичних, хімічних і біологічних
властивостей, але головне те, що чотири мільярди років тому у воді зародилося
життя, і саме це пояснює той факт, що всі живі істоти, включаючи людину, на
70– 75% складаються з води. А втрата 20-22% води організму несумісна з
життям, насамперед тому, що процеси травлення, обміну та синтезу речовин у
нашому організмі відбуваються лише у водному середовищі. Отже, життя без
води неможливе.

Рис.1.Екологічна ситуація та стан питних вод України.

Вода – головне джерело смерті? За даними Всесвітня Організація
Охорони Здоров’я (ВООЗ), 80% здоров'я людини залежить від якості питної
води. Зараз в Європі рівень дитячої смертності від хвороб, пов'язаних з якістю
води, вище, ніж від грипу. Екс-голова Екологічної інспекції України Михайло
Гуцол вважає, що в Україні 70% смертності пов’язані з уживанням неякісної
забрудненої води. Це, в першу чергу, пов’язано з тим, що більшість річок
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України згідно з гігієнічною класифікацією водних об’єктів за ступенем
забруднення можна віднести до забруднених та дуже забруднених (див.рис.1).
На жаль, наявні в нашій країні очисні споруди, технології очистки та
знезаражування питної води не спроможні очистити її до рівня показників
безпеки. Статистика тривожна - «Дані інструментально-лабораторних
вимірювань свідчать, що якість води основних джерел централізованого
водопостачання на 92,6 % не можна визнати задовільною.» [1,с.17]. А зважаючи
на те, що за запасами води, доступними для використання, Україна належить до
малозабезпечених країн, значну роль у забезпечення якісної питної води
населення є постійний контроль показників якості води.
Показники якості питної води, які підлягають контролю
Якість питної води у світі контролюється стандартами Всесвітньої
Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ) та стандартами окремих країн.
"Керівництво по контролю якості питної води" [2], випущене ВООЗ в 1984 році
(зі змінами) є головним документом для розроблення національних
нормативних актів у цій сфері. Згідно цього документу повинні нормуватись до
200 показників якості води. В США документом, який регулює якість питної
води є розроблений Агентством з охорони навколишнього середовища США
(USEPA) [3] федеральні стандарти якості питної води США, які нормують 94
параметри, потенційно небезпечних для здоров'я людини. Більш жорсткими є
вимоги Європейського Союзу по контролю (директива 80/778/EC «Директива
по Питній Воді" [4] прийнята ЄС 15 липня 1980 року. В Україні якість питної
води з 2010 року нормується ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води
питної, призначеної для споживання людиною"[5], які містять більш жорсткіші
вимоги, ніж раніше діючий ГОСТ 2874-82 «Вода питна. Гігієнічні вимого і
контроль за якістю» [6], і є більш наближеним до стандартів якості ВООЗ і ЄС,
і є одним із елементів вступу України до ЄС. Згідно цього документу гігієнічну
оцінку безпечності та якості питної води проводять за показниками епідемічної
безпеки
(мікробіологічні,вірусологічні,
паразитологічні,
мікологічні),
санітарно-хімічними
(органолептичні,
фізико-хімічні,
санітарнотоксикологічні) та радіаційними. Характеристики деяких показників
представлені в табл.1.
Табл.1.
Порівняльна таблиця норми якості питної води, які контролюються згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10,
нормативів ВООЗ, USEPA і ЄС
ДСанПіН 2.2.4-171-10
Показники
1
Водородний показник
Загальна мінерализація (сухий залишок)
Жорсткість загальна
Нафтопродукти

Норма
ВООЗ

Норма
USEPA

Норма
ЄС

3

4

5

6

од. рН

6-9

-

6,5-8,5

6,5-8,5

мг/л

1000

1000

500

1500

мг-екв/л

7,0

-

-

1,2

мг/л

0,1

-

-

-

Одиниця
виміру

Норм.ГДК, не
більше

2
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1

2

3

4

5

6

Поверхнево-активні речовини (ПАР)

мг/л

0,5

-

-

-

Фенольний індекс

мг/л

0,001

-

-

-

-

-

-

30

Лужність

-

мг НСО3 /л

Неорганічні речовини
Алюміній (Al3+)

мг/л

0,5

0,2

0,2

0,2

Азот аммонійний

мг/л

0,5

1,5

-

0,5

Барій (Ва2+)

мг/л

-

0,7

2,0

0,1

Берилій(Ве2+)

мг/л

0,0002

-

0,004

-

Бор (В)

мг/л

0,5

0,3

-

1,0

Ванадій (V)

мг/л

-

0,1

-

-

Вісмут (Bi)

мг/л

-

0,1

-

-

Залізо (Fe)

мг/л

0,2

0,3

0,3

0,2

Кадмій (Cd)

мг/л

0,001

0,003

0,005

0,005

Калій (К+)

мг/л

-

-

-

12,0

Кальцій (Са2+)

мг/л

-

-

-

100,0

Кобальт (Со)

мг/л

0,1

-

-

-

Кремній (Si)

мг/л

10,0

-

-

-

Магній (Mg2+)

мг/л

-

-

-

50,0

Марганець (Mn,сумарно)

мг/л

0,5

0,5

0,05

0,05

Мідь (Сu, суммарно)

мг/л

0,1

2,0

1,0-1,3

2,0

Молібден (Мо,сумарно)

мг/л

0,07

0,07

-

-

Мишьяк (As, )

мг/л

0,01

0,01

0,05

0,01

Нікель (Ni,сумарно)

мг/л

0,02

-

-

0,02

Нітрати (поNO3-)

мг/л

50

50,0

44,0

50,0

Нітрити (поNO2-)

мг/л

0,5

3,0

3,5

0,5

Ртуть (Hg, сумарно)

мг/л

0,0005

0,001

0,002

0,001

Свинець (Pb,сумарно)

мг/л

0,01

0,01

0,015

0,01

Селен (Se, сумарно)

мг/л

0,01

0,01

0,05

0,01

Срібло (Ag+)

мг/л

-

-

0,1

0,01

Стронцій (Sr2+)

мг/л

7,0

-

-

-

Сульфати (SO42-)

мг/л

250

250,0

250,0

250,0

Фтори (F)

мг/л

0,7 / 152

1,5

2,0-4,0

1,5

Хлоріди (Cl-)

мг/л

350

250,0

250,0

250,0

Хром (Cr)

мг/л

0,05

0,05

0,1

0,05

Цианіди (CN-)

мг/л

0,05

0,07

0,2

0,05

Цинк (Zn2+)

мг/л

1,0

3,0

5,0

5,0
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Організація контролю якості питної води в Україні
Для вирішення проблеми питної води в Україні була розроблена і вже діє
Загальнодержавна цільова програма «Питна вода України» на 2006-2020 роки,
метою якої є забезпечення прав громадян на достатній життєвий рівень та
екологічну безпеку шляхом надання населенню питної води в необхідних
обсягах у відповідності до встановлених нормативів якості питної води.
Щорічно Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства публікує Національну доповідь про якість питної
води та стан питного водопостачання в Україні [1]. Головним органом,
контролюючим безпеку питної води, є Державна санітарно епідеміологічна
служба, яка має мережу лабораторій по всій країні. «Ведення моніторингу
якості поверхневих вод здійснюється за басейновим принципом 29
вимірювальними лабораторіями. Інструментально-лабораторний контроль за
якісним станом поверхневих вод здійснюється за 25-54 гідрохімічними та
двома радіологічними показниками» [1,с.17]. Контроль за якістю питної води
проводять також атестовані лабораторії підприємств водопостачання. Але
постійний моніторинг якості води мінімум по 80 показникам, як того вимагає
ДСанПіН 2.2.4-171-10, в країні не ведеться, тому українці не знають, що саме
п'ють. Існуюча система забезпечення вимірювань параметрів води, яка
виконуфється атестованими лабораторіями, розроблена досить добре тільки для
традиційних хімічних показників. За бактеріологічними показниками
вимірювання проводяться стандартними методами, що характеризуються
винятковою надійністю і тривалістю й трудомісткістю.
ДСанПіН 2.24-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» передбачає поетапне збільшення кількості показників
безпеки та якості, які контролюють у питній воді. На сьогоднішній день мають
контролюватись 52-а показники, з 2015-го року - 65, а з 2020-го року – 77. Але
навіть при такому переносі строків багато наших водоканалів мають ще й
Тимчасові дозволи на відхилення від норм ДСанПіНу.
Щоб визначити всі контролюємі показники води, потрібно мати сучасне
технічне оснащення, науковий і технічний потенціал, кошти на придбання
реактивів. А це далеко не кожній лабораторії під силу. Вартість одного аналізу
на визначення вмісту хімічних сполук з низькими значеннями ГДК може
складати тисячі і навіть десятки тисяч гривень, причому такий аналіз
необхідно проводити в кількох пунктах і з певною періодичністю. А з
урахуванням відсутності в більшості наших лабораторій сучасної апаратури і
реактивів, проводити хороший аналіз води з кожним роком все складніше.
Практика Російської Федерації, де аналогічний ДСанПіН був затверджений ще
у 2002 році, показала, що ці норми не працюють. Адже навіть в Росії провести
випробування за повним переліком в змозі 2-3 великих центри і вартість цієї
роботи дуже велика, що є абсолютно неприйнятним для переважної більшості
водопостачальних підприємств.
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Методи та види обладнання
Орієнтовний перелік методик та стандартів визначення показників
безпечності та якості питної води міститься у додатку 5 до ДСанПіН 2.2.4-17110 [4]. Цей перелік включає 66 методик, із яких, на жаль, близько 40 - це
методики, розроблені в бувшому СРСР ще в 70-80-х роках минулого століття.
На сьогоднішній день нормативні документи передбачають використання
наступних основних методів аналізу води, які можна згрупувати умовно по
таким групам: хімічні методи (титріметрія), фізико-хімічні методи
(нефелометрія,колориметрія,
хроматографія,
спектрофотометрія,
турбидиметрія,
фотометрія),
електрохімічні
методи
(іонометрія,
вольтамперометрія), фізичні методи (фотометрія полум`я, емісійна
спектроскопія, атомно-абсорбційна спектроскопія, радіометрія) та санітарнобіологічні методи. Кожний із цих методів забезпечує певний діапазон вимірів і
діапазон похибок. Необхідно також відмітити, що наявність одної хімічної
сполуки у воді можна визначити кількома методами.
У світі виробляється широкий діапазон обладнання для контролю якості
питної води: портативні прилади для контролю якості (аналізатори якості води,
кондуктометри, солеміри, киснеміри, флуоріметри, турбідіметри, фотометри,
колориметри,
газові
хроматографи,
хромато-мас-спектрометри,
УФспектрометри,
рефрактометри,
фотометри,
атомно-флуоресцентні
спектрометри,
рН-метри,
іономіри,
електрохімічні
аналізатори,
вольтамперометричні
аналізатори,
полярографи,
прилади
для
потенціометричного титрування, автотітратори, киснеміри, аналізатори
біохімічного споживання кисню, аналізатори хімічного споживання кисню
тощо), мобільні лабораторії, промислові потокові аналізатори питної води,
лабораторне обладнання для мікробіологічного аналізу питної води.
З 1 січня 2015 в Україні планується забезпечити контроль якості питної
води, призначеної для споживання людиною, за додатковими санітарно-хімічні
показниками: нафтопродукти,поверхнево-активні речовини, кобальт, нікель,
селен, хром, бензапірен, диброхлорметан, пестициди, тригалогенметани,
хлороформ, перманганатна окислюваність.

Рис.2.Аналізатор InfraCal TOG / TPH Analyzers
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В зв’язку з цим зупинимось на деяких сучасних приладах, які дозволяють
забезпечити контроль за вищевказаними показниками води, і які вже доступні
на українському ринку.
Аналізатори вмісту нафтопродуктів у воді InfraCal TOG / TPH Analyzers
виробництва компанії WILKS Enterprise (США). Прибор забезпечує визначення
всіх вуглеводнів. Повний аналіз займає 10-15 хвилин з урахуванням підготовки
проби. Використовується ІК –технологія. простий і зручний для експлуатації
навіть ненавченим персоналом
Аналізатор 797 VA Computrace виробництва фірми Metrohm (Швейцарія)
широко застосовується для визначення важких металів в різного типу водах.
Прилад дозволяє визначити з великою точністю концентрацію близько 20
хімічних елементів, в тому числі кобальту, нікелю, селену та хрому.
Використовується вольтамперичний та полярографічний методи.

Рис.3. Аналізатор 797 VA Computrace

Для аналізу органічних компонентів використовується аналізатор
токсичних органічних речовин у воді GC955 фірми Synspec B.V. (Нідерланди).
Система розроблена на базі газового хроматографа Synspec GC955 і включає
додатковий блок пробопідготовки. Блок пробопідготовки дозволяє відокремити
речовини газової фази (органічні компоненти, повітря, азот) від води, що
дозволяє кількісно визначити токсичні компоненти за допомогою газового
хроматографії. На сьогоднішній день визначенню підлягають наступні
хлоропохідні вуглеводнів: хлороформ, трихлоретилен, тетрахлоретилен та інші.
Портативний експрес аналізатор хромато-масс-спектрометр TRIDION™-9
GC-TMS (фірма Torion, США) найшвидший і зручний з існуючих світових
аналогів. Відмінні особливості приладу: швидкість аналізу, надійність і
зручність вимірювань. Аналізатор складається з вбудованого низькотермального капілярного газового хроматографа з швидко програмованої
температурою, і мініатюрного мас-спектрометра з іонної пасткою. Прилад
забезпечує високу точність визначення органічних компонентів – пестицидів,
поверхнево-активних речовин тощо.
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Рис.4. Хромато-масс-спектрометр TRIDION™-9 GC-TMS

Асортимент приладів постійно поповнюється новими типами обладнання
з новими можливостями та діапазонами вимірювань. Відповідно до
національного законодавства України засоби вимірювальної техніки повинні
бути включені в державний реєстр засобів вимірювальної техніки. При
великому різноманітті приладів та виробників у обладнання світі, в державний
реєстр внесено незначну кількість приладів. Так, станом на сьогоднішній день в
реєстр внесено лише 8 видів pH-метрів: (ТОВ "Взор", НВО "Измерительная
техника ИТ", ЗАТ "НПП "Автоматика", "НПО Аквилон", "НПП "Томьаналит",
всі - Російська Федерація, а також фірм Invensys Systems Inc., -США, Palintest
Ltd - Великобританія, Testo AG – Німеччина); 6 типів оксиметрів (ТОВ
"Компанія "ЮТАС", м. Київ (1), Mediana Co., Ltd., Республіка Корея (2), Beijing
Choice Electronic Technology Co., Ltd., КНР(3)); 10 типів спектрофотометрів
("ЛОМО-Спектр", АТЗТ "ОКБ СПЕКТР", НВКФ "Аквилон", ЗАТ "ИнариТехнологии", АТ "НПО "ЭКРОС" ", "ЭКОХИМ"- всі - Російська Федерація,
ЗАТ "СОЛАР" - Республіка Білорусь, ВАТ "SELMI" - Україна, Shanghai Mapada
Instruments Co., Ltd. – КНР). В той же час, на спеціалізованих українських
сайтах посередники пропонують великий асортимент обладнання відомих
іноземних виробників, яке не включене в державний реєстр. Враховуючи те, що
відповідальність за достовірність вимірювання буде нести лабораторія,
українським підприємствам необхідно перед закупівлею, дуже часто доволі
дорогого обладнання, вимагати від продавця необхідні реєстраційні документи.
На закінчення окремо хочеться виділити вклад НТУУ «КПІ» у вирішенні
проблеми покращення якості води в Україні. 27 червня 2013 в було відкрито
Навчально-науковий центр «Чиста вода», який створений НТУУ «КПІ» спільно
з компанією «Технології природи». Мета діяльності ННЦ «Чиста вода» –
розв’язання проблеми забезпечення чистою питною водою населення України.
Центр стане однією з головних наукових лабораторій, де розроблятимуться нові
та досліджуватимуться існуючі технології водоочищення.
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ХІМІЧНИЙ ТА РАДІАЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ ПРИМІЩЕНЬ
Власенко М. Ю., студ. (гр. ФЕ-11, ФТІ НТУУ «КПІ»); Чернушак І. І., ст. викл.
(каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»)

Сучасне навколишнє середовище, а також технічний розвиток індустрії,
змушують приділяти підвищену увагу безпеці населення. Одним з обов'язкових
заходів у цьому напрямку є проведення радіаційного і хімічного моніторингу.
Радіаційний контроль проводиться для вимірювання радіації на місцевості, в
даному випадку, ступеня зараження різних поверхонь будинків, а також
будівельних майданчиків. Хімічний контроль необхідний для виявлення
отруйних речовин, небезпечних для здоров'я людини і тварин, забруднень в
повітрі, в приміщеннях та на поверхнях. Для проведення радіаційного та
хімічного контролю використовуються вимірювальні прилади. Детальніша
інформація про такі прилади буде представлена нижче в статті.
В наш час такий моніторинг не проводиться регулярно, а тільки за
рішенням самих власників будинків, квартир або державних органів влади. Це є
дуже поганим наслідком для здоров’я людей. Тому, потрібно щоб такий
моніторинг, проводився частіше від моменту побудови будинку до моменту
припинення його експлуатації .
Радіаційний моніторинг це система дозиметричного контролю будівель
на виявлення радіаційних складових речовин, що перевищують норми ,згідно
радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Такі речовини можуть знаходитись як і
в самій будівлі так і на її території.
Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97) (v0062282-97) в
будівництві нормуються наступні радіаційні параметри:
 Ефективна питома активність природніх радіонуклідів в будівельних
матеріалах та в мінеральній будівельній сировині;
 Потужність поглиненої в повітрі дози (ППД) гамма-випромінювання в
приміщеннях будинків і споруд;
 Середньорічна еквівалентна рівноважна об'ємна активність (ЕРОА)
ізотопів радону-222 та торону в повітрі приміщень.
Контролю підлягають:
 сировина і будматеріали: піски і глини всіх видів, гравій,крейда, гіпс,
сланці, щебінь всіх видів, відсів гранітний всіх видів;
 відходи: шлаки, золи, шлами, порожня порода та інші;
 будівельні бетонні та залізобетонні вироби, конструкції, цегла;
 оздоблювальні матеріали і вироби: керамічні, гранітні, мармурові та
гіпсокартонні плити.
Обов'язковому радіаційному контролю підлягають:
 будинки, що здаються в експлуатацію;
 дитячі дошкільні та освітні установи;
 санаторно-курортні та лікувально-оздоровчі заклади;
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 перші поверхи та підвальні приміщення, що використовуються
в середніх та вищих загальноосвітніх та соціально-культурних закладах.
Радіаційний моніторинг будівель забезпечується:
 нормативною базою, яка ґрунтується на законах України та
нормативних актах;
 методичною базою;
 технічними засобами для здійснення радіаційного контролю та обробки
отриманих результатів.
Згідно державним будівельним нормам України, кожна будівельна
компанія що споруджує, проводить капітальний ремонт або реконструює
об’єкт, не залежно від галузі виробництва, зобов’язана виконати радіаційний
контроль об’єкту до вимог ДБН В.1.4-0.0. Введений в експлуатацію об’єкт який
не пройшов радіаційний контроль, вважається незаконним.
У приміщеннях, площа яких не перевищує 50м2, проводиться 3 заміри за
допомогою технічного обладнання, із 3-х замірів визначається середнє значення
що і є результатом. Такі виміри проводяться на висоті 1м від підлоги. В
приміщеннях, площа якого перевищує 50м2, заміри проводяться на кожні повні
та не повні 50м площі. Результати виміри заносяться до акту відповідно ДБН
В.1.4-0.02.
Якщо після проведення такого контролю результат гамма –
випромінювань перевищуватиме 0.26 мкГрхгод -1, то діяльність цього об’єкту
припиняється та проводяться всі заходи щоб показники були доведені до
норми.
В наш час є дуже велика кількість приладів радіоконтролю як нашого
виробництва так і іноземного, всі вони різні і мають свої мінуси та плюси, тому
немає сенсу розглядати всі прилади та робити детальний опис характеристик і
можливостей. Розглянемо тільки ті прилади ,які добре себе проявили на
практиці. Це такі моделі як:
 Радіометр пошуковий СРП-68-01та СРП-88Н (сцинтиляційний).
Це пошукові робочі прилади для виміру радіації що є на штатному
забезпеченні спеціалізованих служб таких як: радіологічні лабораторії клінік і
лікарень, центрів гігієни та епідеміології, ветеринарні станції, лабораторії та
служби радіаційного контролю промислових підприємств, лабораторії
екологічної безпеки, об'єктів ядерної енергетики, геологічні та геофізичні
польові лабораторії, пошуково-рятувальні служби Міністерства Надзвичайних
Ситуацій.
Особливість таких приладів це герметичний корпус що дає можливість
проводити виміри в рідких середовищах та при підвищеній вологості або
опадах. Вже близько 10 років ці прилади доводять гарні експлуатаційні
можливості. Висока чутливість і швидкі результати у радіоактивному
забрудненні вторинних металів дозволяють обробляти більшу частину
контрольованого об'єкту в більш короткий проміжок часу.
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Рис. 1 - Радіометр пошуковий СРП-68-01 (сцинтиляційний)

Рис. 2 - Радіометр пошуковий СРП-88Н
 Комплект індивідуальних дозиметрів ИД-02 та ДК-02.
Такі комплекти використовуються для безпеки виробничого персоналу,
переважно для польових лабораторій. Вони визначають оперативно дозове
навантаження в конкретний момент часу. В таких приладах використовуються
автономне живлення. Комплект ИД-02 складається з 10 індивідуальних
дозиметрів ИД-02 і зарядного пристрою ЗД-6.

Рис. 3 - Комплект індивідуальних дозиметрів ИД-02 та ДК-02
 Дозиметр-радіометр побутовий АНРІ- 01-02 «Сосна».
Даний прилад для вимірювання радіації призначений для індивідуального
застосування населенням з метою забезпечення радіаційної безпеки на
місцевості, у житлових і виробничих приміщеннях. Прилад має можливість
вимірювати в своїх межах забруднення на гамма і бета випромінювання. Такий
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дозиметр-радіометр оптимально використовується для кількісних оціночних
показань радіоактивного забруднення різних матеріальних ресурсів. Це
портативний прилад, який закріплюється на ремені або в кишені одягу. Корпус
приладу виготовлений з ударно стійкої пластмаси і складається з двох частин,
з'єднаних між собою гвинтами. У верхній частині на панелі розташовані органи
управління та індикації, відсік елемента живлення з кришкою. Всередині
верхньої частини корпуса розміщено дві друковані плати, на яких встановлені
радіодеталі. У нижній частині корпуса розташована плата з встановленими на
ній лічильниками випромінювань. До нижньої частини корпусу кріпиться
поворотна задня кришка, що є екрануючим фільтром.

Рис. 4 - Дозиметр-радіометр побутовий АНРІ- 01-02 «Сосна»
Хімічний контроль здійснює перевірку атмосферного повітря, ґрунту,
води, будівних матеріалів, меблів та інших елементів та матеріалів що
знаходяться в приміщенні або на стадії будівництва будинку та його території.
Деревообробні та будівні матеріали з часом можуть виділяти шкідливі хімічні
речовини які треба вчасно виявляти та проводити спеціальні заходи на
зниження шкідливих речовин. Найбільш небезпечною речовиною в побутових
приладах є ртуть.
Ртуть (Hg) – метал, рідкий при кімнатній температурі і найважніший
серед рідких речовин. Температура плавлення: - 38,9С0. Температура кипіння:
357,3С0. Випаровування ртуті в сім раз важче повітря, тиск випаровування:
1,3*10-3 мм рт. ст. при температурі 20С0. У воді ртуть не розчиняється.
Розчинення ртуті можливе тільки в кислотах. Велику небезпеку викликає ртуть
яка накопичується в щілинах підлоги приміщення, тому що постійно виділяє
шкідливе випаровування. Ртуть не має запаху, кольору, смаку а також не
подразнюють миттєво шкіру, очі та інші частити тіла людини. Допустима
норма випаровування ртуті в приміщенні складає 3*10 -5мг/м3. Перевищена
норма викликає у людини отруєння. Першими ознаками такого отруєння
можуть бути:
 підвищення стомлення організму;
 недомагання;
 слабкість;
 сонливість;
 головна біль;
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 запаморочення;
 біль в суглобах.
При гострому отруєнні можуть бути викликані такі симптоми: металічний
присмак у роті, нудота, підвищена температура тіла від 38 до 39С 0, набряк ясен
та кровотеча.
Технічні засоби для пошуку випаровування ртуті:
 Аналізатор АГП-01М.
Це переносний прилад призначений для вимірів випаровування ртуті в
повітрі та здійснення пошуку по встановленню місця випаровування. АГП-01М
складається з таких елементів: блок аналізу та індикації, блок живлення,
повітрянозабірник, пристрій сублімації. Блок живлення може бути автономним
або портативним мережевим. При використанні спеціальних методик і
допоміжних приладів для виділення ртуті (БПР, УВ-1 і т.п.) дозволяє
вимірювати вміст ртуті у воді, мінеральній сировині, ґрунтах, опадах та стічних
вод. Аналізатори використовуються службами геологорозвідки, санепіднагляду
та екології.

Рис. 5 - Аналізатор АГП-01М
 Комплекс універсальний ртутнометричний УКР-1МЦ.
Такий аналізатор ртуті призначений для вимірювань вмісту парів ртуті в
пробах атмосферного повітря, в повітрі закритих приміщень та робочої зони,
для пошуку і виявлення місць розташування прихованих джерел парів ртуті у
приміщеннях і на місцевості. Прилад може використовуватися в складі
пересувних лабораторій контролю забруднення атмосфери, стаціонарних
станцій, в сертифікаційних і санітарно-гігієнічних лабораторіях, у тому числі в
системі санепіднагляду, службах МНС. Живлення приладу здійснюється
автономним вбудованим блоком.
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Рис. 6 - Комплекс універсальний ртутнометричний УКР-1МЦ.
Хімічними небезпечними речовинами які можуть знаходитись в
приміщенні також є:
 Фенол.
Це не кольорові кристали що мають специфічний запах. Температура
плавлення: 43С0. Температура кипіння:182С0. Розчинити фенол можливо
тільки спиртом, ацетоном, бензолом, хлороформом. Шкідливе випаровування
фенолу може утворюватися із меблів, деревообробних матеріалів, будівельних
матеріалів. При отруєнні можуть бути викликані такі симптоми: головна біль,
підвищення температури тіла до 40С0, підвищення частоти дихання, набряк
легенів.
 Нітробензол.
На вигляд це зелено-жовта масляна рідина яка має запах гіркого мигдалю.
Температура плавлення: 5,8С0. Температура кипіння: 210,8С0. Не розчинний у
воді. Випаровування важче повітря, може накопичуватися в криницях, тунелях,
підвалах. Ознаки отруєння людини: головна біль, нудота, недомагання,
потемніння в очах, шум у вухах. При попаданні двох крапель у ротову
порожнину викликають смерть.
 Фурфурол.
Не кольорова рідина яка має запах житнього хліба. Температура
плавлення: - 36,5С0. Температура кипіння: 161,7С0. Розчиняється в спирті.
Фурфурол входить в склад розчинників, лаків та красок. Концентрація що
викликає подразнення становить: за 1хв – 3000мг/м2, за 10хв – 500мг/м2. Ознаки
отруєння людини: нудота, надмірне виділення слини, важке дихання,головна
біль, судоми.
 Хлороводень.
Це газ який має різкий запах. При взаємодії газу з випаровуванням води
утворюється туман. Розчинний у воді. Використовуються у складі речовин що
закріплюють краски, лаки. Симптоми отруєння людини: кашель, нежить,
кишечні розлади.
Технічні засоби виявлення шкідливих хімічних речовин, які проявили
кращі експлуатаційні можливості:
 Універсальний прилад газового контролю УПГК-Лімбо.
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Виявлення, пошук місць витоків і оперативне вимір концентрації
небезпечних для людини речовин в повітрі робочої зони, промислових викидах
і сипучих матеріалах, а також ведення хімічної розвідки при виникненні
надзвичайних ситуацій. Прилад має: основний блок управління за допомогою
пневмо-електрокабеля підключаються такі аналітичні блоки: блок
вимірювальний та блок отруйних речовин.

Рис. 7 - Універсальний прилад газового контролю УПГК-Лімбо
 Газоаналізатор “КОЛИОН-1В”.
Переносний фотоіонізаціонний газоаналізатор для вимірювання
концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі, повітрі робочої зони,
пошук місць витоків в технологічному обладнанні, посудинах і трубопроводах,
при аварійних ситуаціях. Виявляє такі речовини: пари вуглеводнів нафти, гас,
дизельне паливо та інші нафтопродукти; органічні розчинники (ацетон, уайтспірит, сольвент та ін.); етанол та інші спирти; хлоралкени (три-і
тетрахлоретилен, вінілхлорид).

Рис. 8 - Газоаналізатор “КОЛИОН-1В”.
Радіаційний та хімічний моніторинг повинен проводитись постійно на
всьому етапі експлуатації приміщення. Та контролюватись і організовуватись
державними органами влади та службами що мають такі повноваження.
Після проведення таких перевірок, всі результати повинні бути занесені в
відповідні акти та зберігатись на відповідний термін передбачений
нормативними актами та законами. В наш час екологія світу в такому стані, що
відповідні такі моніторинги допоможуть зберегти здоров’я та життєдіяльність
населення.
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ОСНОВНІ МЕТОДИ МОНІТОРИНГУ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ
Власенко М. Ю., студ. (гр. ФЕ-11, ФТІ НТУУ «КПІ»); Чернушак І. І., ст. викл.
(каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»)

Лісові пожежі руйнують ліси, фауну та ґрунти, забруднюють атмосферу і
воду. В Україні лісові пожежі в деяких регіонах можуть призвести також до
поширення радіоактивного забруднення.
Моніторинг лісових пожеж це система спостережень і контролю за
пожежною небезпекою в лісі за умовами погоди, станом лісових горючих
матеріалів, джерелами вогню та лісовими пожежами з метою своєчасної
розробки та проведення заходів з попередження лісових пожеж. Сучасні методи
виявлення пожеж майже не дозволяють їм досягати до територіальних чи
навіть, федеральних масштабів. При вчасному реагуванні на дані моніторингу
доцільно прагнути до недопущення розповсюдження пожежі в локальні чи
місцеві масштаби. Виходячи з сказаного, питання про організацію пожежного
моніторингу повинно займати одне із перших місць в діяльності лісової
служби. Загалом, виявлення лісових пожеж передбачає будування, розміщення
та організаційну діяльність спостережних пунктів, наземне та авіаційне
патрулювання лісів, космічний моніторинг.
Одним із розповсюджених методів виявлення пожеж, є наземне
спостереження. Традиційно, це візуальне виявлення людьми зі спеціалізованих
конструкцій – вишок (Рис 1.). Даний метод використовується більше ста років з
невеликими вдосконаленнями, пов'язаними з використанням засобів зв'язку
(рації, стільниковий зв'язок та ін.) та оптичними пристроями візуального
контролю (біноклі, підзорні труби та ін.). В ідеальному варіанті виявлення
пожежі відбувається наступним чином: на спеціалізованій вишці (призначеної
для тривалого знаходження на ній людини) на спеціальному майданчику
знаходиться людина. Додатково на площадку наносять азимутальне коло для
визначення напрямку. При візуальному виявленні пожежі, спостерігач за
допомогою азимутального кола, визначає напрямок на пожежу і повідомляє цей
напрямок в центр контролю за допомогою засобів зв'язку. З центру контролю
визначають, з якої ще вишки може бути виявлено ця пожежа та зв'язуються з
іншим спостерігачем, який так само виявляє пожежу і визначає напрямок на
нього. Після цього в центрі контролю, використовуючи відомі напрямки з
вишок на пожежу, визначають місцезнаходження передбачуваного пожежі та
вживають заходи для її ліквідації. Але в такому методі існує суттєвий недолік,
це постійне використання людської праці, тому що цей метод зовсім не
автоматизований.
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Рис.1- Вишка для наземного виявлення пожеж

Зазвичай наземне патрулювання здійснюється за допомогою
телеустановок “Балтика-3М”, які встановлені на пересувних телескопічних
мачтах висотою 35 метрів на базі автомобіля “ЗІЛ-131”. Такі спостережні
пункти можуть вести моніторинг в радіусі до 20 кілометрів. Як правило, такі
пункти розміщують на височинах в періоди великої ймовірності виникнення
лісових пожеж. При цьому телеустановки повинні бути оснащені супутниковим
зв’язком, навігацією та лазерними дальньомірами для визначення відстані до
димового шлейфу. Таку установку бажано забезпечити чергуванням пожежної
команди з транспортом підвищеної прохідності для оперативного придушення
виявлених багать.
Авіаційний метод (Рис.2) виявлення лісових пожеж має набагато більше
можливостей, але з економічної точки зору вартість літального часу більше за
наземні пристрої в 3 рази. В умовах недостатніх коштів на авіапатрулювання
повітряними суднами, зростає роль нових економічних літальних апаратів та
космічних засобів. Найчастіше для моніторингу пожеж застосовують
пілотовані моноплани та дельтамотоплани. Особливо слід відзначити
дистанційно пілотовані літальні апарати (ДПЛА), оснащені телекамерою та
системою супутникової навігації (GPS) (Рис 3.). Сучасні безпілотні апарати
діляться на класи:
 Міни (до 200 кг зі стартом з транспортно-пускової установки).
 Мікро (до 5 кг зі стартом з руки).
Однак, сучасні ДПЛА мають ряд суттєвих недоліків:
1) Порівняно невеликий кут захоплення реєструючої апаратури.
2) Малий радіус польоту (до 50 км), що не дає можливості оглядати
велику площу.
3) Для мікро - класу ДПЛА велика залежність польоту від вітру та
турбулентних потоків.
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4) Порівняно висока аварійність та низький ресурс.
5) Необхідність погоджувати польоти з органами управління повітряним
рухом.

Рис 2.- Літак для авіаційного
методу виявлення

Рис 3.- Безпілотний літальний апарат для
виявлення лісових пожеж

За останні роки стрімко почала розвиватися сфера електроніки, зв’язку та
цифрових систем. Це не могло не відобразитись на вдосконаленні систем
моніторингу лісових пожеж. Розвиток електроніки та цифрової техніки
призвело до використання цифрових камер для виявлення пожеж, тобто
здійснення відеомоніторингу. Вдосконалення обчислювальної техніки
дозволило автоматизувати частину роботи, виконуваної людиною, залишивши
за ним лише процес прийняття рішення. Поширення мобільного зв'язку
забезпечило масове будівництво висотних споруд (з наявністю електричного
живлення і каналів зв'язку) як на території великих населених пунктів, так і в
сільській місцевості, а точніше кажучи, і на територіях, прилеглих до лісових
масивів.
Найбільшою перспективою в сфері відеомоніторингу являється
розміщення на висотних спорудах PTZ-IP відеокамер (Рис.4) , які об’єднуються
в одну єдину систему та мають вихід в мережу Інтернет.
Переваги такого методу:
1)
Спільне
використання
систем
з
висотними
спорудами
стільникового зв’язку, це дає змогу не будувати окремі споруди для відеокамер.
2)
Можливість доступу одного оператора до кількох камер.
3)
Можливість одному оператору визначати координати загоряння при
видимості з декількох камер.
Крім цього, на основі таких систем розподіленого відеоспостереження,
можна створювати цілі інформаційні комплекси, що забезпечують оператора
всім необхідним інструментарієм для ведення моніторингу лісу, визначення
координат пожежі (в режимі реального часу), виявлення можливих наслідків
лісової пожежі та багато іншого.
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Рис.4- Висотна споруда для
відеокамер

Найбільш масштабний та оперативний моніторинг великої території став
доступний тільки після появи штучних супутників Землі. Тільки з середини 70х років управління лісного господарства почали використовувати супутникову
інформацію в своїй практичній діяльності. Кожного дня по чорнобілих
маломасштабних зображеннях отриманих з метеорологічного супутника
“Метеор”, можна було слідкувати за сходом сніжного покриву, виявляти
скупчення грозової хмарності, які являються основною причиною масових
загорань в лісі. Однак, оперативної цю систему назвати було складно із-за
великого часового інтервалу між проходженням супутника над точкою
приймання (один раз на добу), тривалістю обробки зображення. Тому, виявити
лісову пожежу можна було на космічному знімкові лише по його димовому
шлейфу у видимому чи інфрачервоному діапазоні спектру.
На сьогоднішній день, оперативність супутникової інформації різко
виросла. Стало доступним отримувати знімки великих територій з достатньо
високими якостями. Також, значно зросла кількість космічних апаратів,
з’явилися недорогі станції приймання даних зі супутників, зросли можливості
програмних та апаратних засобів обробки та передачі космічної інформації,
тобто використання космічного моніторингу . В наш час цей моніторинг лісів
являється одним з найдоступніших методів контролю за розповсюдженням
великомасштабних лісових пожеж. Для інформаційної підтримки приймання
рішень широко застосовують отримані геоінформаційні системи, в яких
супутникова інформація синхронізується з географічними координатами та
являється регулярно оновленим джерелом даних.
В Україні для проведення космічного моніторингу лісових пожеж, як
правило, використовується інформація п’ятиканального радіометра AVHRR
(супутники серії NOAA). Спектральні діапазони каналів це 0,58-0,68 мкм,
0,725-1,1 мкм, 3,55-3,95 мкм, 10,3-11,3 мкм, 11,5-12,5 мкм. Метод визначення
пожеж базується на інформації каналу3 AVHRR так, як на дану область
припадає максимум випромінювання об’єктів при температурі горіння 8001000К. Тестовий моніторинг пожеж на території України провадиться в
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Українському центрі менеджменту землі і ресурсів(УЦМЗР). УЦМЗР отримує
до3-х знімків NOAA на добу з різних супутників цієї серії, що дозволяє
здійснювати регулярний моніторинг. Кожний знімок охоплює територію
України.
Такі методи базуються на використанні оцінки випромінювання за 3,4,5
каналами AVHRR, які відповідають інфрачервоному діапазону спектру.
Шлейфи диму, викликані пожежами, добре визначаються на1 та2 каналах
AVHRR (відповідно видимий і близький інфрачервоний діапазони). Для більш
точної ідентифікації пожеж використовуються порогові алгоритми, за якими
визначається температура випромінювання по 3-му і 4-му каналах. Прилад
AVHRR відкалібровано за температурою до330° К. Шлейфи диму добре
визначаються за 1-м і 2-м каналами і також успішно використовуються для
ідентифікації пожеж.
При аналізі пожежонебезпечних ділянок зображення розбиваються на три
типи:
 Нічні. Їх особливістю є низька ймовірність “помилкових пожеж” що
могли б викликатися відбитим сонячним випромінюванням та нагрітими
ділянками земної поверхні. Однак, на жаль, нічні знімки NOAA УЦМЗР
фактично не отримує.
 Вранішні/вечірні знімки. Це ті знімки, що регулярно отримує УЦМЗР.
На зображення цього класу сонячне випромінювання здійснює певний, але
незначний вплив. “Пожежні” піксели мають відповідати залежності: Т3> 298К,
Т3-Т4 >6K, Т4> 265К, R2<35%. R2 - альбедо в2-му каналі, T3, T4, иT5 радіояскравісні температури в3-му, 4-му і5-му каналах.
 Денні зображення для них характерна велика вірогідність “помилкових
пожеж” за рахунок нагрітих ділянок, сонячних блисків. Тому за денними
зображеннями складно визначати пожежі. Піксель відмічається як"потенційна
пожежа" при умовахT3 > 308K, T3 - T4 > 8K, T3 - T4 - 3*(T4 - T5) > 4K
(маскування відкритих нагрітих ділянок) і R1 - R2 >1% (маскування відбиття
від води).
Для визначення місцезнаходження пожеж вихідні знімки геокодуються і
формуються карти з растрового зображення та векторних шарах географічних
об’єктів (адміністративні границі, населені пункти, дороги). Для цих цілей
використовуються програмні пакети ERDAS IMAGINE та ArcView.
Ділянки з пожежами мають екстремально високий рівень інфрачервоного
випромінювання в діапазоні 3.55-3.95 мкм (3-й канал AVHRR), що відповідає
яскравим точками на зображенні. Це добре демонструють трьохмірні
гістограми інфрачервоного випромінювання, що в місцях пожеж гістограми
мають чітко виражені екстремуми. Космічне зображення є результатом синтезу
інфрачервоного, ближнього інфрачервоного і видимого каналів AVHRR.
Завдяки такому синтезу, пожежі проявляються як точки яскраво червоного
кольору, дим від пожеж і хмари мають блакитний колір, земля – зелений.
Так, наприклад, на Рис. 1 чітко помітні пожежі торф’яників і дим від них,
у Львівській області 24 жовтня 2000 року (Рис.6).
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Рис.6- Торф’яні пожежі 24 жовтня 2000 року

Отже, в комплексі заходів щодо запобігання лісових пожеж найбільш
актуальним завданням є раннє виявлення і визначення місця розташування
вогнища загоряння. Для цього традиційно використовуються наземне
спостереження, авіація, відео та космічний моніторинг. Кожен з
використовуваних методів має свої переваги і недоліки, але тільки наземний
моніторинг може забезпечити безперервний контроль лісової території та
виявлення лісових пожеж на самій ранній стадії.
Література
1. Исследование лесов аэрокосмическими методами. Новосибирск: Наука,
1987. 216 с
2. Елагин А.Е. Лесные пожары: борьба с ними // Всесоюз. конф. с
участием зарубеж. учен. "Катастрофы и человечество": Тез. докл., Суздаль, 1115 февр., 1991. М., 1991. - С. 16-18
3. Курбатский Н.П. Лесные пожары и их последствия. -Красноярск: Ин-т
леса и древесины, 1985. 139 с.
4. В.В.Белов, С.В.Афонин.
Опыт оперативного космомониторинга
лесных пожаров со спутников NOAA.//Всеросийская научная конфренция
«Дистанционное зондирование земных покровов»
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ОХОРОНА ПРАЦІ НА МІСЦЯХ ПРАКТИК У НАВЧАЛЬНОДОСЛІДНИХ ГОСПОДАРСТВАХ АГРАРНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ
Войналович О.В., к.т.н., Голопура С.М.,
(Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ)

Організація працеохоронної роботи в аграрних вищих навчальних
закладах (ВНЗ) має ряд особливостей, які необхідно враховувати у навчальновиховному процесі. Зокрема, це стосується забезпечення належних (безпечних)
умов праці на місцях практик, дотримання встановленого режиму праці та
відпочинку науко-педагогічними працівниками. Мають певні відмінності
нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП), що регламентують
організацію і ведення роботи з охорони праці у ВНЗ.
Тому для аграрних ВНЗ важливим є розроблення і введення у дію
необхідного переліку документів з охорони праці, ознайомлення з ними та
іншими НПАОП працівників, студентів, слухачів та аспіратів з метою
запобігання травматизму та захворюваності на всіх етапах навчально-виховного
процесу, формування у них працеохоронного світогляду, поліпшення стану
викладання працеохоронних дисциплін.
Вивчення питань охорони праці під час проходження виробничих
практик потрібно розглядати як виконання самостійної роботи (як під
керівництвом викладача, так і без його участі). Перед направленням на місця
проходження практики студентів необхідно зорієнтувати на виявлення
небезпечних і шкідливих виробничих чинників на робочих місцях та
розроблення заходів для їх запобігання. Ці питання потрібно оформити
окремим розділом у звіті про виконання практичного навчання.
Важливим є регламентування та узгодження дій керівників аграрних ВНЗ
та навчально-дослідних господарств (НДГ), де студенти проходять практичні
заняття, керівників практик від ВНЗ і НДГ, спеціалістів з охорони праці щодо
забезпечення вимог охорони праці на місцях практики. Особливістю
проходження практики студентами аграрних ВНЗ є наявність на територіях і у
приміщеннях виробничих підрозділів НДГ багатьох небезпечних і шкідливих
чинників – мобільних машин, незакритих кожухами рухомих (обертових)
вузлів сільськогосподарських агрегатів та механізмів, норовливих тварин та ін.
Тому умовою проведення практичного навчання у НДГ чи на інших базах
практики повинно стати розроблення Паспортів з охорони праці на робочих
місцях практичного навчання. У таких паспортах мають бути вказані неусунені
виробничі небезпеки і шкідливості, а також комплексні заходи для їх усунення,
використовувані засоби індивідуального захисту та порядок контролю з боку
посадових осіб (працівників) НДГ за виконанням робіт студентами (за їх
перебуванням на території виробничого підрозділу НДГ). Із затвердженими
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керівником НДГ паспортами потрібно ознайомити студентів та керівників їх
практичного навчання.
Інструктажі з безпеки життєдіяльності та охорони праці зі студентами, які
від’їжджають на практику, спочатку проводять у аграрному ВНЗ (рис. 1). На
кафедрах працеохоронного спрямування аграрного ВНЗ необхідно розробити
відповідні програми інструктажів з детальним висвітленням питань безпеки
перебування студентів у дорозі до баз практики та на території НДГ, під час
проживання у гуртожитках і виконання основних виробничих процесів, а також
під час дозвілля.
Журнали інструктажів перед
проходженням практики
(зберігають у деканатах)

Журнал вступного
інструктажу з
охорони праці
Аграрний ВНЗ

Кафедри
працеохоронного
спрямування та
відповідні деканати
Інструктажі з безпеки
життєдіяльності
Інструктажі з
охорони праці
Керівник НДГ
затверджує:
Паспорти з охорони
праці на робочих місцях
практичного навчання

Прямування до
місць проходження
практики
Прибуття до місця
проходження практики
(у НДГ) та перебування
на території
підприємства
Виконання
практичних робіт на
місцях проходження
практики (у НДГ)
Під контролем
керівників практики

Інженер з
охорони праці
НДГ
Вступний інструктаж
з охорони праці
Первинний
інструктаж з охорони
праці
Керівники робіт
(виробничих
підрозділів НДГ)

Журнали первинного
інструктажу з охорони
праці

Рис. 1. Порядок проведення інструктажів з охорони праці під час практик
студентів аграрного ВНЗ
Ці інструктажі аж ніяк не скасовують інструктажі з охорони праці
(вступного і первинного), які мають бути проведені на базах практики (у НДГ),
а є їх важливим доповненням. Практика для студентів з певних навчальних
дисциплін має стати також практикою з охорони праці, коли студенти зможуть
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порівняти стан охорони праці у виробничих підрозділах баз практики з
відповідними нормативними вимогами, вказаними у чинних НПАОП, та
запропонувати керівництву НДГ ефективні працеохоронні заходи.
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БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВАНТАЖІВ
Войналович О.В., к.т.н., Кофто Д.Г., Марчишина Є.І., к.с.-г.н.,
(Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ)

Залежно від характеру виконання робіт на працівників автотранспорту
агропромислового комплексу (АПК) впливають небезпечні та шкідливі
виробничі чинники, які за певних умов можуть призвести до виробничих травм,
професійних хвороб, тимчасового або усталеного зниження працездатності,
підвищення частоти соматичних та інфекційних захворювань.
Так, на автомобільних дорогах на здоров’я водіїв та ризик дорожньотранспортних пригод (ДТП) несприятливо впливають:
– висока інтенсивність дорожнього руху;
– підвищена температура повітря у кабіні транспортного засобу в теплий
період року (інакше – протяги через підвищену швидкість руху повітря, якщо
відкрито вікна кабіни) та знижена – у холодний період року (за відсутності
кондиціонерів);
– підвищена температура металевих та інших поверхонь у кабіні
транспортного засобу в теплий період року та знижена – у холодний період
року;
– підвищена концентрація шкідливих газів у кабіні – окису (двоокису)
вуглецю, оксидів азоту, пари бензину чи дизельного палива та ін.;
– підвищений рівень шуму і вібрації на робочому місці водія;
– нервово-емоційне напруження під час керування автомобілем за умов
інтенсивного дорожнього руху;
– недотримання водіями режиму праці та відпочинку (перевищення
тривалості керування транспортним засобом протягом робочого дня), що
призводить до перевтоми;
– монотонність праці під час керування автомобілем (зокрема, у разі
далеких рейсів);
– підвищене фізичне навантаження під час тривалого керування;
– незадовільний технічний стан систем транспортного засобу, що
визначають безпеку автомобіля;
– незадовільний стан автомобільних та ґрунтових доріг в Україні;
– низький рівень культури поведінки учасників дорожнього руху на
автомобільних дорогах, що призводить до порушення вимог «Правил
дорожнього руху» (швидкісного режиму, правил випереджання інших
транспортних засобів, проїжджання залізничних переїздів, порядку увімкнення
фар та габаритних вогнів тощо);
– порушення правил дорожнього руху іншими автомобілістами та
пішоходами, що призводить до ДТП;
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– відсутність належного контролю за дотримання водіями «Правил
дорожнього руху» та інших нормативно-правових актів з безпеки дорожнього
руху та охорони праці.
Сільськогосподарські вантажі здебільшого належать до масових вантажів,
часто негабаритних та таких, що потребують спеціального температурного
режиму. Це продукція рослинницької галузі сільськогосподарського
виробництва (зерно, овочі, фрукти, технічні культури, посівні та саджальні
матеріали, пестициди та мінеральні добрива тощо) та тваринництва
(перевезення великої рогатої худоби, свиней, коней, овець, птиці, бджіл, живої
риби). Транспортування продукції сільського господарства характеризується
багатьма особливостями, пов'язаними з кліматичними умовами, термінами
дозрівання (збирання) культур та споживання продукції, розміщенням
сільськогосподарських підприємств у різних регіонах держави. Ці особливості
сільськогосподарського виробництва багато у чому визначають напрямки
перевезень сільськогосподарських вантажів автомобільним транспортом та
умови праці водіїв.
До особливостей організації перевезень сільськогосподарських вантажів,
що впливають на безпеку і гігієну праці, належать:
• суттєві сезонні коливання обсягу робіт і, як наслідок, значна
нерівномірність щодо потреби кількості автотранспортних засобів;
• залучення на період збирання врожаю транспортних засобів та
працівників різних автотранспортних підприємств (приватних власників
автотранспорту) без належних знань нормативів безпеки та охорони праці;
• різні дорожні умови і відстані перевезення, що залежать від схеми
перевезень;
• на період збирання врожаю часто встановлюють цілодобовий режим
роботи автотранспорту;
• розкиданість на великій території дрібних пунктів завантажень за
відносно невеликої кількості приймальних (розвантажувальних) пунктів;
• необхідність створення на період збирання врожаю тимчасових
заправних пунктів, пунктів технічного обслуговування і ремонту
автотранспорту, місць харчування та відпочинку працівників;
• необхідність організації надійного диспетчерського зв'язку між усіма
пунктами, організаціями та водіями автотранспортних засобів, зайнятими
перевезеннями врожаю.
Основними завданнями організації перевезень сільськогосподарських
продуктів є: забезпечення своєчасного доставлення продукції та її збереження
під час перевезення, створення умов для ефективного використання збиральної
техніки, транспортних засобів, вантажильних машин; дотримання нормативних
умов праці на робочих місцях водіїв автотранспорту; запобігання виробничому
травматизму і професійній захворюваності.
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ПАСПОРТИЗАЦІЯ МІСЦЬ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ У НДГ
АГРАРНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Войналович О.В., к.т.н., Зубок Т.О.,
(Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ)

Ставлення до безпеки і здоров’я учнів та студентів у нашій державі має
виявлятися у забезпеченні належного страхуванні учасників навчальновиховного процесу від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання. Так, наприклад, студентів Австрії, Німеччини, США та інших
провідних країн світу страхують від нещасних випадків у вищих навчальних
закладах (ВНЗ) у рамках національних законів страхування. В Україні таке
страхування є лише декларативним, адже потерпілі під час практики на
виробництві студенти (чи особи, які їх представляють) не отримують ніяких
компенсаційних коштів у разі отримання травм у ВНЗ чи місцях проведення
практики, зокрема у навчально-дослідних господарствах (НДГ).Тому важливо
перед направленням студентів на практику переконатися у відповідності умов
праці у підрозділі (на дільниці чи робочому місці) нормативним вимогам
безпеки та гігієни праці.
Потрібно зазначити, що на працівників сільського господарства може
несприятливо впливати ряд виробничих чинників. Так, наприклад, на полі
часто відзначають несприятливі погодні умови (підвищена чи знижена
температура повітря, його підвищена вологість, вітер, дощ, високі рівні
сонячної радіації), поля обробляють пестицидами і агрохімікатами, що вимагає
неухильного дотримання карантинних термінів. Для забезпечення нормативних
вимог безпеки і гігієни праці на робочих місцях практичного навчання у НДГ
має бути проведено їх обстеження, розроблено і впроваджено комплекс заходів
для запобігання травмам і хворобам. Цю процедуру можна реалізувати у
вигляді паспортів робочих місць проходження практики, де вказано потенційні
небезпечні та шкідливі виробничі чинники та перелік заходів, які необхідно
впровадити для усунення наявних (потенційних) небезпек.
Далі представлено приклад розробленого паспорта для молочно-товарної
ферми відокремленого підрозділу навчально-дослідного господарства
Національного університету біоресурсів і природокористування України (ВП
НДГ НУБіП України).
Паспорти мають підписати:
– відповідальна особа від ВП НДГ НУБіП України щодо забезпечення
вимог безпеки і гігієни праці на робочому місці проходження практики;
– начальник відділу практичного навчання НУБіП України;
– начальник відділу охорони праці НУБіП України.
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Затверджує паспорт директор ВП НДГ НУБіП України. Такий порядок
накладає підвищену відповідальність на посадових осіб ВНЗ та його НДГ за
безпеку студентів на місцях практики та на території НДГ.
Такі паспорти у НУБіП Україні розроблено для 15 найбільш типових
робочих місць рослинництва (виконання робіт на полях господарства за участі
чи без участі мобільної сільськогосподарської техніки, внесення пестицидів та
ін.), тваринництва (у тваринницьких фермах, на вигульних майданчиках,
кормоцехах, під час проведення ветеринарного обслуговування та ін.) та
ремонту (технічного обслуговування) самохідних сільськогосподарських
машин.
ПАСПОРТ
забезпечення працеохоронних вимог
на робочих місцях проходження практики у ВП НДГ НУБіП України
Назва ВП НДГ НУБіП України_Агрономічна дослідна станція
________________
Назва
структурного
підрозділу_Тваринницький
комплекс
_________________
Робоче місце проходження практики_Молочно-товарна ферма
_________________
Коротка характеристика виконуваних робіт:_Догляд, годівля,
забезпечення належного утримання тварин, доїння, обстеження і лікування
тварин _________________________________________________________
Потенційні небезпечні виробничі чинники: Норовливі та агресивні
тварини; рухомі мобільні машини (трактори, кормороздавачі) та механізми
(для видалення гною); незахищені огорожами обертові (рухомі) вузли с/г
агрегатів та механізмів; висока напруга електромережі, необхідність
піднімання і перенесення вантажів; наявність горючих речовин, необхідність
контактування з тваринами; наявність незакритих технологічних каналів у
підлозі_______________________________________________________________
Потенційні шкідливі виробничі чинники: _ Наявність у повітрі
шкідливих газів, мікроорганізмів, збудників хвороб і пилу; недостатній рівень
природного і штучного освітлення; підвищений рівень шуму, підвищена
вологість (у зимовий і перехідний періоди), недотримання показників
мікроклімату в приміщенні (температури,
швидкості руху повітря),
необхідність
перенесення
вантажів________________________________________________________
Перелік заходів, які необхідно виконати для усунення наявних
(потенційних) небезпек: __Забезпечити студентів спецодягом, рукавицями і
(за необхідності) засобами індивідуального захисту; не перевищувати норм
піднімання і перенесення вантажів студентами; не допускати перебування
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студентів у небезпечній зоні біля норовливих і агресивних тварин;
облаштувати протипожежні щити; електричні проводи на висоті до 2,5 м
прокласти у захисних рукавах; лампи світильників закрити герметичними
ковпаками; регулювальні і обслуговувальні роботи механізмів проводити лише
після вимкнення двигуна ____________________________________________
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ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ
ЗАХИСНИХ ПРИСТРОЇВ НА ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ОБЛАДНАННІ І
КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТАХ ВИРОБНИЧИХ ОБ’ЄКТІВ
ПІДПРИЄМСТВ
Володченкова Н.В., к.т.н. (каф. БЖД НУХТ),
Хіврич О.В., к.війск.н., доцент (каф. БЖД НУХТ)

Аналіз причин виникнення аварій або аварійних ситуацій, пов’язаних із
пилоповітряними вибухами, свідчить про те, що первинні вибухи або спалахи
переважно відбувалися в технологічному обладнанні, бункерах або силосах і
тільки у декількох випадках первинний спалах відбувався безпосередньо у
об’ємі виробничого приміщення.
Під час функціонування підприємств можливі різні ситуації, що
призводять до виникнення вибухів.
Так, виникнення вибуху в бункері або силосі обумовлено наступним:
 під час розвантаження або очищення бункера (силосу) і потрапляння в
нього джерела займання;
 під час займання пилоповітряної суміші від полум’я вибуху, що стався
в обладнанні, з’єднаному з цим бункером (силосом);
 при здуванні пилу зі стінок струменем продуктів горіння або
повітряної вибухової хвилі від вибуху, який стався зовні бункеру (силосу),
наприклад в норії, самопливній трубі, аспіраційному трубопроводі або
сусідньому бункері (силосі);
 під час відпуску продукту, при обрушенні зводу, якщо в бункері
(силосі) є осередок займання.
За даними обставинами технологічне обладнання вищенаведених
підприємств за умовами пилоутворення можна поділити на дві групи.
До першої групи відноситься обладнання, у якому утворення ППС
передбачено технологічним регламентом і виключити її утворення практично
неможливо. Це ситовіяльні машини, повітряні сепаратори, аспіраційні колонки,
пневмотранспортні мережі.
До другої групи відносяться вальцьові верстати, дробарки, трієри,
оббивні, куколе-, вівсюговідбірні машини та інші. Утворення пилоповітряної
суміші у даному обладнанні є побічним явищем, властивим для відповідної
стадії технологічного процесу.
Для запобігання виникнення вибухонебезпечних ситуацій та мінімізації їх
можливих наслідків пропонується завчасно розробляти та встановлювати
захисні пристрої на технологічному обладнанні і конструктивних елементах
виробничих об’єктів, що передбачають:
– вибухорозрядні пристрої;
– швидкодіючі засувки або інші типи вогнеперепинювачів, що
встановлюються в місцях найбільш ймовірного виникнення вибуху і зблоковані
з швидкодіючими засувками або іншими типами вогнеперепинювачів,
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приводами машин, звуковою та світловою сигналізацією на пульті управління;
– сповісники – індикатори вибуху, що встановлюються в місцях
найбільш ймовірного виникнення вибуху і зблоковані з швидкодіючими
засувками або іншими типами вогнеперепинювачів, приводами машин,
звуковою та світловою сигналізацією на пульті управління.
При проектуванні нових і реконструкції діючих підприємств необхідно
застосовувати автоматичне протипожежні клапани та запобіжні пристрої, що
перекривають при виникненні пожежі технологічні отвори для пропуску
стрічок конвеєрів і встановлюють в протипожежних стінах і перегородках або
обладнанні.
До виробничих об’єктів, що обладнуються вибухозахисними пристроями
слід віднести:
– приймальні і відпускні пункти для залізничного та автомобільного
транспорту;
– виробничі будівлі, силосні корпуси елеваторів, склади сировини, галереї
для безтарного зберігання і переміщення сировини і продуктів її переробки;
– цехи, відділення, блочно-модульні і агрегатні установки для
виробництва борошна, круп, солоду, комбікорму і кормової суміші;
– підготовчі, дробильні відділення;
– відділення для тарування, просіювання борошна, цукру;
– зерносушарні установки, приймальні і сушарні башти, цехи відходів,
пилу, чищення і сортування мішкотари. Вибухорозрядні пристрої призначені
для запобігання зростанню тиску вибуху в об’ємі технологічного обладнання
вище допустимого рівня з метою його захисту від руйнування і недопущення
розповсюдження полум’я та продуктів вибухового горіння пилоповітряної
суміші у виробничі приміщення. При цьому запобігання зростанню тиску
вибуху вище допустимого рівня здійснюється шляхом відведення полум’я і
продуктів вибухового горіння пилоповітряної суміші із об’єму технологічного
обладнання у безпечну зону за межі виробничої будівлі.
До складу вибухорозрядного пристрою входять:
 запобіжна мембрана або відкидний клапан;
 відвідний трубопровід;
 вогнезапобіжний пристрій.
Вибухорозрядними пристроями, як правило, обладнуються норії,
дробарки, фільтр-циклони, рециркулярні зерносушарки, шахтні зерносушарки,
каскадні нагрівачі.
Конструкції вибухорозрядних пристроїв мають забезпечувати відкриття
мембран (клапанів) при надлишковому статистичному тиску ΔРст не більше 104
Па.
Відвідні трубопроводи вибухорозрядних пристроїв повинні бути прямими
і мінімальної довжини. В якості відвідних трубопроводів вибухорозрядних
пристроїв вважається за доцільне використовувати зварні сталеві труби
округлого перетину з товщиною стінок не менше 1,0 мм або труби будь-яких
типів, які витримають залишковий тиск вибуху ΔРзал.
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Вага відкидної кришки клапана має обмежуватися згідно з таким
співвідношенням:
G кл £ 0,1Δ P ст F виб , .
(1)
де G кл – вага відкидної кришки клапана, кгс; Δ P ст – статичний тиск відкриття
клапана, Па; F виб – площа прохідного перетину вибухорозрядного пристрою,
см2.
Площа прохідного перетину вибухорозрядного пристрою (Fвиб)
визначається:
Fâèá 

V 2/3
1 (Päîä  1) 2  1
2
0,01 

(2)

де V – вільний об’єм обладнання, яке підлягає захисту, м 3; а – коефіцієнт, який
характеризує тиск відкриття вибухорозрядного пристрою; ΔРдод – допустимий
надлишковий тиск, Па; ξΣ – сумарний коефіцієнт гідравлічного опору
відвідного трубопроводу; К – коефіцієнт, який характеризує довжину (L, м)
відвідних трубопроводів.
При застосуванні на норіях в якості вибухорозрядного пристрою
відкидного клапана довжина вхідного трубопроводу разом з клапаном не
повинна бути більше 3,0 м.
На норіях з висотою норійних труб Hнор не більше 36,0 м вибухорозрядні
пристрої повинні встановлюватися на головці норії або на обох норійних
трубах в будь-якому місці, зручному для монтажу і обслуговування
вибухорозряних пристроїв.
Висновки. Запропонована класифікація технологічного обладнання
підприємств, які спеціалізуються на роботі з продуктами, які є джерелом
пилоповітряної суміші їх переробки за умовами пилоутворення дозволяє
обґрунтовано визначати місця встановлення вибухорозрядних пристроїв.
Запропоновані заходи щодо встановлення захисних пристроїв на
технологічному обладнанні і конструктивних елементах виробничих об’єктів
підприємств, дають змогу мінімізувати ймовірні наслідки вибухонебезпечних
ситуацій.
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БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ
Гавриш С.А., доц., к.т.н., Гавриш А.С., доц., к.т.н. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»),
Гальченко І.В., студ. (гр. ТП-41м, ТЕФ НТУУ «КПІ»)

Теплова мережа – сукупність енергетичних і трубопровідних установок,
що призначені для транспортування і розподілу пари та гарячої води до
споживачів тепла і назад в системах теплопостачання. Джерелами пари та
гарячої води є: котел, турбіна, насос, бойлер,ТЕЦ, котельна тощо.
Теплові мережі можуть бути магістральні та місцеві (розподільчі).
Магістральна теплова мережа – комплекс трубопроводів і насосних стацій, що
забезпечує транспортування гарячої води та пари від електричних станцій та
котелень до місцевої (розподільчої) теплової мережі. Місцева (розподільча)
теплова мережа – сукупність енергетичних установок, обладнання і
трубопроводів, яка забезпечує транспортування теплоносія від джерела
теплової енергії, центрального теплового пункту або магістральної теплової
мережі до теплового вводу споживача.
Для забезпечення безпечної експлуатації магістральних та місцевих
(розподільчих) теплових мереж необхідно виконувати ряд організаційних та
технічних заходів, які передбачені нормативно-правовими актами охорони
праці. Основними із них є: НПАОП 40.1-1.02-01 «Правила безпечної
експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж»
та НАПБ В.01.034-2005/111 «Правила пожежної безпеки в компаніях, на
підприємствах та організаціях енергетичної галузі України» та інші.
Так, відповідні ділянки теплової мережі з точним визначенням меж
обслуговування розпорядженням по району теплових мереж закріплюються за
майстрами та слюсарями. Оперативне обслуговування теплової мережі району
протягом зміни здійснює черговий диспетчер району, а у центральній
диспетчерській службі мережі – черговий диспетчер служби. Обходи (об’їзди)
теплотраси без спускання персоналу у підземні споруди здійснюють не менше
двох працівників. У разі спускання в камеру − не менше трьох працівників та
виконані заходи безпеки щодо проведення робіт в підземних спорудах.
Під час обходу (об’їзду) теплотраси персонал повинен мати: слюсарний
інструмент, ключ для відкривання люка камери, гачок для відкривання камер,
огородження для установлення біля відкритих камер і на проїзній частині
вулиці, засоби освітлення (акумуляторні ліхтарі, переносні світильник
напругою до 12 В у вибухозахищеному виконанні) та газоаналізатор. Персонал
протягом зміни повинен регулярно підтримувати зв'язок з черговим
диспетчером району, повідомляти йому про виконану роботу, а у разі
виявлення небезпечних для працівників та обладнання дефектів вжити заходи
щодо негайного виведення обладнання з роботи. У випадку розривання
трубопроводу і розтікання гарячої води небезпечну зону необхідно огородити,
виставити наглядачів, на огородженні установити застережні знаки безпеки, а в
ночі – сигнальне освітлення.
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Від’єднання трубопроводів для ремонту проводиться відповідно до вимог
виробничих інструкцій. За наявності складних схем теплопроводів потрібно
використовувати бланки перемикань. Під час демонтажу окремих ділянок
трубопроводів необхідно стежити, щоб решта трубопроводів перебувала у
сталому положенні. Консольні кінці трубопроводів, що висять, повинні
спиратись на тимчасові стояки. Не дозволяється під час укладання
великогабаритних вузлів трубопроводів залишати без закріплення
відгалуження, що нависають.
Перед початком монтажу трубопроводів необхідно перевірити стійкість
укосів і міцність кріплення траншей, в які укладаються трубопроводи, міцність
кріплень стінок, необхідну за умовами безпеки крутість схилів та траншей,
вздовж яких очікується переміщення машин. Заборонено перебувати
працівникам у траншеї, камері, каналі (тунелі) під час опускання в них труб або
елементів іншого обладнання та арматури, а також стояти під обладнанням і
вузлами трубопроводів, що установлюються, до остаточного їх закріплення. У
тунелях повинна бути припливно-витяжна вентиляція. Не дозволяється
перебувати у тунелях за температури повітря понад 50 оС. А за температури
повітря понад 45оС працівники повинні бути одягнені у теплу (ватяну) одежу.
Після закінчення будівельно-монтажних робіт перед прийманням
трубопроводів проводять випробування їх на міцність і герметичність. Крім
того, конденсатопроводи і трубопроводи водяних теплових мереж промивають,
паропроводи продувають парою, а тубопроводи водяних теплових мереж у разі
відкритої системи теплопостачання та мережі гарячого водопостачання –
промивають та дизенфікують.
Перед початком проведення випробувань керівник робіт повинен:
перевірити виконання усіх підготовчих заходів; організувати перевірку засобів
вимірювань, які необхідні для проведення випробовувань; провести інструктаж
про заходи безпеки та обов’язки членів бригади під час проведення кожного
окремого етапу випробувань; перевірити від’єднання передбачених програмою
відгалужень і теплових пунктів.
Знижувати тиск і дренувати воду із трубопроводів потрібно через
спускову арматуру – дренажі та повітряні клапани. Виконувати такі роботи
послабленням частини болтів фланцевих з’єднань дозволяється лише у
випадку, коли неможливо випорожнити трубопровід через спускову арматуру.
Температура води, що дренується, в цьому випадку повинна бути менше 45 оС.
Послаблювати болтові з’єднання необхідно з боку, протилежного перебуванню
працівника, який виконує цю роботу.
Не дозволяється під час проведення ремонту теплових мереж
використовувати демонтовані збірні залізобетонні і бетонні елементи
конструкцій з наявними слідами пошкоджень.
Роботи, пов’язані з пуском водяних і парових теплових мереж та з
випробуванням мережі або окремих її елементів та конструкцій, проводять за
програмою, яку затверджує головний інженер теплових мереж (електростанції).
Під час пуску щойно побудованих магістральних мереж, що відходять
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безпосередньо від колектора ТЕЦ, у разі використання для промивання
трубопроводів сітьових і підживлювальних насосів ТЕЦ і під час проведення
випробувань мереж на розрахунковий тиск і розрахункову температуру
програма робіт узгоджується з головним інженером електростанції, а за
необхідності – із споживачами. У програмах виконання робіт слід передбачити
заходи щодо безпеки працівників.
Гідропневматичне промивання трубопроводів і випробування мереж на
розрахунковий тиск і розрахункову температуру проводять за нарядом і під
керівництвом начальника району (цеху), його заступника або іншого керівника
чи спеціаліста району, який призначений розпорядженням начальника району
(цеху).
У разі пуску теплових мереж теплопроводи слід заповнювати водою під
тиском, що перевищує статичний тиск теплової мережі, яка заповнюється, не
більше ніж на 0,2 МПа (2 кгс/см2), за умови від'єднання систем споживання.
Незалежно від джерел водопостачання трубопроводи теплових мереж слід
заповнювати водою з температурою до 70оС.
Під час гідропневматичного промивання теплових мереж і проведення
випробувань теплової мережі на розрахунковий тиск системи споживачів і
теплові пункти необхідно від’єднати. Не дозволяється одночасно проводити
гідропневматичне промивання теплових мереж і систем споживачів.
Під час проведення випробувань теплової мережі на розрахункові
параметри теплоносія заборонено: виконувати роботи на ділянках, що
підлягають випробувань; перебувати працівникам у камерах, каналах, тунелях і
спускатись в них; стояти проти фланцевих з’єднань трубопроводів та арматури;
усувати виявлені несправності. Температура води у трубопроводах під час
випробувань не повинна перевищувати 45оС.
Під час проведення випробувань теплової мережі на розрахунковий тиск
теплоносія заборонено різко підвищувати тиск та підвищення його понад
граничне значення, яке передбачене програмою випробувань.
Заборонено одночасно проводити випробування теплових мереж на
розрахунковий тиск і на розрахункову температуру.
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ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В ПРИМІЩЕННЯХ
ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Гавриш С.А., доц., к.т.н., Гавриш А.С., доц., к.т.н, Затірка Н.О., студ. (гр. ТП-41м,
ТЕФ НТУУ «КПІ»)

Пожежна безпека на теплоенергетичних підприємствах регламентується
нормативними актами пожежної безпеки (НАПБ), Державними будівельними
нормами (ДБН), державними стандартами України (ДСТУ), міждержавними
стандартами системи стандартів безпеки праці (ГОСТ) та нормативними
документами, які розробляють підприємства с урахуванням конкретних
особливостей виробництва. Основними із них є: НАПБ А.01.001-2004 «Правила
пожежної безпеки в Україні»; НАПБ В.01.034-2005/111 «Правила пожежної
безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі
України»; НАПБ Б.03.002-2007 «Норми визначення категорії приміщень,
будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною
небезпекою; ДБН В.2.5-56-2010 «Державні будівельні норми України.
Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту»;
ДБН В.1.1.7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»; ДБН В.2.5-13-98
«Пожежна автоматика будинків і споруд»; ДСТУ 3855-98 «Пожежна безпека.
Визначення пожежної небезпеки матеріалів і конструкцій»; ДСТУ 3675-98
«Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги»; ГОСТ
12.1.041-83. ССБТ «Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие
требования». Изменения: І-ІІІ-89; 2-ІІІ-91; ГОСТ 12.4.009-83. ССБТ. «Пожарная
техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»
та інші.
Основними складовими пожежної безпеки на теплоенергетичних
підприємствах є: пожежна безпека виробничого обладнання; пожежна безпека
технологічних процесів; пожежна безпека матеріалів і сировини, що
використовуються, та організаційно-технічні заходи.
Для будівель, споруд і приміщень теплоенергетичних підприємств, в яких
експлуатуються ЕОМ, вимоги пожежної безпеки регламентуються
нормативними актами пожежної безпеки НАПБ В.01.034-2005/111 «Правила
пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної
галузі України» та НПАОП 0.00-1.28-10 «Правила охорони праці під час
експлуатації електронно-обчислювальних машин». Відповідно з їх вимогами не
дозволяється розташування приміщень категорії А і Б за вибухопожежною
небезпекою над та під залами електронно-обчислювальних машин (ЕОМ), а
також у суміщених з ними приміщеннями. Приміщення категорії В повинні
відділятися від залів ЕОМ протипожежними стінами.
Приміщення категорії А − вибухопожежонебезпечне. Характеризується
такими речовинами і матеріалами, що знаходяться або обертаються у ньому:
горючі гази (ГГ), легкозаймисті рідини (ЛЗР) з температурою спалаху не
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більше 28оС у такій кількості, що можуть утворювати вибухонебезпечні
газопароповітряні суміші, у разі займання яких розвивається розрахунковий
надлишковий тиск вибуху у приміщенні , який перевищує 5 кПа. Речовини і
матеріали, які здатні вибухати і горіти при взаємодії з водою, киснем повітря
або один з одним у такій кількості, що розрахунковий тиск вибуху в
приміщенні перевищує 5 кПа.
Приміщення категорії Б – вибухопожежонебезпечне. Характеризується
такими речовинами і матеріалами, що знаходяться або обертаються в ньому:
горючий пил, волокна, легкозаймисті рідини з температурою спалаху більше 28
о
С, горючі рідини в такій кількості, що можуть утворювати вибухонебезпечні
пилоповітряні або пароповітряні суміші, у разі займання яких розвивається
розрахунковий надлишковий тиск вибуху у приміщенні, що перевищує 5 кПа.
Приміщення категорії В – пожежонебезпечне. Характеризується такими
речовинами і матеріалами, що знаходяться або обертаються в ньому: горючі
газі, легкозаймисті, горючі та важкогорючі рідини, а також речовини та
матеріали, які здатні при взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним
вибухати і горіти або тільки горіти; горючий пил і волокна, тверді горючі та
важкогорючі речовини і матеріали за умови, що приміщення, в яких вони
знаходяться або обертаються, не відносяться до категорії А і Б і питома
пожежна навантага для твердих і рідких легкозаймистих та горючих речовин на
окремих ділянках площею 10 м2 кожна перевищує 180 МДж/м2. Приміщення
також відноситься до категорії В, якщо його площа менше 10 м 2 і в ньому
знаходяться або обертаються горючі матеріали і речовини, що утворюють
пожежну навантагу за умови, що приміщення не відносяться до категорії А і Б.
Сховища інформації, приміщення для зберігання пакетів магнітних
дисків, «флеш-пам’яті» (або як їх ще називають «флешки») слід розташовувати
в обособлених приміщеннях, обладнаних негорючими стелажами та шафами.
Зберігати їх необхідно на стелажах в металевих касетах.
Фальшпідлога у приміщеннях ЕОМ повинна бути виготовлена з
негорючих або важко горючих матеріалів з межею вогнестійкості не менше ЕІ30 (0,5год.). Простір під нею слід розділяти негорючими діафрагмами на відсіки
площею не менше 250 м2. Діафрагми повинні мати межу вогнестійкості не
менше ЕІ-45 (0,75 год.). У місцях перетину діафрагмами комунікацій їх слід
прокладати у спеціальних обоймах, а зазори зашпарувати негорючими
матеріалами.
Звукопоглинальне облицювання стін та стель цих приміщень слід
виготовляти з негорючих та важко горючих матеріалів.
Для промивання деталей ЕОМ необхідно застосовувати негорючі мийні
препарати. Промивання чарунок та інших змінних пристроїв горючими
рідинами дозволяється лише у спеціальних приміщеннях, які обладнані
припливно-витяжною вентиляцією. За потреби проведення дрібного ремонту
або технічного обслуговування ЕОМ безпосередньо в машинному залі та
неможливості застосування негорючих речовин для миття дозволяється мати в
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залі не більше 0,5 л легкозаймистих речовин (ЛЗР) у тарі, що не б’ється та
щільно закривається.
Приміщення, у яких розташовуються персональні ЕОМ та дисплейні
зали, де влаштування систем автоматичного пожежогасіння не обов’язкове,
слід оснащувати переносними вуглекислотними вогнегасниками з розрахунку 2
шт. на кожні 20 м3 площі з урахуванням гранично допустимої концентрації
вогнегасної речовини. Комп’ютери після закінчення роботи на них повинні
відключатися від електричної мережі. Не рідше одного разу на квартал
необхідно очищати від пилу агрегати та вузли ЕОМ, кабельні канали та простір
між підлогами.
Не дозволяється:
− розміщувати машинні зали ЕОМ у підвалах;
− проводити роботи з ремонту вузлів , блоків ЕОМ безпосередньо в
машинному залі;
− постійно зберігати в залах та біля ЕОМ папір, диски, «флеш-пам'ять» та
інші носії інформації, запасні блоки, деталі тощо, якщо вони не
використовуються для поточної роботи. Дозволяється зберігати лише ті носії
інформації, які необхідні для поточної роботи;
− залишати без нагляду ввімкнену в мережу електронну апаратуру, яка
використовується для випробування та контролю ЕОМ;
− відключати захисні пристрої, самочинно проводити зміни у конструкції
та складі ЕОМ або їх технічне налагоджування.
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БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕПЛООБМІННИХ
АПАРАТІВ ТА ТРУБОПРОВОДІВ
Гавриш С.А., доц., к.т.н., Гавриш А.С., доц., к.т.н, Очеретнюк Р.В., студ. (гр. ТП31м, ТЕФ НТУУ «КПІ»)

Теплообмінні апарати мають різноманітні принцип дії, призначення,
конструкцію, види, розміри, галузі застосування та умови експлуатації. Але
крім спеціальних існують загальні вимоги безпеки, виконання яких забезпечує
безпеку їх експлуатацію. Вони визначені нормативно-правовими актами
охорони праці НПАОП 40.1-1.02-01 «Правила безпечної експлуатації
тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж» та НПАОП
0.00-1.07-94 «Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють
під тиском» (зі змінами та доповненнями від 11.07.97 р. та 22.03 02 р.), згідно з
якими експлуатація теплообмінних апаратів забороняється: у разі виявлення
дефектів, що можуть спричинити порушення їх надійної і безпечної роботи; у
разі відсутності та несправності елементів їх захисту та регуляторів рівня; після
закінчення терміну чергового інспекторського огляду.
Про виявлені дефекти та несправності під час експлуатації
теплообмінного апарата слід зробити запис у його паспорті із зазначенням
причини заборони експлуатації.
Теплообмінні апарати і трубопроводи до них повинні мати повітряні
клапани у верхніх точках та дренажні пристрої, що сполучаються з
атмосферою, в нижніх точках і застійних зонах. Під час роботи теплообмінного
апарата забороняється проводити його ремонт та ліквідацію нещільностей
з’єднань окремих елементів апарата, що перебувають під тиском.
Теплообмінний апарат або ділянку трубопроводу, що підлягає ремонту,
необхідно перекрити з боку суміжних теплопроводів і обладнання та з боку
дренажних і обвідних ліній, щоб уникнути попадання в них пари та гарячої
води. Дренажні лінії і повітряні клапани повинні бути відкриті. З
теплообмінного апарату і трубопроводу необхідно зняти тиск і звільнити їх від
пари і води, з електроприводів вимикальної арматури зняти напругу, а з мережі
живлення електроприводів – запобіжники. Цю арматуру необхідно відкрити.
Вентилі відкритих дренажів – відкрити, закритих дренажів після дренування
апарату ( трубопроводу) – закрити. Не електрифікована вимикальна арматура і
вентилі дренажів необхідно заблокувати ланцюгами або іншими
пристосуваннями і замкнути на замки. Виконання зазначених вимог
обов’язкове на трубопроводах з установленою заглушкою.
Справність запобіжних клапанів, манометрів, арматури теплообмінного
апарата повинні перевіряти працівники, які їх обслуговують, відповідно до
інструкції з обслуговування теплообмінних апараті.
Виводити з роботи для ремонту або для внутрішнього огляду
теплообмінний апарат (ділянку трубопроводу), що від’єднується від діючого
обладнання, необхідно двома послідовно установленими заглушками, між
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якими повинен бути дренажний пристрій, що сполучається з атмосферою.
Дозволяється однією засувкою виводити з дії апарат (трубопровід) з тиском до
6 МПа (60 кгс/см2); у цьому разі не повинно бути виходу пари в атмосферу
крізь дренаж, який відкрито на час ремонту або внутрішнього огляду на
виведеній з роботи ділянці. У разі роботи в середині теплообмінного апарата
або трубопроводу і якщо арматура трубопроводу, що виводиться з дії,
фланцева, необхідно обов’язково перекрити арматуру і установити заглушку.
Товщина заглушки повинна відповідати параметрам робочого середовища.
На вентилях, засувках вимикальної арматури слід вивішувати заборонні
знаки безпеки «Не відкривати! Працюють люди»; на вентилях відкритих
дренажів – «Не закривати! Працюють люди»; на ключах керування
електроприводами вимикальної арматури – «Не вмикати! Працюють люди»; а
на місці проведення робіт – «Працювати тут!». Забороняється розпочинати
ремонт апаратів і трубопроводів, що не мають дренажів і повітряних клапанів
та за наявності надлишкового тиску у них.
Якщо вода із виведеного в ремонт трубопроводу повністю не виведена,
розпочинати ремонтні роботи заборонено.
Дозволяється відключати однією засувкою (без установлення заглушок)
теплообмінні апарати на тих потоках, де робочий тиск не перевищує
атмосферний і температура теплоносія менше 45 оС. Засувки і вентилі
необхідно відкривати і закривати тільки із застосуванням важелів,
передбачених інструкцією з експлуатації арматури. Не дозволяється
застосовувати випадкові предмети для подовження плеча рукоятки або
маховика.
Для проведення ремонтних робіт на одному із підігрівачів високого тиску
за груповою схемою їх увімкнення необхідно вимкнути всю групу підігрівачів.
У разі виведення у ремонт обладнання з вибухонебезпечними отруйними і
агресивними речовинами його необхідно вивести з дії, спорожнити, очистити
(промити, продути) і відділити заглушками від діючого обладнання незалежно
від тиску і речовин, що транспортується.
Під час відгвинчування болтів фланцевих з’єднань трубопроводів
послаблювати болти слід обережно, щоб запобігти можливому викиданню
пароводяної суміші у разі неповного дренування трубопроводу.
Під час випробування і прогрівання трубопроводів пари і води
дозволяється підтягувати болти фланцевих з’єднань за надлишкового тиску до
0,5 МПа ( 5 кгс/см2), а сальники статевих компенсаторів та сальники арматури
– за тиску до 1,2 МПа (12 кгс/см2); сальники слід підтягувати обережно,щоб не
зірвати болти. Якщо застосовуються спеціальні пристосування, дозволяються
підтягувати сальники у разі тиску до 1,2 МПа (12 кгс/см 2) за розпорядженням і
під керівництвом працівника, який віддав розпорядження на проведення цієї
роботи.
Добивання сальників компенсаторів і арматури дозволяється виконувати
у разі надлишкового тиску в трубопроводах до 0,02 МПа (0,2 кгс/см2) і за
температури теплоносія до 45 оС. Замінювати сальникову набивку
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компенсаторів дозволяється тільки після повного спорожнення трубопроводу.
Під час підтягування нарізного з’єднання сальників або фланців працівник
повинен стояти з боку від можливого викидання струменя води або пари.
Розпочинати ремонт арматури на трубопроводах пари та гарячої води, яка
не має або має нечітку технологічну нумерацію, заборонено.
Штуцери контрольно-вимірювальної арматури слід підтягувати, якщо
тиск не перевищує 0,3 МПа (3кгс/cм2) тільки гайковими ключами, розмір яких
відповідає граням елементів, що підтягуються. Застосовувати для виконання
цієї роботи інші ключі та подовжувальні важелі заборонено. Під час
підтягування нарізного з’єднання працівник повинен стояти з протилежного
боку від струменя води або пари, які можуть з’явитися у разі зривання різі.
Прогрівання і пуск паропроводів слід виконувати згідно з місцевою
інструкцією або за спеціальною програмою. Під час прогрівання паропроводу
спочатку слід відкривати дренажі, потім поступово і обережно байпаси (парові
вентилі). Під час виникнення гідравлічних ударів прогрівання необхідно
припинити до повного зникнення їх і вжити заходів щодо усунення причин, що
викликали ці удари.
У разі засмічення проходу дренажного штуцера під час прогрівання або
підвищення тиску в паропроводі штуцер необхідно продути закриванням та
відкриванням вентиля. Якщо засмічення проходу дренажного штуцера
неможливо усунути продуванням, слід паропровід перекрити повністю і
прочистити дренажний штуцер. Працівник, який продуває дренажний штуцер,
повинен стояти з боку, протилежного виходу конденсату або пари, і виконувати
цю роботу у рукавицях.
Продування паропроводів необхідно виконувати згідно з інструкцією,
затвердженою керівником монтажної, ремонтної або пусконалагоджувальної
організації (дільниці) і узгодженою з керівником підприємства (цеху).
Безпосередньо перед початком продування дренажі повинні бути закриті, щоб
уникнути засмічування. Відкривати парову засувку слід поступово.
Працівники, які продувають паропровід, повинні користуватись проти
шумними навушниками.
Література
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ХІМІЧНІ ШКІДЛИВІ ФАКТОРИ, ЩО ДІЮТЬ НА ПРАЦІВНИКА
ЛАБОРАТОРІЇ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ МАГНЕТИТУ
Гнатюк А.О., студент (гр. БМ-41м, ФБТ НТУУ «КПІ»)

Вступ. Розвиток широкого спектру технологій, що базуються на
застосуванні нанорозмірних матеріалів в медицині та біології, відкрив нові
можливості в діагностиці та лікуванні низки хвороб [1]. Великий інтерес для
досліджень
широкого
спектру
дисциплін
представляють
магнітні
наночастинки. Їх широко використовують в біотехнології та медицини, що
пов’язано з можливістю дистантного управління ними і конструкціями на їх
основі при накладанні зовнішнього магнітного поля [2, 3].
На сьогодні найбільш широке застосування в медицині та біотехнології
отримали частинки нанорозмірного оксиду заліза, а саме магнетит (Fe₃O₄), що
обумовлено їх низькою токсичністю та стабільністю магнітних характеристик
[3]. Магнетит є найбільш типовим представником магнітних мінералів та має
кристалічну структуру типу оберненої шпінелі. Він виявляє феримагнітні
властивості [4].
За останні десять років багато досліджень було присвячено синтезу
магнітних наночастинок. Магнітні наночастинки синтезуються з різноманітних
речовин [2]. Для одержання хімічно чистого магнетиту (Fe3O4) найбільш
розповсюдженим є метод отримання шляхом співосадження водних розчинів
солей лугом (наприклад, гідрооксид амонію (NH4OH), NaOH (гідрооксид
натрію)). Одержаний порошок має чорний колір.
Під час виробництва магнетиту на працівника лабораторії можуть
впливати один, або ряд небезпечних і шкідливих виробничих факторів [5].
Лідируючим серед них є хімічний фактор, оскільки реактиви, що
використовуються у технології виробництва магнетиту, при порушенні правил
техніки безпеки, можуть нанести шкоду працівнику лабораторії. За даної
технології виробництва використовують наступні хімічні речовини: сульфат ІІ
та хлорид ІІІ валентного заліза, концентрованій розчин аміаку, та розчин
перхлорної кислоти.
Предметом дослідження єнегативний вплив на здоров’я працівника
лабораторії реактивів, що використовуються при виготовленні магнетиту.
Основні результати дослідження.
Сульфат ІІ заліза або залізний купорос (FeSO₄).
Крім виробництва магнетиту, застосовується у сільському господарстві, в
текстильній промисловості, для очистки промислових стічних вод від хромових
та ціанистих солей, для приготування мінеральних фарб (берлінська лазур та
ін.), при фарбуванні шкіри, у виробництві залізо-нікелевих акумуляторів [6].
Залізний купорос є кристалічною речовиною. При попаданні в організм
людини викликає загальнотоксичну дію, шлунково-кишкові розлади, дратує
шкірний покрив і слизову оболонку.
Вид небезпеки - отруєння аерозолями залізного купоросу.
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За ступенем впливу на організм людини відноситься до речовин третього
класу небезпеки.
Гранично допустима концентрація аерозолю сульфату заліза (II) в повітрі
робочої зони виробничих приміщень - 2 мг / м³.
Залізний купорос негорючий, пожежо-і вибухобезпечний.
При роботі з залізним купоросом повинні дотримуватися загальні вимоги
безпеки по ГОСТ 12.1.007.
Виробничі приміщення та лабораторії, в яких ведеться робота з залізним
купоросом, обладнують припливно-витяжною вентиляцією за ГОСТ 12.4.021.
Працюючі із залізним купоросом повинні бути забезпечені санітарнопобутовими приміщеннями, забезпеченими гарячою водою, спеціальним
одягом за ГОСТ 27574 і ГОСТ 27575, щитками захисними за ГОСТ 12.4.023 і
спеціальним взуттям. Для захисту органів дихання повинен застосовуватися
респіратор. Працюючі із залізним купоросом повинні бути забезпечені
індивідуальними засобами захисту (респіратор, резинові рукавички, захисні
окуляри).
Хлорид ІІІ валентного заліза (FeCl₃).
Хлорне залізо застосовується як каталізатор для синтезу різноманітних
органічних сполук, для потреб очистки води, а також, як досить ефективний
засіб травлення друкованих плат.
Воно досить добре розчинне у воді. А при нагріванні до температури
кипіння, починається повільно поточне розпадання на молекулярний хлор та
дехлорид.
Хлориди є більш токсичними за сульфати. З’єднання Fe (ІІІ) менш
ядовиті, але здатні діяти опікаюче на травний канал та викликає блювоту[6].
Згідно з ТУ У 24.1-05444552-045:2005 хлорне залізо відносять до мало
небезпечних речовин четвертого класу небезпеки за ГОСТ 12.1.007. Продукт є
пожежо- та вибухонебезпечним. Пил хлорного заліза викликає подразнення
слизових оболонок органів дихання і зору, при попаданні на шкіру викликає
опіки. В процесі робіт використовувати індивідуальні засоби захисту шкірних
покривів, очей та органів дихання. При попаданні на руки їх необхідно вимити
водою з милом. У разі потрапляння в очі їх необхідно рясно промити водою.
Неможна допускати попадання в шлунок. Потрібно зберігати в щільно закритій
тарі, оберігаючи від дії тепла і прямих сонячних променів. При проведенні
робіт, а також після їх закінчення необхідно провітрювати приміщення.
Аміак(NH₃).
Водний аміак - негорюча і не вибухонебезпечне рідина. Однак пари
аміаку здатні створити в приміщенні вибухонебезпечні концентрації.
Газоподібний аміак, що виділяється з водного аміаку, при нормальних умовах газ з різким запахом, вибухонебезпечний, токсичний і горючий. За ступенем
впливу на організм людини аміак відноситься до четвертого класу небезпеки.
Гранично допустима концентрація (ГДК) аміаку в повітрі робочої зони - 20 мг /
м³за ГОСТ 12.1.005.
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Високі концентрації викликають рясну сльозотечу та біль в очах, задуху,
сильні приступи кашлю, запаморочення біль у шлунку, блювоту, затримку сечі
[6].
Роботу з водним аміаком слід проводити в середині добре вентильованої
витяжної шафи. При роботі з водним аміаком необхідно дотримуватися
запобіжних заходів і використовувати індивідуальні засоби захисту:
фільтруючий промисловий протигаз; спеціальний одяг; гумові рукавички;
захисні окуляри.
Перхлоратна кислота(HClO₄).
Водні розчини перхлоратної кислоти високої концентрації активно
застосовуються для отримання перхлоратів, а також в аналітичній хімії та при
аналізі мінералів, розкладанні складних руд, в якості каталізатора.
Перхлоратна кислота - це безбарвна летюча рідина, сильно димить на
повітрі. З водою хлорна кислота змішується в будь-яких співвідношеннях і
утворює ряд гідратів. Водні розчини хлорної кислоти стійкі, мають низьку
окислювальну здатність. Перхлоратна кислота з водою утворює азеотропну
суміш. Ця кислота є однією з найсильніших неорганічних кислот.
Відноситься до другого класу небезпеки. У високих концентраціях
перхлоратна кислота може руйнувати тканини тіла, а при контакті зі слизовими
оболонками і шкірою може викликати хімічні опіки. Для того, щоб цього не
сталося, важливо дотримуватися необхідних заходів безпеки.
При зіткненні даної кислоти з певними хімічними речовинами може
статися вибух. Крім цього, перхлоратна кислота може діяти як окиснювач і
руйнівно впливати при з'єднанні з органічними речовинами.
При використанні перхлоратної кислоти в приміщенні повинна бути
обов'язково вентиляція. Люди, що працюють з даним продуктом, повинні мати
індивідуальні засоби захисту - спеціальний одяг, респіратори, засоби захисту
очей та обличчя. Перхлоратну кислоту необхідно зберігати в приміщенні,
ізольованому від інших кислот. Подібне приміщення обов'язково має бути
захищене від джерел тепла і сонячного світла, там не можна зберігати
матеріали, з якими хлорне кислота могла б вступити в реакцію. Ємності
необхідно щільно закривати.
Одне з найважливіших та першорядних завдань соціального та
економічного розвитку України на ближню перспективу – завдання поліпшення
умов праці та безпека працівників. Для захисту працівників лабораторій від дії
небезпечних та шкідливих факторів необхідно використовувати засоби
організаційного, колективного та індивідуального захисту.
Організаційні засоби захисту.
Для створення безпечних умов праці при виробництві магнетиту
необхідно дотримуватись правил влаштування і безпеки роботи в лабораторії.
За стан охорони праці в лабораторії відповідає керівник лабораторії. Він
може призначати відповідальних за техніку безпеки по лабораторії в цілому,
відповідального за протипожежний стан кожного лабораторного приміщення,
включаючи підсобні приміщення та лабораторні склади, відповідальних за
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дотримання техніки безпеки при виконанні окремих видів робіт. При цьому
решта співробітників лабораторії також несуть відповідальність за
забезпечення безпеки на власному робочому місці і на робочих місцях своїх
підлеглих. Відповідальним за техніку безпеки в лабораторії назначають
найбільш досвідченого та кваліфікованого працівника, котрий добре знайомий
з методикою та технікою всіх робіт, що виконуються в лабораторії. В обов’язки
відповідального за техніку безпеки входить:
1. Проведення регулярних інструктажів з техніки безпеки.
2. Здійснення періодичних перевірок стану приладів та обладнання,
заборона роботи на несправному обладнанні.
3. Контроль за дотримання персоналом лабораторії правил техніки
безпеки.
4. Розробка програм забезпечення безпеки і плану заходів в рамках
комплексної програми охорони праці, контроль за реалізацією програм.
До роботи в лабораторіях допускаються особи, котрі пройшли медичний
огляд та інструктаж з техніки безпеки. Проходження інструктажу є
обов’язковим для всіх працівників, незалежно від їх освіти, стажу роботи або
посади, а також для тих хто проходить виробниче навчання або практику [7].
Індивідуальні засоби захисту.
Працівники лабораторії забезпечуються засобами індивідуального
захисту відповідно до Порядку забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту,
затвердженого наказом Держгірпромнагляду від 24.03.2008 № 53,
зареєстрованим у Мін’юсті 21.05.2008 за № 446/15137, та Норм безплатної
видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей
промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16.04.2009 № 62,
зареєстрованим у Мін’юсті 12.05.2009 за № 424/16440.Для роботи в лабораторії
кожний лаборант повинен мати халат, косинку або шапку, а при роботі з
концентрованими кислотами або лугами працівник повинен надіти
прогумований або поліетиленовий фартух і гумові рукавиці. Для захисту очей
від попадання в них хімічних реактивів необхідно надівати захисні окуляри.
Колективні засоби захисту.
Засоби колективного захисту мають відповідати вимогам ДСТУ
7238:2011 «ССБП. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги
та класифікація».
Приміщення лабораторії мають забезпечуватися системою приточновитяжної вентиляції, обігріву, постачання проточної води, мають відповідати
вимогам чинних нормативних актів з питань пожежної безпеки та охорони
праці. Також приміщення лабораторії обладнують місцевою витяжною
вентиляцією (витяжною шафою).
Обладнання, робота якого створює підвищений рівень шуму, повинно
бути розміщене в окремих приміщеннях з виключенням можливості
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акустичного зв'язку між приміщеннями, або ці приміщення повинні
оснащуватись огороджувальними та звукопоглинальними пристроями,
глушниками аеродинамічного шуму. Саме обладнання повинно мати
звукоізолювальні пристрої (кожухи, екрани, кабіни). Обладнання, під час
роботи якого виникає підвищений рівень вібрації, повинно оснащуватись
віброізолювальними,
віброгасильними,
вібропоглинальними
або
огороджувальними пристроями.
Висновок.Кожна група хімічних речовин при порушенні техніки безпеки
може спричиняти негативний вплив на здоров’я працівника лабораторії.
Ступінь і характер порушень нормальної роботи організму, що викликається
хімічною речовиною, залежить від шляху влучення в організм, дози, часу
впливу, концентрації речовини, його розчинності, стану сприймаючої тканини
й організму в цілому, атмосферного тиску, температури й інших характеристик
навколишнього середовища. Наслідком дії шкідливих речовин на організм
можуть бути анатомічні пошкодження, постійні або тимчасові розлади й
комбіновані наслідки. Зниження рівня впливу шкідливих речовинна
працюючих досягається шляхом проведення комплексних технологічних,
санітарно-технічних,
лікувально-профілактичних
заходів,
а
також
застосуванням засобів індивідуального захисту.
Науковий керівник Гусєв А.М., к.б.н., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»)
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ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ПРИ ВПЛИВІ ЛІКАРСЬКОГО ПИЛУ
Гусєв А.Н., к.б.н., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»);
Дробязко Ю.С., студ. (гр. БІ-41с, ФБТ НТУУ «КПІ»)

Вступ.Як відомо, дія пилу на організм значною мірою залежить від
ступеня її дисперсності. Характеризуючи з цієї точки зору лікарський пил, слід
зазначити, що більшість її видів є високодисперсними аерозолями. На 96-98%
вони складаються з пилових частинок розміром менше 5 мкм. Внаслідок цього
практично всі аерозолі ліків мають високу стабільність в повітрі і здатні
глибоко проникати в легені [1].
Потрапляючи на шкіру, слизові оболонки, в дихальну систему, аерозоль
має специфічно несприятливий вплив: токсичний, дражливий, алергічний та
інше. Ряд лікарських речовин одночасно може надавати і токсичну і дражливу
або іншу дію. Наприклад, антибіотики широкого спектра дії мають токсичну і
алергічну властивість і викликають дизбактеріоз. Механізм дії лікарської пилу
у виробничих умовах і форми ураження організму також різноманітні, але
аналогічні тим побічним реакціям, які виникають при тривалому і
нераціональному лікуванні хворих подібними лікарськими препаратами [2].
До препаратів, які мають виражену подразнюючу дію, особливо на
слизові оболонки верхніх дихальних шляхів, відносяться барбаміл, саліцилова
кислота і її солі, хлоралгідрат, панкреатин, нікотинова кислота та ін. Велику
небезпеку становить в цьому розфасовка лікарських трав та виготовлення з них
сумішей (зборів).
Метою є дослідження заходів від лікарської пилу, яка являє собою одну з
різновидів промислового пилу і має особливе значення для хімікофармацевтичної промисловості.
Основні результати дослідження. Більшість досліджених видів
лікарського пилу є високодисперсними аерозолями. Тільки в одному з 10
досліджених лікарських препаратів частинок розміром менше 5 μ було менше
85%. Решта речовини на 96-99% складалися з частинок менше 5 μ, тобто
практично всі аерозолі мають високу стабільність в повітрі і здатністю глибоко
проникати в органи дихання. А так як виробничі приміщення сушки, просіву і
фасування порошкоподібних продуктів повинні проводитися на поточномеханізованих лініях, то лікарські препарати супроводжуються масивним
пилоутворенням і тому повинні бути обладнані вакуумними лініями для збору
та повернення на повторну переробку або утилізацію просипаних препаратів
[3]. Розміщення виробничого обладнання для дроблення, розмелювання,
просіювання і змішування повинно проводитися з урахуванням максимального
скорочення протяжності шляхів їх транспортування. При отриманні лікарських
препаратів у формі таблеток і драже (просів, приготування таблеткової маси,
таблеткування, упаковка) в багатотоннажних виробництвах перевага повинна
віддаватися схемі "зверху-вниз" і здійснюватися на технологічних лініях,
механізованих і автоматизованих, з забезпеченням аспірації пилу з
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устаткування і її уловлювання перед викидом в атмосферне повітря.
Обезпилення готових таблеток повинно здійснюватися на спеціальних
установках, забезпечених аспіраційними пристроями, з подальшим
видаленням пилу.
Для
багатотоннажних
виробництв
сушка,
просів,
фасовка
порошкоподібних продуктів повинні проводитися на поточно механізованих
лініях. Вся система повинна бути герметично укрита і забезпечена
аспіраційними установками. Обезпилення готових таблеток повинно
здійснюватися на спеціальних установках, забезпечених аспіраційними
пристроями. У виробництвах твердих лікарських форм слід використовувати
герметичне обладнання. Процеси завантаження гранульованих порошків
повинно бути механізовано, оснащено ефективною місцевою вентиляцією з
урахуванням основних джерел пиловиділення (бункер, каретка, спуск).
Дражування таблеток повинно здійснюватися, в основному, суспензійним
способом. Для подачі припливного повітря в приміщеннях з пиловиділенням
(кінцеві стадії, ділянки та виробництва готових лікарських форм тощо) слід
передбачати повітророзподільники з швидким загасанням швидкості струменя.
Системи транспортування сухих продуктів повинні бути герметичними і
перебувати під розрідженням. Транспортування твердих лікарських речовин на
фасовку і переробку необхідно робити в спеціальній тарі з щільно закритими
кришками, мати пристосування для вивантаження і постачання, з етикеткою та
зазначеним найменуванням речовин. Зберігання напівпродуктів лікарських
засобів повинно проводитися в окремих приміщеннях у закритій тарі.
Транспортування сировини, напівпродуктів, готової продукції та відходів
продукції виробництва (кубові залишки, макуха, біомаса, шрот рослинної
сировини т.д.) повинні проводитися способом, що виключає можливість
потрапляння шкідливих речовин у виробничу середу, із застосуванням
трубопроводів, контейнерів, підйомників та інших видів механізованого
транспорту. Технологічні процеси переробки лікарських препаратів повинні
здійснюватися на обладнанні, яке максимально герметизоване і розміщене в
окремих приміщеннях. При виборі апаратурного оформлення заключних стадій
технологічних процесів перевагу слід віддавати поліфункціональним апаратам,
що дозволяють виробляти в замкнутій герметичній системі ряд послідовних
операцій (кристалізацію, фільтрацію, промивку і сушку). Застосування
поличних сушарок періодичної дії з використанням дек допускається тільки у
виробництві малотоннажних лікарських препаратів. Забороняється просів і
усереднення партій лікарських препаратів, що мають дратівливу
сенсибілізуючу дію, небезпечних при надходженні на шкірі, на відкритих ситах
і в відкритих ємкостях.
Фасування твердих сипучих лікарських препаратів, мазей і паст слід
здійснювати на автоматичних лініях, з використанням надійних укриттів,
місцевої витяжної вентиляції. Фасування готових лікарських форм, що
відносяться до 1 і 2 класів небезпеки, необхідно здійснювати на спеціально
виділеному обладнанні, ізольованому в бокси або встановленому в окремому
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приміщенні. Треба відзначити, що до роботи на стадіях сушки і фасування
синтетичних чоловічих гормональних препаратів повинні допускатися тільки
чоловіки, а жіночих гормонів - жінки. Всі виробничі приміщення для сушки,
просіву і фасування лікарських препаратів повинні бути обладнані вакуумними
лініями для збору та повернення на повторну переробку або утилізацію
просипаних препаратів[4].
Висновки. Таким чином важливо дотримуватись профілактичних заходів
від впливу лікарського пилу, щоб запобігти потраплянню його на шкіру,
слизові оболонки, в дихальну систему. Це досягається в основному
застосуванню комплексу засобів колективного захисту: герметизація,
вентиляція, побудовою окремих пристроїв, які забезпечують виготовлення,
обробку та фасування лікарських препаратів.
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СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ БІОБЕЗПЕКИ В ЛАБОРАТОРНИХ УМОВАХ
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Максименко К. О., студент (гр. БТ-41с, ФБТ НТУУ «КПІ»)

Вступ. Сьогодні в закладах охорони здоров’я, науково-дослідних та
інших установах України функціонує приблизно 4 тисячі мікробіологічних
лабораторій, в яких проводяться роботи з мікроорганізмами різних груп
небезпеки. У зв’язку з цим постає загроза внутрішньолабораторних заражень
персоналу, а також виносу біологічних патогенних агентів за межі
лабораторій.В період з 1979 по 2005 рік у світі було зафіксовано 1141 випадок
внутрішньолабораторних інфекцій та 24 смертельні випадки [1]. На жаль, дані є
неточними у зв’язку з відсутністю офіційної системи обліку, а також через те,
що працівники часто не повідомляють про такі інциденти.
Предметом дослідження є сучасні заходи та засоби, що дозволяють
запобігти розповсюдженню інфекцій в лабораторії та поза її межами.
Проводиться розгляд як міжнародних, так і національних принципів
біобезпеки.
Аналіз публікацій. В області біобезпеки міжнародну керівну роль відіграє
Всесвітня організація охорони здоров’я, яка в 2004 році опублікувала третє
видання Практичного керівництва з біологічної безпеки в лабораторних
умовах.Цей посібник є корисним джерелом довідкової інформації, загальних
правил і рекомендацій для тих країн, які взяли на себе задачу знешкодити
мікробіологічні фонди і, крім того, забезпечити їх придатність для клінічних,
науково-дослідних та епідеміологічних цілей [2]. В Україні ж дане питання є
недостатньо врегульованим. Деякі з принципів біологічної безпеки викладені в
законі України «Про державну систему біобезпеки при створені, випробуванні,
транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» [3].
До найбільш поширених внутрішньо лабораторних інфекцій належить
бруцельоз, ку-лихоманка, гепатит, черевний тиф, туляремія, туберкульоз,
дерматомікоз, венесуельський кінський енцефаліт, орнітоз та кокцидіоїдомікоз
[4]. Найчастіше джерелами зараження в лабораторії є прямий контакт з
культурами мікроорганізмів, маніпуляції з живими мікробами, контакт з
зараженими тваринами, забрудненим обладнанням тощо [5].
Враховуючи вище надане, питання про створення вичерпної національної
системи стандартів з біобезпеки залишається актуальним.
Основні результати дослідження. Перед оснащенням лабораторії та
організацією заходів з біобезпеки слід проводити оцінку ризиків. Оцінку
ризиків здійснюють спеціалісти, які краще всіх знають обладнання та
процедури, специфічні характеристики організмів, на яких планується
проводити експерименти, тощо. Оцінка ризиків має переглядатися в плановому
порядку та за необхідності коректуватися з урахуванням надходження нових
даних стосовно ступеня ризику, а також свіжої інформації з наукової літератури
по цій тематиці. При проведенні оцінки ризиків до уваги приймають
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патогенність агенту та інфекційну дозу; потенційні наслідки інфікування;
природні шляхи передачі інфекції; інші шляхи інфікування, викликані
маніпуляціями в лабораторних умовах (парентеральний, повітряно-крапельний,
з їжею і т.д.); стабільність агенту в оточуючому середовищі; концентрацію
агенту та об’єм матеріалів, які передбачається використовувати в роботі;
наявність підходящого «хазяїна» агенту; доступну інформацію, отриману в
дослідах на тваринах, звіти про лабораторне інфікування та клінічні звіти;
планову лабораторну діяльність; будь-які генетичні маніпуляції з організмом,
які можуть розширити ряд «хазяїв» агенту або змінити його чутливість до
відомих та ефективних схем лікування; наявність на місцях ефективних
профілактичних та терапевтичних заходів втручання [2].
Біобезпека в лабораторних умовах досягається за рахунок використання
первинних та вторинних бар’єрів. До первинних бар’єрів належить захисний
одяг (куртки, халати, комбінезони, фартухи, рукавички, респіратори, окуляри,
маски і т. д.) та обладнання (бокси, ламінарні шафи, гнучкі плівкові екрани
від’ємного тиску, одноразові петлі для пересіву, спеціальні засоби для
піпетування тощо). Вторинні бар’єри слугують переважно для захисту
навколишнього середовища та представлені, наприклад, повітряними
фільтрами, пристроями для контролю чистоти повітря, що виходить з
лабораторії. Для знешкодження рідких відходів зазвичай застосовують
проточні системи обробки парою або цистерни з періодичним пропарюванням.
Для обробки ж твердих відходів використовують автоклави. Підвищити рівень
біобезпеки в лабораторіях можна за рахунок створення невеликого перепаду
тиску між зоною для роботи з патогеном та звичайними приміщеннями, а також
за рахунок автоматизації небезпечних процедур.
Особливу увагу варто приділяти належному транспортуванню зразків
небезпечних мікроорганізмів з однієї лабораторії в іншу. Для цього
використовується упаковка, що відповідає правилам IATA. Перевезення
здійснюється транспортними компаніями, що мають ліцензію на даний вид
діяльності. Разом із зразком, що транспортується, передається відповідний
пакет документів.
Аналіз ВЛІ за 2000-2012 роки показав, що причиною більшості
зафіксованих біоінцидентів (93%) є людський фактор [6]. Зважаючи на це дуже
важливим є не лише забезпечення лабораторій технічними засобами захисту, а
й навчання персоналу, вдосконалення інструкцій щодо роботи з інфекційними
агентами, стандартних та спеціальних мікробіологічних методик. Крім того,
необхідно належним чином організовувати контроль за дотриманням правил
безпеки. Покращити стан безпеки в лабораторіях можна за рахунок введення
дисципліни «Біобезпека» в учбових закладах або організації спеціальних курсів
для працівників лабораторій.
Не менш важливими є медико-біологічні заходи, що сприяють безпечній
роботі з патогенними мікроорганізмами. Зокрема, доцільно організовувати
диспансерне спостереження за працівниками та щоденний медичний огляд
перед початком робіт. Періодичний медогляд співробітників, що допущені до
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роботи з інфекційними агентами, мають проводити лікарі спеціалізованої
медичної установи. До медико-біологічних заходів також належить специфічна
профілактика інфекцій, зі збудниками яких ведеться робота. Перед тим як
працівник приступить до роботи з небезпечними речовинами, варто оцінити
наявність та ефективність різних вакцин та/або терапевтичних засобів
(наприклад, антибіотиків).
Біобезпека дозволяє вирішити дві задачі: захист персоналу лабораторії від
патогенних біологічних агентів та захист навколишнього середовища. Сучасні
принципи біобезпеки в лабораторних умовах полягають у застосуванні
індивідуальних та колективних засобів захисту, спеціального обладнання,
навчанні й обстеженні персоналу, а також суворому контролі за дотриманням
правил роботи. Необхідний рівень біобезпеки певної роботи обирається на
основі інформації, що визначається в процесі оцінки ризиків.
Висновки. В Україні актуальним питанням залишається створення
державної системи стандартів та контролю в області біологічної безпеки. За для
уникнення внутрішньо лабораторних інфекцій, попередження вторинних
інфекцій у населення в цілому, а також для захисту навколишнього середовища
необхідно дотримуватись загальноприйнятих міжнародних принципів
біобезпеки в лабораторії, зокрема керуватись рекомендаціями Всесвітньої
організації охорони здоров’я.
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БІОБЕЗПЕКА. ШКІДЛИВІ ФАКТОРИ БІОТЕХНОЛОГІНИХ
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Втуп. Як відомо, біотехнологія є одним з пріоритетних напрямків усіх
розвинутих країн світу. В Україні стан розвитку біотехнології є невисоким у
порівнянні з провідними країнами у даній галузі: США, Японією, Канадою,
країнами ЄС, але наша країна має ряд науково-дослідних установ і
промислових підприємств, які займаються дослідженнями в зазначеній
сфері [1,2]. Біотехнологічне виробництво відноситься до найбільш
високотехнологічних галузей, а це в свою чергу передбачає використання у
технологічному процесі складних установок і обладнання, певних специфічних
речовин і матеріалів, у тому числі шкідливих і небезпечних. Однак, потенційно
найбільша загроза полягає у використанні на біотехнологічному підприємстві
різного роду біологічних об’єктів (біологічних агентів), що може загрожувати,
не тільки життю та здоров’ю працівників окремо взятого біотехнологічного
підприємства, а й біобезпеці в цілому [3].
Предметом дослідження є загальна оцінка небезпечних і шкідливих
факторів біотехнологічних виробництв; розгляд комплексу заходів по
забезпеченню біобезпеки. Розгляд вищезазначених питань буде проводиться з
урахуванням вимог охорони праці.
Аналіз публікацій. Відомо, що всі небезпечні виробничі фактори за
природою дії на людину поділяють на фізичні, хімічні, біологічні та
психофізіологічні.
До першої групи відносять машини і механізми, що рухаються; погано
захищені рухомі елементи обладнання; матеріали що пересуваються; заготовки
та готові вироби; висока температура поверхні обладнання, деталей, матеріалів;
небезпечний рівень напруги в електричному ланцюзі, замикання яке може
відбутися через тіло людини; підвищений рівень статичної напруги,
перевищення встановленого тиску посудин, що працюють під тиском та ін.
Друга група має відношення до токсичних речовин, які можуть
викликати отруєння при проникненні в організм людини через дихальні шляхи,
шкірний покрив і травні канали.
До третьої групи відносять біологічні речовини – мікроорганізми,
клітинні лінії та деякі біологічно активні продукти [4]. Саме тут і виникає
пряма загроза біорозмаїттю та саме поняття «біобезпека».
Біобезпека відноситься до концепції політики та законодавства, націленої
на оцінку потенційних ризиків на здоров'я людини і тварин та їх навколишнє
середовище при сталому використанні генетично модифікованих організмів і на
управління цими ризиками. Біобезпека вивчає спадковість і мінливість
організмів з новими штучно утвореними ознаками, а також їх розповсюдження
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і можливі наслідки для екобіоценозів. Захист спадковості живого – це
збереження життя на Землі у всьому його розмаїтті, його еволюції [5,6].
Четверта група об'єднує чинники фізичних і нервово-психічних
перевантажень. До фізичних перевантажень можна віднести перевантаження
статичні, динамічні і гіподинамічні. Нервово-психічні навантаження виникають
внаслідок розумового перенапруження, монотонної роботи і підвищеної
емоційності.
Всі зазначені виробничі фактори повною мірою торкаються
біотехнологічних підприємств [4]. Але в рамках обраної теми більш актуальним
є вивчення питання біобезпеки біотехнологічних виробництв.
Основні результати дослідження. Для проектів і підприємств у сфері
наукових досліджень, виробництва чи торгівлі живими модифікованими
організмами ризики,
пов'язані з
їх вирощуванням,
зберіганням,
транспортуванням, застосуванням та роботою з ними, можуть включати загрози
для біологічного розмаїття у зв'язку з контрольованим або неконтрольованим
попаданням такого організму в навколишнє середовище. Рекомендовані заходи
щодо забезпечення біобезпеки включають наступне:
 розробку заснованого на оцінці ризиків підходу до визначення основних
контрольних точок виробничого циклу, включаючи роботу з модифікованими
організмами всередині підприємства, їх транспортування та використання за
межами підприємства. Зазначена оцінка повинна охоплювати технологічні
процеси, що застосовуються, і можливе потрапляння організмів у навколишнє
середовище (в тому числі живих модифікованих організмів, як обумовлено в
Додатку III Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про
біологічне розмаїття) в частині збереження та сталого використання
біологічного розмаїття з урахуванням ризиків для здоров'я людини;
 здійснення внутрішньозаводських і транспортних заходів безпеки,
включаючи спеціальну підготовку персоналу, первинний захист (наприклад,
захисні бар'єри) і вторинний захист (наприклад, повітряні шлюзи, різниця в
тиску, фільтри витяжних систем і очистка забруднених матеріалів і відходів), а
також процедури знезараження обладнання та санітарної обробки персоналу;
 розробку і реалізацію планів безпеки перевезень по конкретних
організмах у відповідності з цілями міжнародних конвенцій і договорів;
 здійснення заходів управління ризиками при контрольованому
попаданні в навколишнє середовище конкретних організмів, включаючи, де це
можливо, підготовку відповідного персоналу, моніторинг його діяльності,
контроль доступу на об'єкт і застосування методів ізоляції.
Ще одним актуальним питанням у рамках біобезпеки та збереження
біорозмаїття на Землі є поняття біорозробки. Процес збору генетичних ресурсів
(біорозробки), який може проводитися в рамках деяких фармацевтичних або
біотехнологічних проектів, іноді передбачає доступ до різних типів середовищ
існування. Крім можливого негативного впливу на біорозмаїття цих ареалів, що
інколи залежить і від фізичної природи заходів щодо збору генетичного
матеріалу і його видів, в результаті біорозробок може також виникнути
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проблема прав місцевого населення, що стосуються видачі дозволу на
комерційне використання їх культурної спадщини або видобутих генетичних
ресурсів або отримання частини вигод від такого комерційного використання.
Рекомендовані заходи контролю включають наступне:
 запобігання або зведення до мінімуму шкоди біорозмаїттю відповідно
до вимог законодавства;
 створення і застосування процедур біорозробки, що відповідають
міжнародно-визнаним стандартам і керівним принципам.
Прикладами таких принципів є: Боннські керівні принципи щодо
забезпечення доступу до генетичних ресурсів і спільного використання на
справедливій і рівноправній основі вигод від їх застосування; керівні принципи
"Акве Кон", застосовні до проведення культурних, екологічних та соціальних
оцінок [3]. Але питання біорозробки досі не має логічної відповіді на
законодавчому рівні.
Висновки. Біотехнологія є вагомим і перспективним фактором розвитку
світового виробництва продукції широкого спектру застосування, яка присутня
практично в усіх секторах світової економіки та демонструє значні потенційні
переваги. Сьогодні ефективне залучення біотехнології в економіку України, є
завданням пріоритетного значення, але не дивлячись на усю безмежність
перспективи використання біотехнології, ми повинні чітко розуміти всю
небезпеку можливих негативних наслідків. Питання біобезпеки знаходиться під
суворим контролем державних та інших органів з питань безпеки
життєдіяльності та охорони праці, що є доказом усієї важливості даного
питання.
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ОЦІНКА РИЗИКІВ ВПРОВАДЖЕННЯ ГЕННО-ІНЖЕНЕРНО
МОДИФІКОВАНИХ ОРГАНІЗМІВ
Гуцол О.В., студентка (гр. БТ-41м, ФБТ НТУУ «КПІ»)

Вступ. На сьогоднішній день досягнення сучасних біотехнологій
знаходять дедалі ширше прикладне застосування. Запровадження у практику
розробок генно-інженерно змінених живих організмів та синтезованих ними
біологічно активних речовин відкриває нові перспективи для багатьох галузей
виробництва, охорони здоров’я, науки. За останні 25 років біотехнологія,
використовуючи рекомбінантні ДНК, перетворились в унікальний метод
дослідження і, одночасно, виробництва продукції сільського господарства,
харчування. ДНК-технології дозволяють відбирати і вводити в рослини
конкретні гени стійкості до шкідників, хвороб, гербіцидів, холоду, нестачі
вологи, засолення, кислотності ґрунту тощо. Досить часто трансгенні мікроби
використовуються в медицині, особливо для синтезу антибіотиків, для аналізу
еукаріотичних геномів, боротьби з інфекціями, розробки вакцин, соматичної
генної терапії. Розробляються штами-деструктори, здатні швидко розкладати
масивні скупчення нафтопродуктів, ксенобіотиків, а також штами, які є
суперпродуцентами різних корисних речовин[1-3].
Актуальність теми. Значна кількість переваг генетично модифікованих
організмів та отриманих з них продуктів сприяє їх впровадженню у промислове
виробництво. Але при цьому значною мірою фахівці молекулярної і клітинної
біології, імунологи, генетики, фахівці хімії протеїнів і пептидів, біохіміки
піддаються реальній та потенційній небезпеці впливу рекомбінатних ДНК. У
дослідженнях з безпеки та гігієни праці, проведених фахівцями академічних та
медичних інститутів у сфері біотехнології, було виявлено, що непрямому
впливові схильні приблизно 30 - 40% працівників на типових біотехнологічних
підприємствах[1, 4].
Мета роботи. Таким чином, метою даної роботи була оцінка ризиків
впровадження і використання генетично модифікованих організмів.
Основні результати дослідження. Зараз відомо понад 20 способів
проникнення та міжвидової міграції генетичних елементів; до їх числа
відносять трансформацію, трансдукцію, транспозони, віруси, нестатевий обмін
хромосомами, утворення симбіотичних асоціацій тощо. І одне з найбільш
тривожних побоювань те, наскільки ймовірним є виникнення нових
інфекційних
мікроорганізмів
та
неконтрольоване
розповсюдження
рекомбінантнихорганізмів в навколишньому середовищі. Необхідно також
констатувати, що ГМО вважаються потенційно небезпечними доти, доки не
доведена їх повна безпечність. Але існують особливі труднощі прогнозування
метаболічних процесів у організмів зі штучно змінених генотипом, а також їх
поведінки у тих чи інших біоценозах.
З причин незнання сутності ДНК-технологій існує опозиція щодо
створення ГМО. Взагалі, існують припущення, що трансгенні мікроорганізми,
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створені без врахування їх ймовірних екологічних характеристик і не
пройшовши тривалої спільної еволюції з природними організмами,
«вирвавшись з пробірки на волю», зможуть безконтрольно і необмежено
розмножуватися, що приведе до: витіснення природних організмів з місць їх
природнього проживання; порушення екологічної рівноваги; зменшення
біорізноманіття, активації спочиваючих, раніше невідомих патогенних
мікроорганізмів; виникнення епідемій раніше невідомих хвороб людини,
тварин, рослин; «втечі» чужорідних генів з трансгенних організмів; хаотичного
переносу генів в біосфері тощо [1-3].
Генетично модифіковані організми, як правило, не несуть у собі нових,
нехарактерних для звичайних організмів ознак. Проблема, переважно, полягає у
появі властивостей, притаманних іншим природним організмам і можливій
неадекватній реакції на споживання отриманої з них харчової або кормової
продукції. Наприклад, у харчовому продукті можуть з’явитися складові,
властиві для продуктів, що протипоказані людям з певними захворюваннями.
Основною реальною небезпекою при споживанні генетично модифікованих
харчових продуктів є перенесення у новостворений організм генів,
відповідальних за синтез білків з алергенними властивостями, а також змінами
в інтенсивності експресії інших генів генотипу організму-реціпієнта, у
результаті чого може посилитися синтез шкідливих для здоров’я білків,
наявних у даному організмі у нетоксичних кількостях. Певну небезпеку
становить перенесення у природні мікроорганізми генів резистентності до
антибіотиків.
Крім санітарно-медичного при оцінці ГМО розглядають екологічний
аспект. Теоретично організм зі зміненим геномом є прототипом нового
біологічного виду, який може порушити екологічну рівновагу. Але процес
видоутворення надзвичайно складний, і при відсутності безлічі умов генетично
модифікований організм, потрапивши у природні умови, не може витримати
конкуренції з боку більш життєздатних, еволюційно пристосованих до
середовища існування організмів [1].
Слід зазначити, що побоювання які виникли раніше щодо створення
генетично небезпечних мутантних штамів або супертоксинів не виправдалися.
Всесвітня організація охорони здоров'я (WHO) визначила, що небезпека,
пов'язана з біотехнологією, ні трохи не більша, ніж небезпеки, пов'язані з
іншими переробними галузями.
Безумовно, існує певна небезпека в процесі створення нових організмів,
але можна звести до мінімуму можливий контакт працівників з ними.
Щодо осіб, які працюють з рекомбінантними ДНК, то такі робітники
обов’язково проходять медичне обстеження. Інституційний комітет
біологічного захисту спільно з фахівцями в галузі охорони здоров'я при цьому
зобов'язується визначати, яке медичне обстеження має проводитися в кожному
окремому випадку. У залежності від ідентичності певного препарату та
характеру біологічної небезпеки визначають потенційні шляхи впливу та
потрібну вакцинацію, а також складові програми медичного обстеження [4].
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На сьогодні також вдосконалюються методи оцінки ГМО, а саме:
токсикологічні та алергічні дослідження, визначення непередбаченого
перенесення генів, дослідження експресії генів,оцінка безпечності ГМ тварин,
постмаркетинговий моніторинг та маркування генетично модифікованої
продукції.
Висновок. Отже, при використанні генних технологій користь від них
значно перевищує ризик негативних наслідків, технології конструювання
рекомбінантних ДНК вносять досить вагомий вклад в охорону здоров’я, в
розвиток стійкого сільського господарства, у виробництво їжі, в очищення
довкілля [1, 3].
Науковий керівник Гусєв А.М., к.б.н., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»)
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РІЗНОВИДИ ТА ЗАХОДИ УСУНЕННЯ ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ
УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ НА ПАЦІЄНТІВ ТА МЕДИЧНИЙ
ПЕРСОНАЛ
Демчук Г.В., к.т.н., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ “КПІ”),
Сіняєва Л.Г., студентка (гр. БП-41м, ФБМІ НТУУ “КПІ”)

Науково-технічний прогрес, розвиток новітніх технологій та їх активне
впровадження у медичній сфері з метою полегшення процесу лікування
пацієнтів призвели до поліпшення технічної оснащеності медичних установ,
відповідного інструментарію, освоєння нових методів діагностики та лікування.
Це ж у свою чергу спричинює появу нових проблем та питань в медицині,
пошук вирішення яких стає досить вагомим. Саме таким є питання визначення
ступеню безпечності використання ультразвукової діагностики, сфери
клінічного застосування якої стають ширшими, одночасно збільшуючи
кількість пацієнтів, яким вона проводиться, і при цьому дуже важливо зберігати
пильність щодо подальшого використання ультразвуку в медичній діагностиці.
Перед тим, як навести результати дослідження вирішення даного
питання, необхідно зазначити, що прилади та обладнання, які
використовуються при ультразвуковій діагностиці, генерують неіонізуюче
випромінювання, яким по своїй природі і є ультразвук (за визначенням – це
механічне коливання, частотою понад 20 000 Гц; при ультразвукових
дослідженнях використовується в діапазоні 1-15 МГц). Дана методика
дослідження тіла пацієнта широко застосовується в фізіотерапевтичній
практиці, хірургії та офтальмології при використанні лазерів, введені
анестезійної голки; в процесі медогляду в гінекологічних та акушерських
відділень, тощо.
На питому вагу даного методу діагностики за даними ВІЗ на сьогодні
приходиться 50% від усіх інших методів променевої діагностики, а саме:
рентгенографія легенів, кісток, молочної залози - 40%, рентгенологічне
дослідження шлунково-кишкового тракту - 3%; комп’ютерна томографія - 3%,
магнітно-резонансна томографія -2%, радіонуклідне дослідження - 1-2% [ 5].
Джерелами ультразвуку, широко вживаного в техніці і медицині, служать
різні акустичні перетворювачі: гідро- і електродинамічні, п’єзометричні і тп [7].
Зазвичай, у сучасних ультразвукових діагностичних системах генерування
ультразвуку ґрунтується на п'єзоелектричному ефекті, коли при деформації
кварцової пластини на гранях виникає електричний розряд, де останній
перетворюється на змінний струм, і навпаки. Після збудження ультразвукових
хвиль, вони поширюються в тканинах людського організму, частково
відбиваючись від них, частково поглинаються ними. Відбиті хвилі вловлює
приймаючий пристрій, розташований в датчику ультразвукового приладу, і за
допомогою комп'ютерної обробки формується зображення скануючої області
на екрані. Велику частину часу ультразвуковий прилад працює в режимі
прийому, і лише невелику частину часу випромінює ультразвукові хвилі.
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На організм людини ультразвук впливає при безпосередньому контакті, а
також через повітря [4]. Основні біологічні ефекти, спричинюванні
поширенням ультразвуку в тілі пацієнта, полягають у підвищенні температури
тканин внаслідок поглинання ними ультразвукової енергії, а також у
виникненні нетеплових явищ, таких як кавітація (утворення бульбашок газу в
рідинах під впливом ультразвукових хвиль). Сила ультразвукових хвиль може
бути різною, наприклад, існують ультразвукові прилади, що використовуються
для різання металу. Біологічні ефекти, описані раніше, були отримані в
експериментах і змодельовані на тварин за допомогою ультразвукових
приладів, що мають високу інтенсивність (силу) ультразвукової хвилі - такі
прилади, наприклад, використовуються в урології для руйнування каменів в
нирках. Однак сила ультразвуку, здатна викликати такі ефекти, не
використовується на діагностичних ультразвукових приладах, і фактичний
ризик цих ефектів ніколи ще не проявлявся в клінічній практиці.
Ультразвук, на жаль, не є абсолютно нешкідливим фактором. При високій
інтенсивності і великих сумарних дозах опромінення ультразвукові хвилі здатні
пошкоджувати генетичний апарат живих клітин і навіть фізично знищувати їх.
Стосовно його дії на зародок, безпека якого найбільше досліджується при
використанні даного методу діагностування, то останньому це може
загрожувати виникненням грубих каліцтв і навіть загибеллю - що і було
неодноразово доведено в експериментах на ембріонах тварин ще в 70-ті роки
минулого сторіччя при використанні ультразвуку значної інтенсивності.
Зрозуміло, такі дози ніколи не використовувалися в процесі стандартного
ультразвукового сканування людського плоду. Науковці свідчать, що звичайне
ультразвукове сканування не завдає значимих ушкоджень людському зародку і
плоду. Саме тому профільний комітет експертів Всесвітньої організації
охорони здоров'я офіційно схвалює чотирикратне УЗІ під час вагітності
(обов’язкове трьохкратне діагностування: в 10-14 тижнів, в 20-24 тижні, в 32-34
тижні). Обумовлюючи при цьому, що раніше 10 тижня вагітності дане
дослідження, по можливості, проводити не слід, окрім випадків виявлення
позаматкової вагітності.
Ультразвук, як зазначалось, надає тепловий і механічний вплив на
тканину, безпосередньо при діагностичній потужності він може призводити до
підвищення температури, що небезпечно для чутливих органів людини і
ембріона(плода). Існують дані про наявність механічних та біологічних ефектів
у тварин, однак, як зазначалось раніше, у людей в даний час вони не
зареєстровані, за винятком ситуацій із застосування спеціальних контрастних
речовин для ультразвукової діагностики, що містять мікропухирці.
Тепловий індекс (TI), що показує можливість нагріву тканин та
механічний індекс (MI), що показує величину ймовірності нетеплових впливів,
індикуються на дисплеї ультразвукового апарату. В процесі дослідження
діагности повинні постійно стежити за цими показниками і регулювати
контрольні системи ультразвукової діагностики таким чином, щоб вони
знаходилися на максимально низькому рівні, але без погіршення якості
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одержуваної діагностичної інформації (принцип ALARA – As Low As
Reasonable Achivable «Як можна нижче, наскільки це розумно допустимо»). У
тих випадках, коли низькі значення показників досягти не представляється
можливим, час дослідження має бути настільки коротким, наскільки це
можливо [3].
При деяких режимах ультразвукової діагностики виробляється значно
більша акустична потужність ультразвуку, тому в цих випадках регулярному
стеженню за показниками TI і MI повинна приділятися підвищена увага.
Особливо це відноситься до деяких доплерівським режимів (Spectral pulsewave
Doppler – спектральний імпульснй доплер, Power Doppler imaging –
енергетичний доплер), при використанні яких відбувається більший нагрів
тканин, відповідно вище значення TI, ніж при звичайному двовимірному Bрежимному дослідженні. В деяких випадках при використанні режиму
тканинної гармоніки (Tissue Harmonic Imaging) можуть бути вище значення MI.
Режим тривимірної візуалізації (3D) не містить додаткових ризик-чинників
щодо безпеки, особливо, коли для створення апаратом тривимірних зображень
в процесі дослідження виникають значні паузи. Однак, при режимі 4D (реальне
в часі 3D) потрібен тривалий час, тому користувачі повинні дотримуватися
обережності перед спокусою отримувати більш вражаючі відеозаписи і
необґрунтовано продовжувати час дослідження більше, ніж це необхідно для
діагностичних цілей [1].
В Україні параметри з безпеки використання ультразвуку
регламентуються у наступних документах: ГОСТ 12.1.001-89 “ССБТ.
Ультразвук. Общие требования безопасности”; СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96
“Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и
контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового
назначения”; «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»
ДСН 3.3.6.037-99.
У світі ж існують наступні авторитетні організацій, які проводять
активний моніторинг безпеки ультразвукової діагностики, рекомендації яких є
обов'язковими як для виробників ультразвукового обладнання, так і для
користувачів:
1) American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM – Американський
Інститут Ультразвуку в Медицині, www.aium.org). Головний регламентуючий
документ: руководство Medical Ultrasound Safety (Безпека медичного
ультразвуку, 2009 р. [3]). Цей документ є базовим, на ньому засновані
рекомендації з безпеки ультразвукової діагностики інших відповідальних
організацій.
2) National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP –
Національна Рада по Захисту від Радіації й Вимірам, США). Документ:
Exposure Criteria for Medical Diagnostic Ultrasound (Фактори ризику при
ультразвуковій діагностиці).
3) European Committee of Medical Ultrasound Safety (ECMUS –
Європейский Комітет по Безпеці Медичного Ультразвуку). Документи: а)
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Statement on Use of Diagnostic Ultrasound for Producing Souvenir Images or
Recordings in Pregnancy (Рекомендації у відношенні використання
ультразвукової діагностики з метою виготовлення «сувенірних» зображень або
відеозапису під час вагітності, 2011 р.); б) Clinical Safety Statement for
Diagnostic Ultrasound (Клінічні рекомендації
по безпеці ультразвукової
діагностики, 2011 р. [1]);
4) The British Medical Ultrasound Society (BMUS – Британське Товариство
Медичного Ультразвуку). Документ: Guidelines for safe use of diagnostic
ultrasound equipment (Вказівки по безпечному використанні діагностичного
ультразвукового обладнення, 2009 г [2]).
Відповідно до всіх вище перерахованих джерел, ключовими принципами
безпечного використання ультразвуку є те, що [2]:
– ультразвукове дослідження повинне використовуватися тільки з метою
встановлення медичного діагнозу;
– ультразвукове обладнання повинно використовуватися тільки тими
фахівцями, які повною мірою знайомі з його безпечною та правильною
експлуатацією.
Для останнього потрібне:
– розуміння можливих теплових і механічних біологічних ефектів
ультразвуку;
– повна поінформованість в настройках обладнання та розуміння їх
впливу на рівень вихідної потужності ультразвуку.
– час дослідження повинно бути настільки коротким, наскільки це
необхідно для встановлення діагнозу;
– вихідна потужність ультразвуку повинна бути на тому максимально
низькому рівні, на якому це можливо для отримання корисної діагностичної
інформації;
– ультразвукове сканування при вагітності не повинно проводитися з
однією лише метою - продукції «сувенірних» відео або фотографій;
– надання для батьків сувенірних зображень або відеозаписів виправдано
тільки в тих випадках, коли вони робляться в процесі діагностичного
дослідження, не вимагають більше часу і потужності ультразвуку (відповідно
до індикаторів MI і TI), ніж це необхідно для отримання діагностичної
інформації.
Однак систематичне порушення правил безпеки може призвести до
професійних захворювань, які виражаються в ураженні кистей рук і передпліч,
нервової системи, слуху [7].
Для захисту рук від несприятливого впливів контактного ультразвуку від
контактних мастил необхідно застосовувати медичні гумові рукавиці, що
одночасно є засобом особистої гігієни при виконанні медичних маніпуляцій.
Для забезпечення мінімальної напругу м'язів кисті і верхнього плечового
пояса ультразвукові діагностичні апарати мають бути оснащені необхідними
тримачами ультразвукових датчиків тощо.
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Поверхня ручних джерел ультразвуку в місцях контакту з руками
повинна мати коефіцієнт теплопровідності не більше 0,5 Вт/м.град., що
виключає можливість охолодження рук працюючих [7].
У таблиці 1 зазначенні допустимі рівні звукового тиску контактного
ультразвуку, що є основним видом поширення ультразвукову при даній
діагностиці [4].
Таблиця 1 – Допустимі та типові рівні звукового тиску контактного
ультразвуку в кабінеті ультразвукової діагностики
Середньогеометричні
Нормований
Реальні
частоти октавних смуг, кГц рівень віброшвидкості,
значення, дБ
дБ
16.0 — 63.0
100
90
125.0 — 500.0
105
95
3
3
10 — 31,5×10
110
100
Як видно із таблиці 1, у кабінетах ультразвукової діагностики необхідний
чіткий контроль даних параметрів. Для цього в ГОСТ 12.1.001-89 “ССБТ.
Ультразвук. Общие требования безопасности” пропонується наступний тракт
для вимірювання контактного ультразвуку, який повинен складатися з [7]:
• датчика, чутливість якого дозволяє реєструвати ультразвукові
коливання з рівнем коливальної швидкості на поверхні не нижче 80 дБ;
• лазерного інтерферометра;
• підсилювача;
• схеми обробки сигналів, що включає фільтри низької та високої частот;
• мілівольтметра ВЗ-40;
• диференціюючі ланцюги й імпульсний мілівольтметр Вч-12.
Найбільш ефективними в боротьбі з несприятливим впливом ультразвуку
на організм пацієнтів та відповідного медичного персоналу є заходи технічного
характеру - зниження інтенсивності ультразвуку в джерелі, регулювання
потужностей і звукоізоляція обладнання та ін.
Працівники ультразвукових діагностичних кабінетів обов’язково повинні
1 раз на рік проходити періодичний медичний огляд.
При систематичній роботі з джерелами контактного ультразвуку
протягом більше 50% робочого часу необхідно влаштовувати дві
регламентовані перерви - десятихвилинну перерву за 1 - 1,5 год до і
п'ятнадцятихвилинну перерву через 1,5 - 2 год після обідньої перерви для
проведення фізіопрофілактичних процедур (теплових гідропроцедур, масажу,
ультрафіолетового опромінення), а також лікувальної гімнастики, вітамінізації і
т. п.
Ґрунтуючись на сучасних наукових даних про біологічні ефекти
ультразвуку, немає підстав для відмови від проведення ультразвукового
дослідження пацієнта, у тому числі й під час вагітності, за умови, якщо воно
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виконується за медичними показаннями, з дотриманням принципів безпеки і
висококваліфікованими фахівцями.
Особлива увага повинна приділятися зниженню ризику теплових і
механічних ефектів при дослідженні очей, а також серця і головного мозку
новонароджених, що є особливо чуттєвими до дій ультразвуку.
Також через активну комп’ютеризацію поширюється фактор ризику
погіршення зорової активності медичного персоналу. У таблиці 2 зазначенні
типові характеристики зорової роботи при використанні стаціонарного
комп’ютера [6].
Таблиця 2 – Характеристика зорової роботи медичного персоналу при
роботі з дисплеями комп’ютерів
Параметр
Значення
Роздільна здатність екрану
1024х768
Величина 1пк
0.3 мм
Розмір об’єктів на моніторі (в сер.)
7 – 10 пк (2 – 3 мм)
Розмір мінімальних об’єктів
3пк (0.9 мм)
Контраст
великий
Фон
світлий
Точність зорової роботи
середня точність IVв
Із зазначених даних в таблиці 2 виникає необхідність впровадження
профілактичних заходів по усуненню втоми зору. Рекомендується під час
регламентованих перерв виконувати вправи для очей: закрити очі на 10 - 15 с,
зробити рухи очима направо і наліво, потім вгору і вниз; кругові рухи очима
справа наліво і назад (кожна вправа повторюється не менше 5 разів),
закінчивши вправи, вільно без напруги направити погляд удалину [7].
Отже, при необережному використанні ультразвукової діагностики,
ультразвук здатний викликати шкідливий вплив як на пацієнта, так й на
медичний персонал. Проте в даний час ще не можемо науково довести, що в
саме дія ультразвуку, наприклад, при дослідження розвитку ембріона, може
призвести до вроджених дефектів у новонароджених. Тому надзвичайно
важливо вивчати питання використання ультразвуку при медичній діагностиці
пацієнтів і точно знати всі можливі фактори ризику, щоб уникати їх в клінічній
практиці й, по своїй необізнаності не створювати або принаймі мінімізувати
шкідливих впливів.
Література
1. Clinical Safety Statement for Diagnostic Ultrasound, by European
Committee of Medical Ultrasound Safety (ECMUS), 2011.: [Електроний ресурс].
–
Режим
доступу:
http://uzlovoyzob.com/images/stories/Docs/3_Clinical%20Safety%20statement%2
0for%20diagnostic%20ultrasound%202011.pdf.
112

2. Guidelines for safe use of diagnostic ultrasound equipment, by The British
Medical Ultrasound Society, 2011: [Електроний ресурс]. – Режим доступу :
http://uzlovoyzob.com/ images/stories/ Docs/4_ BMUS-Safety-Guidelines-2009revision-FINAL-Nov-2009.pdf.
3. Medical Ultrasound Safety, by the American Institute of Ultrasound in
Medicine, Second Edition, Part 1: Bioeffects and Biophysics, 2009, ISBN 1932962-13-1: [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://uzlovoyzob.com/
images/stories/Docs
/1_Medical%20Ultrasound%20Safety,%20Second%20Edition.pdf.
4. Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и
контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового
назначения: Санитарные правила и нормы. : СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96. – М.
: Информационно-издательский центр Минздрава России, 1997г.
–
(Государственные санитарные нормы).
5. Основи променевої діагностики: учбово-методичний посібник для
студентів медичних вузів / Л. П. Галкін, А. Н. Михайлов. - 2-е изд., доп. і
перераб. - Гомель: УО «Гомельський державний медичний університет»,
2007р. - с. 5-27.
6. Природне і штучне освітлення. Наказ № 168. : ДБН В.2.5-28-2006. –
[Чинний від 2006-15-05]. – К. : Міністерство будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства України, 2006. – (Державні будівельні
норми).
7. ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности. Наказ № 4213:
ГОСТ 12.1.001-89. – [Чинний від 01-01-1991]. – М.: Министерством
здравоохранения СССР, 1989г. – (Система стандартов безопасности труда).

113

ТЕПЛОЗАХИСТ ПРИ ГАРЯЧОМУ ШТАМПУВАННІ
В АВІАЦІЙНО-КОСМІЧНІЙ ГАЛУЗІ
Демчук Г.В., к.т.н., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ “КПІ”),
Шуміліна У.О., студентка (гр. ВЛ-12, ФАКС НТУУ “КПІ”)

Через технологічні особливості структури матеріалів, при серійному
виготовленні відповідальних вузлів для ракетної та авіаційної техніки
поширено використання гарячого штампування. Ливарне виробництво під
тиском забезпечує ряд переваг: висока продуктивність і можливість
автоматизації, мінімальні припуски на механообробку, досить висока точність
розмірів, чіткість отримуваного рельєфу, чистота необроблюваних поверхонь
та ін. Але через неможливість виключення людини з процесу, він є потенційно
небезпечним для життя і здоров’я робітника - це інфрачервоне
випромінювання, шумове забруднення. Досить вагомим є і недотримання
правил техніки безпеки або неуважність працівника підприємства.
З пов’язаних з ливарним виробництвом, нормативно-правових актів, що
діють на території України можна виділити такі: Правила охорони праці під час
ковальсько-пресових робіт, затверджені Міністерством енергетики та вугільної
промисловості України прийняті від 19 грудня 2013 року, Правила охорони
праці при термічній обробці металів, затверджені наказом Державного комітету
України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18
грудня 2007 року № 315, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28
січня 2008 року за № 66/14757 (НПАОП 28.5-1.02-08), які встановлюють
вимоги щодо експлуатації електричних печей, Правила безпеки систем
газопостачання України, затверджені наказом Державного комітету України по
нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року № 254, зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 15 травня 1998 року за № 318/2758 (НПАОП 0.001.20-98), що встановлюють вимоги експлуатації печей на газовому паливі,
ГОСТ 12.3.009-76 «Система стандартов безопасности труда. Работы
погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности», у якій приведено
вимоги до вантажно-розвантажувальних робіт, Технічний регламент безпеки
машин, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013
року № 62, та ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда.
Оборудование производственное. Общие требования безопасности», що
описують вимоги з експлуатації виробничого устаткування та ін.. [3] Технічний
огляд, випробування та експертне обстеження (технічне діагностування)
машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки необхідно здійснювати
відповідно до вимог Порядку проведення огляду, випробування та експертного
обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 26 травня 2004 року № 687. [3]
Найбільш специфічним у гарячому пресовому виробництві є дуже висока
температура при обробці сировини, внаслідок чого виникає інфрачервоне
випромінювання – це випромінювання тепла, один із способів теплообміну. Усі
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нагріті тіла випромінюють інфрачервоні промені. Енергія такого
випромінювання залежить від температури об’єкта.
Виділяють три діапазони інфрачервоних хвиль: 1) ближнє (0,7-2 мкм), 2)
середнє (2-50 мкм) та 3) дальнє (50-1000 мкм) випромінювання [2].
Дальнє інфрачервоне випромінювання включає в себе спектр
випромінювання людини, тому воно не тільки не являється шкідливим, але і
поширено використовується у медицині. Під час вагітності саме такими
хвилями матір опромінює свою дитину. [4]
Але середнє та ближнє інфрачервоне випромінювання може призвести до
тяжких захворювань і є дуже небезпечним. Особливо – випромінювання
великої енергії.
Променевий теплообмін має вирішальну роль у формуванні почуття
теплового комфорту людини. При знаходженні людини у зоні дії
інфрачервоного обігрівача, інфрачервоні промені проникають до організму
людини через шкіру, при цьому різні шари шкіри по-різному відбивають та
поглинають ці промені.
При інфрачервоному довгохвильовому випромінюванні, проникнення
променів значно менше у порівнянні з короткохвильовим випромінюванням.
Здатність вологи у тканях шкіри до поглинання, дуже велика, тому шкіра
поглинає більше 90% потрапляючого на поверхню тіла випромінювання.
Нервові рецептори, що відповідають за відчуття температури, розміщені у
зовнішньому шарі шкіри. Інфрачервоні хвилі, проходячи крізь людину,
збуджують ці рецептори, що і викликає відчуття теплоти у опроміненого.
Інфрачервоні промені здійснюють як місцевий, так і загальний вплив.
Короткохвильове
інфрачервоне
випромінювання,
на
противагу
довгохвильовому, може викликати почервоніння шкіри у місці опромінення,
яке рефлекторно розповсюджується на 2-3 см довкола враженої ділянки.
Причина цього у тому, що капілярні судини розширюються, кровообіг
посилюється. Через деякий час на ушкодженому місці може з’явитися пухир,
який пізніше перетвориться в струп. Також, при ураженні органів зору, може
виникнути катаракта. [4]
Вплив електромагнітних полів проявляється не тільки у тепловому
вимірі. Під час дій електромагнітних хвиль відбувається поляризація
макромолекул тканей і орієнтація їх паралельно електричним силовим лініям,
що може спричинити до зміни їх властивостей: порушення функцій серцевосудинної системи та обміну речовин. [5]
З проведених Утеповою [5] експериментальних досліджень, рівні
електромагнітного поля дугової печі та індукційної плавильної печі
представлені у табл.. 1, а також результати виміру характеристик
електромагнітного поля (електрична та магнітна складові) при роботі дугових
електричних печей ДСП-1 та ДСП-2, трансформаторів 1ТДН-110/10, 2ТДН-11010 та агрегату «ковш-піч» (АКП) АО «КазФерросталь». Також представлено
вимірювання електромагнітного поля при роботі індукційної печі КазНТУ ім.
К. І. Сатпаєва моделі ЛПЗ-2-67М.
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Для запобігання теплового опромінення може бути використаний
спеціальний одяг, відбиваючий промені. Поширеним вирішенням питання
захисту життя і здоров’я робітників є використання рифленої сталевої підлоги.
При випусканні розігрітого металу з інструментів для транспортування, висока
теплопровідність сталі дозволить швидко забрати тепло від гарячої заготовки і
таким чином зменшити ймовірність виникнення опіків та травм. Щілини між
плитами зменшують вірогідність розтікання розпеченого металу по поверхні,
якої дотикається взуття робітників.
А. Б. Утеповою [5] було запропоновано використання відбиваючих
екранів, які б не тільки захищали робітників від надмірного електромагнітного
потоку, а і зберігали теплову енергію техніки.
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Таблиця. Результати вимірювань електромагнітних полів при роботі
дугових та індукційної плавильних печей без екранування.

1,5
1,3
1,5
1,6
1,8
1,2
0,8
0,6
0,4
1,2
1
0,8
0,5
1,2
1,4
1,5
1
0

0,2

Під час виконання операцій, які потребують температур, що дуже
різняться з природною температурою навколишнього середовища, розсіяння
тепла уникнути неможливо. Тому на підприємстві з’являються значні
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енергетичні втрати. В той же час, Україна не може вирішити питання щодо
зимового опалення житлових будинків.
Сталева підлога являється великим радіатором, який добре відводить з
цеху надлишкове тепло. При чому радіатор працює досить ефективно навіть
тоді, коли відводити тепло не потрібно. При певній модернізації цеху, можна
було б нагрівати воду, не збільшуючи втрати теплової енергії.
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СУБ’ЄКТИВНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ШУМУ НА ПРАЦЮЮЧИХ
В РІЗНИХ ПІДРОЗДІЛАХ ПОЛІГРАФІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Демчук Г.В., к.т.н., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ“КПІ”),
Вінніченко М.М., Коломієць О.В., студенти (ВПІ, НТУУ «КПІ»)

Шум – один з негативних факторів, який зустрічається в різних галузях,
зокрема в поліграфії. В кожному цеху та на кожному підприємстві цей фактор
погіршує стан здоров’я людини, оскільки керівництво не дотримується вимог
охорони праці. З роками збільшується кількість поліграфічних підприємств,
пов'язаних із шумом, а зростаюча спеціалізація праці веде до збільшення
тривалості його впливу на людину.
Шум як стрес-фактор є загальнобіологічним подразником. Він негативно
впливає на всі органи і системи організму: може виникнути патологія з
переважним ураженням слуху, центральної нервової і серцево-судинної систем.
Рівень шуму в 20 – 30 децибел (дБА) практично нешкідливий для
людини. Це природний шумовий фон, який є повсякденним для людини. За
санітарними нормами 80 дБА – допустимий рівень шуму на постійних робочих
місцях у виробничих приміщеннях і на території підприємства. Шум в
диапазоні 130-150 дБА викликає в людини болючі відчуття і стає нестерпним.
Відповідно до категорії виробничого приміщення СН 3223-85
визначається норма шуму на робочому місці не більше 50 дБА. Перевищення
цієї норми (аж до 65дБА) викликає наслідки психологічного характеру, і це
негативно позначається на розумовій роботі.
Цех листового офсету з точки зору шуму тихий, а рольовий офсет і цех
брошюровки (процес фальцовки та шиття брошур) – шумні. Шум на робочих
місцях в цехах не повинен перевищувати 80 дБА. В заводоуправлінні рівень
шуму не повинен перевищувати 60 дБА [1].
Слуховий аналізатор по-різному сприймає різні частоти. При рівнях
інтенсивності звуку до 70 дБА максимальна чутливість слухового аналізатора
становить 1-5 кГц і зменшується з підвищенням і зниженням частоти. Тому
звуки (тони) однакової інтенсивності на різних частотах здаються на слух
різними за гучністю. При великих рівнях інтенсивності (80 дБ і вище) із
збільшенням інтенсивності звуку вухо реагує майже однаково на звуки різних
частот чутного діапазону.
Але нажаль більшість норм та правил в нашій країні не виконуються.
Тому на підприємстві можуть розмішатися декілька категорій виробництва в
одному приміщенні навіть без будь який перегородок та розділювачів [2].
Досліджено вплив шуму на поліграфічному підприємстві «Друкарня
Реклами». Проведено опитування в видавничому центрі реклами, де присутні
такі дільниці: репроцентр, кабінет менеджерів та бухгалтерів, цех офсетного
друку, цех цифрового друку та цех післядрукарської обробки. В кожному цеху
було опитано по п’ять чоловік. Суть опитування полягала в тому, щоб
працівники центру оцінили вплив шуму на працездатність. Респондентам
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пропонувалися оцінити внутрішній шум в підприємстві по шкалі від 1 до 5, де 1
бал це мінімальний показник шуму, 5 – шум дуже заважає при роботі.
Кожен працівник підприємства зазначив який саме шум заважає при
роботі. Переважна кількість робітників на підприємстві віком від 30 до 45
років. В відділах репроцентру та кабінеті менеджерів в основному жінки та
чоловіки до 30 років, в офсетному та цифровому цехах переважний вік
чоловіків 35-40 років. В післядрукарській підготовці «Друкарня Реклами»
працівникам 40 і більше років. Сприйняття шуму у людей різного віку
сприймається по різному. Тому результати опитування не можуть відображати
чіткої картини.
Величина узагальненого критерію Кузаг була розрахована за формулою:
Кузаг = Q1×K1 + Q2×K2 + … + Qn×Kn
Результати опитування занесені в таблицю 1.
Таблиця 1 – Результати опитування
Відділи

Репроцентр

Кабінет
менеджерів

Офсетний
цех

Цифровий
цех

Післядрукар
ська обробка

Оцінка
Вага
(1-5) критерію, Qn
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
5
4
5
5
5
2
3
4
3
2
4
5
3
4
3

1,4

1,2

Коментарі
Шум заважає при роботі
широкоформатного
принтеру. Шум від
комп’ютера не заважає
роботі.
Незначні шумові фактори
(друк принтера чи вібрація
комп’ютера).

Величина
узагальненого
критерію,
Кузаг
9,8

7,2

4,8

Перебувати в офсетному
цеху довгий час досить
складно, оскільки офсетна
машина працює шумно.
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2,8

В режимі очікування шуми
відсутні. При великих
тиражах значним шумовий
фактор.

39,2

3,8

Переважний шум від
різальної машини та
тигельного пресу. Шум від
різаньного апарату майже не
заважає.

72,2
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На основі проведеного опитування за методом послідовного експертного
оцінювання було встановлено, що цех офсетного друку є найбільш шумним та
працювати в ньому найскладніше. А кабінет менеджерів виявився найбільш
тихим робочим місцем, і з точки зору охорони праці відповідає усім нормам.
Параметром оцінки слугувала суб’єктивні дані 5-ти робітників щодо шуму на
робочому місці.
Чутливість до різного характеру шуму у кожної людини різна, тому
проведений аналіз є суб’єктивною оцінкою. Характеристика шуму в децибелах
не дає повного уявлення про його гучність. Кожне підприємство має приділяти
максимальну увагу для покращення умов праці робітників [3].
На основі таблиці побудована кругова гістограма, яка наглядно
демонструє відношення показників впливу шуму в різних цехах. Гістограма
показана на рисунку 1.
Репроцентр
0,8
Післядрукарськи
й цех
3,8

Кабінет
менеджерів 0,4

Офсетний цех
4,8

Цифровий цех
2,8

Рисунок 1 – Гістограма показників шуму в різних цехах
Шум справляє негативний вплив на серцево-судинну систему, вестибулярний
апарат, нервову систему, викликає порушення обміну речовин [4].
Таблиця 2 – Оцінка подразників шуму
Характер шуму
Шум друкарської
Шум
Відділ
Комп’ютер
машини
Зовнішн післядрукарсь
ний шум
ій шум
кого
Принт. Цифр. Офсет.
обладнання
Репроцентр
2
2
1
Відділ
1
1
2
менеджерів
Офсетний цех
5
1
1
Цифровий цех
3
2
1
Післядрукарсь
2
1
1
4
кий цех
120

З результатів опитування видно, що найбільш шумним є друкарські та
після друкарські цехи. Це значить, що підприємство не дотримується основних
систем стандартів безпеки праці. У відділі менеджерів рівень шуму не
перевищує норми. Оскільки в кабінетах наявні євро вікна, що нейтралізують
зовнішній шум. Кабінети до друкарської підготовки розташовані на безпечній
відстані від друкарського та після друкарського цеху.
Для нормальної роботи працівників, підприємство має виконувати основні
вимоги та стандарти.
Відповідно до ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму,
ультразвуку та інфразвуку»:
 творча діяльність, керівна робота з підвищеними вимогами, наукова
діяльність, конструювання та проектування, програмування до 50 дБА
 висококваліфікована
робота,
що
вимагає
зосередженості,
адміністративно-управлінська діяльність, вимірювальні та аналітичні роботи в
лабораторії: робочі місця у приміщеннях цехового управлінського апарату, в
робочих кімнатах конторських приміщень, лабораторіях до 60 дБА
 робота, виконувана з часто одержуваними вказівками та акустичними
сигналами, робота, що вимагає постійного слухового контролю до 65 дБА
 робочі місця за пультами в кабінах спостереження та дистанційного
керування без мовного зв'язку по телефону до 70 дБА.
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СТРАТЕГІЯ ПОВЕДІНКИ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ
ПРИ ВВЕДЕННІ ВОЄННОГО СТАНУ
Землянська О.В., ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»)
Коваленас Е., ст. (гр. КМ-41, ФПМ НТУУ «КПІ»)

Якщо у населення, яке знаходиться в зоні бойових дій, відсутні
елементарні знання та навики виживання, це приводить до невиправданих
жертв. Їх число можна знизити, якщо вчасно розпізнати небезпеку та
заздалегідь вжити відповідних заходів.
З настанням військової небезпеки в регіоні може бути введено воєнний
стан.
Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні аб
в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки
державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає
надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та
органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення
загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене
загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та
прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих
обмежень.
Воєнний стан в Україні або в окремих її місцевостях вводиться Указом
Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радо України
протягом двох днів з моменту звернення Президента України.
Указ Президента України про введення воєнного стану, затверджений
Верховною Радою України, негайно оголошується через засоби масової
інформації.
Пропозиції щодо введення воєнного стану в Україні або в окремих її
місцевостях Президентові України подає Рада національної безпеки і оборони
України.
На території, на якій введено воєнний стан, військове командування
разом з іншими органами влади або й самостійно має право запроваджувати
трудову повинність та залучати громадян до суспільно корисних робіт. Трудова
повинність полягає у виконанні робіт оборонного характеру, а також у
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного
характеру, а також їх наслідків.
Під час воєнного стану може бути запроваджена комендантська година –
тобто заборона перебування на вулицях в певний час доби без спеціальних
дозволів.
Вводиться особливий режим в’їзду та виїзду з території, на котрій
запроваджено воєнний стан, може бути обмежено рух транспортних засобів та
свобода пересування як громадян України, так і іноземців. Призовникам та
військовозобов’язаним можуть заборонити змінювати місце проживання без
відома військового командування.
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Військове командування отримує право перевіряти у людей документи, а
також оглядати їхні речі та автомобілі.
У разі винекнення небезпеки ні в якому разі не можна панікувати.
Головне – зберігати спокій і холоднокровність. У паніці вам не вдасться
прийняти правильні рішення та вийти з ситуації з мінімальними збитками.
Щоб правильно орієнтуватися в тому, що відбувається, при включенні
електросирен (гудках) слід включити місцеву радіостанцію або телевізор і
прослухати інформацію про те, що трапилося та рекомендації щодо дій у
сформованій обстановці. Необхідно зв'язатися по телефону зі своїм
підприємством, для того щоб дізнатися, чи немає змін у режимі його роботи, і,
навпаки, з роботи подзвонити додому, щоб зв'язатися з родиною та узгодити з
нею дії. Дітям до з'ясування обстановки краще знаходитися вдома під наглядом
дорослих.
При оголошенні воєнного стану рекомендується:
 не виходити на вулицю при введенні військ;
 строго дотримуватися комендантської години та іншіх обмежувальних
заходів, виконувати військові накази та розпорядження;
 по можливості заздалегідь створити запас води та продуктів;
 вкласти документи у водозахистну упаковку, покласти в кишеню;
 зібрати в рюкзак необхідні речі та бути готовим до евакуації (укриттю
в притулок);
 об'єднатися з мешканцями будинку з метою взаємодопомоги;
 з настанням темряви включати світло, тільки зашторивши вікна;
 ні в якому разі не купувати і не зберігати зброю та боєприпаси;
 заздалегідь скласти для себе пам'ятку, в якій вказати, що необхідно
взяти з собою, покидаючи житло, а також план своїх дій та варіанти напрямку
руху;
 обмежити пересування особистим автотранспортом.
Завчасно дізнайтеся про найближчі захисні споруди та укриття в
райдержадміністрації. Надійним укриттям у великому місті є станції метро.
Перебуваючи під час стрілянини в якому-небудь домашньому укритті,
необхідно стежити, чи не з'явився дим або вогонь. Якщо пожежа почалася, а
стрільба не припинилася, квартиру необхідно негайно покинути повзком.
Потрібно сховатися в під'їзді подалі від вікон, краще в якій-небудь ніші.
У разі повітряної тривоги:
 якщо є можливість – попередьте сусідів та одиноких людей, що
мешкають поруч;
 закрийте вікна, вимкніть усі нагрівальні прилади, перекрийте газову
мережу, вимкніть світло;
 швидко одягніться, одягніть дітей, перевірте наявність пришитих з
внутрішньої сторони одягу у дітей записів: прізвище, ім’я, адреса, вік, номер
телефону батьків;
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 візьміть індивідуальні засоби захисту, завчасно підготовлений запас,
документи, кишеньковий ліхтар та найкоротшим шляхом прямуйте до
найближчої захисної споруди;
 займіть місце у захисній споруді та виконуйте вимоги старшого;
 у разі відсутності в радіусі 500м захисної споруди, використовуйте для
укриття підвальне приміщення під будинком;
 після сигналу «Повітряна тривога» в жодному разі не можна
залишатися в будинках, особливо на верхніх поверхах.
 дбайливо витрачати продукти і воду;
 налагодити зв'язок з найближчим медичним закладом або лікарем.
Ні в якому разі не можна:
 почувши стрілянину, підходити до вікон;
 відкривати двері та хвіртки, не оглянувши навколишній простір з
метою виявлення мін-розтяжок;
 спостерігати за веденням бойових дій, знімати їх на фото- і
відеоапаратуру, бігати або стояти під обстрілом;
 чіпати знайдену зброю, боєприпаси, предмети військового майна і т. п.
Список речей, які повинні бути у вас укомплектовані у сумку, або
невеликий наплічник (всередину покласти щільний поліетиленовий пакет) на
випадок максимально швидкої евакуації з небезпечної зони:
 копії важливих документів – паспортів, автомобільних прав,
документів, які доводять ваші права на нерухомість, автомобіль і т.п. – в
непромокаючій упаковці; бажано покласти з документами фотографії рідних та
близьких;
 кредитні картки та готівку;
 дублікати ключів від будинку та авто;
 карта місцевості та доведений до відома всіх членів сім'ї спосіб
екстреного зв'язку і місце зустрічі;
 пристрої зв'язку та доступу до інформації (невеликий радіоприймач з
можливістю прийому УКВ/FM діапазону, запасні батарейки до нього,
недорогий мобільний телефон із зарядним пристроєм);
 ліхтарик, а краще декілька, із запасними батарейками та лампочками
для нього;
 компас та годинник краще водонепроникні;
 мультитул – багатофункціональний інструмент, який виглядає як
складні пасатижі, у ручках якого заховані додаткові інструменти (ніж, шило,
пила, викрутка, ножиці та багато іншого);
 пакети для сміття ємністю 120л., можуть замінити тент, якщо
розрізати;
 рулон широкого скотчу;
 шнур синтетичний, діаметр 4-5 мм, довжина – 20 м;
 блокнот та олівець;
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 нитки та голки;
 одяг: нижня білизна (2 комплекти), шкарпетки бавовняні (2 пари),
запасні штани, сорочка або кофта, плащ-дощовик, в'язана шапочка, рукавиці,
шарф, надійне і зручне взуття;
 міні-намет, килимок-пінка, спальник;
 гігієнічні засоби: зубна щітка та паста, невеликий шматок мила,
рушник (продаються пресовані в супермаркетах), туалетний папір, кілька
упаковок сухих хусток, кілька носових хусток, вологі серветки, бритва,
манікюрний набір;
 посуд: казанок, фляга, ложка, кружка (краще металева 0,5л),
розкладний стаканчик;
 сірники (краще туристичні), запальнички;
 запас їжі на кілька днів (все, що можна їсти без приготування і що
займає мало місця, довго зберігається, питна вода на 1-2 дні, висококалорійні
солодощі;
 джерело автономного живлення, зарядний пристрій на сонячних
елементах, або портативна батарея;
 мобільна аптечка.
Мобільна аптечка повинна містити:
 перев'язувальні
матеріали:
рулон
еластичного
бинта,
2-3
індивідуальних перев'язувальних пакета, звичайний марлевий бинт 2-3
упаковки різної ширини, бактерицидний пластир (комплект різних форм та
розмірів, водостійкий);
 ліки: 5 % йод; дезінфікуючий засіб для ран (октенісепт в аерозолі або
розчин хлоргексидину); засіб для пероральної регідратації (регідрон 3-5
пакетів); гель Пантестин (рани, опіки); жарознижувальні, знеболювальні
(німесулід, НІМІД, німегезик, німесітл і т.п.); протиалергічні засоби (1 % мазь
гідрокортизону, цетиризин, зіртек, зодак, цетрин); антибіотики (аугментин,
амоксиклав,
флемоклав,
ципрофлоксацин);
серцеві
для
дорослих
(нітрогліцерин, корвалмент,аспірин); Омепразол (печія, болі в шлунку);
особисті ліки.
Крім того, доцільно виконувати наступні рекомендації. Пам'ятайте, що
небезпечний вже сам ввід техніки в місто або населений пункт. На перехрестях
головною людиною стає військовий регулювальник. У момент введення
техніки в місто цивільним водіям краще звільнити дорогу, прибрати машини на
тротуар. Пішоходам не варто проявляти зайву цікавість та наближатися до
колон військової техніки.
Серед оптимальних варіантів захисту сім'ї – від'їзд за межи міста – на
дачу, у село. При евакуації потрібно обов'язково взяти з собою документи (у
кожного члена сім'ї вони повинні бути в кишені, а не в сумці чи машині),
продукти на декілька днів та необхідні речі. Цінності брати з собою не слід, їх
краще сховати в місті.
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Під час будь-яких пересувань необхідно підкорятися вимогам військової
автоінспекції та патрулів. Щоб не опинитися під підозрою в шпигунстві або
інших несанкціонованих діях, не можна мати при собі біноклі, фотоапаратуру,
радіотелефони.
Важливо враховувати сприйняття міста людиною, яка воює: те, що для
місцевого жителя просто підвал або горище, для військового – укриття або
вогнева точка. Тому, наприклад, якщо у дворі перестрілка, а в квартиру
вламуються військові, краще з ними не сперечатися, а піти.
Ще небезпечніше вулична перестрілка. Як тільки вона почалася, потрібно
відразу ж лягти і озирнутися, для того щоб знайти укриття – виступ будівлі,
кам'яні сходинки ганку, фонтан, пам'ятник, підстава ліхтарного стовпа,
цегляний паркан. Автомобіль – вельми ненадійне укриття – його метал тонкий,
колеса – гума з повітрям, а в баку – пальне.
Перестрілку, звичайно, можна перечекати. Однак можлива ситуація, коли
безпечніше сховатися за кут, у підворіття або в під'їзд. У деяких випадках має
сенс розбити вікно першого поверху та вскочити в будь-яку квартиру.
Особливо небезпечно бігти, оскільки стріляючі можуть прийняти того хто
біжить за противника.
Якщо дотримуватися цих порад, то ймовірність вижити у військовій
ситуації значно зросте. Однак їх виконання не гарантує абсолютної безпеки.
Найголовніше тут, як і при будь-якій іншій екстремальній ситуації, зберігати
спокій та діяти адекватно обставинам.
Воєнний стан скасовується Указом Президента України за пропозицією
Ради національної безпеки і оборони України в разі усунення загрози, про що
негайно оголошується через засоби масової інформації.
Збройні конфлікти, які сьогодні стали досить звичним явищем в різних
регіонах планети – одна з найстрашніших небезпек для людини. Дати якісь
гарантії безпеки в подібних ситуаціях важко, але знання стратегії виживання та
деяких правил поведінки в зоні військових конфліктів і вміння їх застосовувати
на практиці, безумовно, можуть допомогти зберегти життя. Необхідно
розуміти, що однозначних порад, як правильно вести себе в разі бойових дій,
не існує. Рішення має прийматися на місці, виходячи з ситуації, що склалася.
Тому тут особливо важлива допомога професіоналів, і перш за все військових,
у тому числі й фахівців в галузі безпеки життєдіяльності.
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ОНКОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЯК НАСЛІДОК ВПЛИВУ
ЗАБРУДНЕНОГО ПОВІТРЯ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
Землянська О.В. ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»),
Козловський А. Г. , ст. (гр. ПБ-21, НТУУ «КПІ»)

Станом на сьогодні атмосферне повітря являє собою сукупність
найрізноманітніших викидів. Це нечисельні наслідки аварій на фабриках,
викиди на нафтопереробних заводах, продукти спалювання сміття,
випаровування відходів, викиди заводів кольорової металургії, сильне
запилення атмосферного повітря викидами ТЕЦ та багато інших небезпечних
викидів.
Всесвітня організація охорони здоров’я включила забруднення повітря у
список найголовніших проблем довкілля, які провокують онкологічні
захворювання як у людей, так і у тварин.
Брудне повітря спричиняє рак легень. Джерелом забруднення є машини,
електростанції, а також викиди, пов’язані з сільським господарством,
промисловістю та системами опалення в будинках.
Канцерогенний агент здатен викликати пухлини у тварини через 1,5-3
місяці після одноразового надходження в організм, а у людини відповідно рак
виникне приблизно через 20 років після впливу цих сполук.
Ступінь поширення багатьох хвороб у великих містах набагато більший,
ніж у малих містечках чи селах. В мегаполісах він переважає в 2-3 рази [1].
Міжнародне агентство дослідження раку прирівняло забруднення повітря
до тютюну, сонячного випромінювання і плутонію. За останніми даними, в
усьому світі забруднене повітря спровокувало 223 тисячі смертей від раку
легень [2].
Сьогодні проблема забруднення атмосферного повітря починає гостро
проявляти себе у вигляді онкотворних захворювань. Тобто якщо до цього часу
забруднене повітря багатьох не турбувало, то тепер наслідки його вже помітні.
Тому насамперед усі розвинені країни Європи та США схвильовані
проблемами екології на міжнародному рівні. Вони постійно слідкують за
рівнем ГДВ (гранично допустимими викидами) та забрудненнями, але шкода
від цих викидів неминуча. І тому зараз розробляються плани переорганізації
виробництв для зменшення негативних викидів у середовище і подальших
впливів на організм людини. Досить важливо є проінформувати про можливі
наслідки захворювання у разі перебування людей в зоні дії ризику та знати
шляхи запобігання цим небезпекам.
Атмосферне повітря займає одне із найголовніших положення серед
інших компонентів біосфери. Газові та парові забруднення повітря, як правило,
не визначаються візуально іноді вони не мають запаху – тому небезпечні.
Забруднення атмосферного повітря впливає на здоров’я людини і на
навколишнє природне середовище різними способами – від прямої і негайної
загрози до повільного та поступового руйнування різних систем
127

життєзабезпечення організму. Забруднення повітряного середовища порушує
структурні компоненти екосистеми до такого ступеня, що регуляторні процеси
не в змозі їх повернути в первинний стан, а це в подальшому також чинить
згубний вплив на організм людини.
Канцерогени – це речовини, які мають вельми негативний вплив на стан
нашого здоров’я і викликають злоякісні пухлини в організмі.
Ці страшні сполуки утворюються при палінні тютюну (як активному так і
пасивному), виробництві гуми та викидів двигунів внутрішнього згоряння.
Особливо важливе місце посідають промислові атмосферні викиди. Великий
вміст їх у повітрі спричиняють такі галузі, як: теплоенергетика (теплові та
атомні електростанції, промислові і міські котельні та ін.), підприємства чорної
металургії, нафтовидобутку і нафтохімії, автотранспорт, підприємства
кольорової металургії та виробництво будматеріалів.
Забруднення починається на стадії добування сировини, тобто на
уранових рудниках. Після вилучення урану з руд залишаються величезні
відвали слабо радіоактивних пустих порід – до 90 % добутої з надр породи. Ці
відвали забруднюють атмосферу радіоактивним газом радоном, дуже
небезпечним, який спричиняє рак легенів.
Вчені з Міжнародного агентства дослідження раку також знайшли зв’язок
між забрудненням повітря і пухлинними захворюваннями сечового міхура ,
хоча вона не є такою ж переконливою , як у випадку з раком легенів. Рівень
шкідливих вихлопів між містом та сільською місцевістю істотно розрізняється ,
але експерти ВООЗ кажуть , що виявлений ними зв’язок спостерігається у всіх
точках планети.
Зазначимо, що основною причиною раку легенів взагалі як і раніше є
куріння, а також робота на шкідливому виробництві. Але в останні роки
постійно збільшується кількість жертв цієї страшної хвороби, які ніколи не
курили і не дихали на виробництві яким-небудь азбестом. Експерти вважають,
що ці люди стають жертвами пасивного куріння, а також забруднень повітря.
Його породжують не тільки автомобілі і фабрики, але навіть використання
побутових кухонних та опалювальних приладів.
Рак легень більшою мірою, ніж інші форми злоякісних пухлин,
пов'язаний із забрудненням атмосферного повітря канцерогенними
речовинами. Людина щодоби вдихає 15-20 кубічних метрів повітря, тому
навіть невелика кількість канцерогенних речовин може впливати на її здоров'я.
До факторів ризику виникнення раку легень відноситься вік більше 50,
хронічні захворювання легень: пневмонія, туберкульоз, бронхіт.
Заходи при раку легень можна розділити на первинну та вторинну
профілактику.
До первинної належать заходи по виключенню впливу речовин та
факторів, які призводять до розвитку цього захворювання: відмова від паління,
заходи, спрямовані на покращення екологічного стану, екологічно чисті
виробництва.
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Завданнями медичної, вторинної профілактики є профілактика та
лікування хронічних захворювань легень.
Тому для запобігання такому впливу на організм необхідно
дотримуватися наступних заходів:
1. Своєчасно й правильно лікувати різні запальні процеси у бронхах і
легенях для того, щоб не допустити їх переходу у хронічні форми.
2. Відмова від куріння та уникання місць для куріння, які згубно діють
на організм – так зване пасивне куріння.
3. Під час роботи або перебуванні у місцях шкідливого виробництва із
високою запиленістю використовувати засоби особистого захисту у вигляді
масок, респіраторів та ін.
Згубний вплив на організм людини чинить наше навколишнє середовище.
Повітря, яке ми забруднюємо, ми його вдихаємо. І це повинно бути
найголовнішою нашою проблемою, адже без нього люди не просто захворіють,
а взагалі помруть. Зараз досить гостро проявляються онкологічні захворювання,
пов’язані зі страшними викидами найрізноманітніших речовин. Отже, ми
повинні не зазнаватися негативному впливу середовища і користуватися усіма
відомими засобами для збереження здоров’я.
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Вентиляция – это организованный и регулируемый воздухообмен в
помещении для удаления избыточного тепла, влаги, вредных и других веществ,
а также улучшающий микроклиматические условия в обслуживаемой или
рабочей зоне.
Тепло, поступающее в помещение от солнечной радиации, оборудования,
нагретых изделий, от находящихся в помещении людей и т. д., называют
теплопоступлениями.
Количество тепла, необходимое на нагревание воздуха, которое удаляется
через неплотности строительных конструкций, ограждения кабины, холодного
воздуха, поступающего через открытые проемы, а также на нагревание
поступающих в помещение материалов, транспортных средств и т. д., называют
теплопотерями.
Избыточным теплом (теплоизбытками) называют разность суммарных
теплопоступлений и суммарных теплопотерь помещения.
В любое время года через неплотности в строительных конструкциях
(дверях, окнах, форточках, фрамугах и др.) в помещения непрерывно поступает
наружный воздух и удаляется загрязненный. Такой воздухообмен невозможно
регулировать и поэтому он называется неорганизованным в отличие от
регулируемого воздухообмена, осуществляемого вентиляцией. Поступление
наружного воздуха через ограждающие строительные конструкции в
помещение называют инфильтрацией, а внутреннего воздуха наружу –
экофильтрацией.
По своему назначению вентиляция бывает:
 рабочая – создает необходимые микроклиматические условия, санитарно-гигиеническое, пожаро- и взрывобезопасное состояние воздушной среды;
 аварийная – обеспечивает воздухообмен при внезапном поступлении
значительного количества вредных веществ, горючих газов, паров, аэрозолей.
В зависимости от способов, вызывающих движение воздуха, вентиляцию
подразделяют на естественную и искусственную.
В помещениях с естественным освещением их световыми проемами в
наружных ограждениях с объемом на каждого работающего 20 м 3 или 40 м3
(для общественных или производственных помещений соответственно) используют естественную вентиляцию через фрамуги, форточки. При естественной вентиляции воздухообмен происходит за счет разности плотностей
воздуха наружного и внутреннего (тепловой напор).
Так как теплый воздух легче холодного, то он поднимается вверх, уступая
место холодному. Естественную вентиляцию применяют в жилых и
общественных зданиях, бытовых и административных помещениях промыш130

ленных сооружений, а также для удаления избытков тепла, выделяемых в литейных, кузнечных и других горячих цехах. Воздухообмен в таких цехах
происходит при открывании фрамуг, расположенных вверху и внизу, и зависит
от высоты зданий, их формы в плане и расположения по отношению к
направлению господствующих в данной местности ветров. Открывая фрамуги в
определенном месте, можно регулировать направление и скорость движения
воздуха, а следовательно, и воздухообмен в помещении.
Кроме теплового напора воздухообмен при естественной вентиляции
осуществляется и за счет воздействия ветра (ветрового напора). На поверхностях здания обращенного к направлению ветра, создаются избыточные
давления, а на других его сторонах – пониженное (по сравнению с окружающей
атмосферой).
Удаление воздуха из помещения осуществляется по вытяжным трубам
(каналам) через дефлекторы, представляющим собой насадки различной конструкции. Дефлектор состоит из патрубка, верхнюю часть которого охватывает
обечайка. Зонт закрывает вытяжную трубу от атмосферных осадков. На уровне
низа обечайки к патрубку прикреплен конус, который предотвращает
проникновение ветра внутрь дефлектора. Поток ветра, ударяясь о поверхность
дефлектора и обтекая ее, создает пониженное по сравнению с атмосферным
давление, в результате чего по вытяжной трубе вверх движется воздух, который
затем выходит наружу через две кольцевые щели между обечайками и краями
конуса. Эффективность работы дефлектора зависит от скорости ветра, высоты
установки, а также от конструктивных особенностей дефлектора и длины
вытяжной трубы.
Организованный естественный воздухообмен, осуществляемый за счет
разности плотностей наружного и внутреннего воздуха и/или воздействия
ветра, называют аэрацией.
Преимуществами естественной вентиляции являются простота, невысокая стоимость устройства и эксплуатации. К недостаткам естественной
вентиляции относятся невозможность обработки наружного воздуха (увлажнения, подогрева, подсушивания и др.), трудности равномерной его подачи в
рабочую зону и удалении воздуха непосредственно от мест образования
вредностей.
При искусственной вентиляции воздух перемещается по воздуховодам
осевыми, центробежными вентиляторами либо эжекторными установками.
Искусственную вентиляцию предусматривают:
 если микроклиматические условия и чистота воздуха не могут быть
обеспечены естественной вентиляцией;
 для помещений и рабочих зон без естественного проветривания.
Вентиляция может быть:
 вытяжной – удаляет загрязненный, загазованный воздух с избыточным
теплом и влагой в атмосферу;
 приточной – обеспечивает подачу наружного воздуха;
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Приточно-вытяжной – обеспечивает одновременно подачу наружного
воздуха и организованное удаление внутреннего воздуха.
В зависимости от способа организации воздухообмена вентиляция бывает
общеобменная и местная.
Общеобменная вентиляция предназначена для удаления из помещений
вредных веществ, газов, пыли, избыточной влаги, теплоты, если они распространяются по всему помещению и нет возможности удалить их в местах выделения или образования.
При общеобменной приточной механической вентиляции вне здания
устраивают воздухоприемник (шахту) для забора чистого воздуха. Воздухо–
заборное сооружение 1 располагают в местах, где отсутствуют какие–либо
загрязнения. Воздух забирают на высоте 2,0–2,5 м от поверхности земли. Он
засасывается вентилятором, проходит через калорифер, где нагревается, далее
увлажняется и в отдельных случаях подсушивается. После этого воздух
подается – по системе каналов для подачи воздуха – в верхнюю зону помещения и – по ответвлениям со специальными насадками для направления
приточного воздуха – в нижнюю зону помещения. Для регулирования количества подаваемого воздуха в ответвлениях устанавливают клапаны, заслонки
или шиберы. Подавать воздух рекомендуется в пространство от уровня пола до
уровня дыхания – 1,8–2,0 м с возможно малыми скоростями – 0, 2 м/с.
Если воздух подают в помещение по замкнутой схеме с частичным забором наружного воздуха и частичным подмешиванием воздуха из помещения,
то такую систему вентиляции называют рециркуляционной.
Местная вентиляция может быть вытяжной или приточной.
Местную вытяжную вентиляцию (отсосы, вытяжные шкафы и др.)
применяют в тех случаях, когда нужно удалить вредные вещества, газы, пыль,
избыточную влагу, теплоту непосредственно от того места, где происходит их
выделение или образование.
Местную приточую вентиляцию (например, воздушная завеса, воздушное душирование) используют тогда, когда свежий воздух необходимо подать в
определенные места, где работник находится большую часть времени (кабина
крана, рабочие места у мартеновских печей и др.).
Література
1. Зеркалов Д. В. Охрана труда. Методические указания для
самостоятельной
работы
иностранных
студентов.
(http://www.zerkalov.kiev.ua/node/41 – електронна адреса книги. Режим доступа
свободный).
2. Зеркалов Д.В. Безопасность труда. Хрестоматия. — К.: Основа, 2009.
— 602 с. (4,8Мб) (електронна адреса книги: http://www.zerkalov.kiev.ua/node/41.
Режим доступа свободный).
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ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА И ОТРАВЛЕНИЯ
Зеркалов Д. В., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПИ»),
Инджеоглу Умут, студ. (гр. УЗ-14, ФММ НТУУ «КПИ», Турция),
Полат Садик, студ. (гр. УЗ-14, ФММ НТУУ «КПИ», Турция)

Вредное вещество – это вещество, которое при контакте с организмом
человека (в условиях производства и быта) в случае нарушения требований
безопасности может вызвать производственные травмы, профессиональные
заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе контакта с веществом, так и в отдаленные
сроки жизни настоящего и последующих поколений;
Вредные вещества, применяемые в промышленности, при неправильной
организации труда и производства, несоблюдении определенных профилактических мероприятий, могут оказывать вредное воздействие на здоровье
работников, приводить к острым или хроническим отравлениям и профессиональным заболеваниям.
Острые отравления возникают при кратковременном действии на организм вредных веществ относительно высоких концентраций. Признаки отравления чаще всего проявляются быстро, что позволяет принять меры по
оказанию первой помощи и устранению причин, вызвавших отравление. Однако некоторые химические вещества обладают скрытым периодом действия
(отравление оксидами азота, например, проявляется через 3–6 ч, начинается
отек легких, что приводит к кислородной недостаточности).
Хронические отравления развиваются при длительном воздействии малых концентраций вредных веществ, способных накапливаться в организме.
Симптомы отравлений возникают спустя недели и месяцы после контакта с
такими веществами и иногда ведут к хроническим заболеваниям (ртуть, например, вызывает хронические отравления, которые могут долгое время протекать бессимптомно).
Профессиональные заболевания вызываются воздействием на работающего вредных условий труда (от воздействия пыли различных видов могут
возникнуть профессиональные заболевания легких – пневмокониозы, от
действия едких веществ заболевания кожи – дерматиты, экземы, от влияния
сероводорода и диметилсульфата заболевания глаз – конъюнктивиты и др.).
Вредные вещества могут поступать в организм через органы дыхания
(около 95 % всех отравлений), желудочно-кишечный тракт (чаще всего через
загрязненные руки при еде и курении) или поврежденную и даже неповрежденную кожу (тетраэтилсвинец, метанол, четыреххлористый углерод, фенол,
хлорбензол и др.).
По характеру воздействия на организм химические вредные производственные факторы подразделяются на:
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 общетоксические, действующие на центральную нервную систему,
кровь и кроветворные органы (сероводород, ароматические углеводороды,
оксид углерода и др.);
 раздражающие, вызывающие раздражение слизистых оболочек глаз,
носа и гортани и действующие на кожные покровы (пары щелочей и кислот,
оксиды азота и аммиака, серный и сернистый ангидрид и др.);
 сенсибилизирующие вещества, после относительно непродолжительного воздействия на организм вызывают повышенную чувствительность к
этому веществу. Последующие воздействия даже незначительных количеств
этого вещества приводят к быстро развивающейся реакции, вызывающей
кожные заболевания, астматические явления, болезнь крови (ртуть, альдегиды,
ароматические нитро-, нитрозо- и аминосоединения и др.);
 канцерогенные, приводящие к развитию злокачественных раковых
опухолей (продукты перегонки нефти, деготь, бензидин, сажи и др.);
 мутагенные, вызывающие нарушения наследственного аппарата человека, отражающиеся на его потомстве (соединения ртути и свинца, оксид
этилена и др.).
Отравление токсичными веществами, находящимися в газообразном или
парообразном состоянии или в виде пыли, возможно только при их концентрации в воздухе рабочей зоны, превышающей ПДК – концентрации, которые при ежедневной (кроме выходных дней) 8-часовой или другой продолжительности рабочего дня, но не более 41 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не могут вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследования в процессе
работы или в отдаленные сроки жизни настоящего или последующих поколений.
По степени воздействия на организм вредные вещества по ГОСТ 12.1.007
подразделяют на четыре класса вредности:
1-й – чрезвычайно опасные (ПДК менее 0,1 мг/м3), 2-й – высокоопасные
(ПДК 0,1–1,0 мг/м3), 3-й – умеренно опасные (ПДК 1,1–10,0 мг/м3), 4-й –
малоопасные (ПДК более 10,0 мг/м3).
Література
1. Зеркалов Д. В. Охрана труда. Методические указания для
самостоятельной
работы
иностранных
студентов.
(http://www.zerkalov.kiev.ua/node/41 – электронный адрес книги. Режим доступа
свободный).
2. Зеркалов Д.В. Безопасность труда. Хрестоматия. — К.: Основа, 2009.
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МИКРОКЛИМАТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Зеркалов Д. В., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПИ»),
Нго Тхи Тхюн Хионг, студ. (гр. УЗ-14, ФММ НТУУ «КПИ», Вьетнам),
Нгуен Ван Тиен, студ. (гр. УЗ-14, ФММ НТУУ «КПИ», Вьетнам),

Это метеорологические условия внутренней среды помещений, которые
определяются действующими на организм человека сочетаниями температуры,
влажности, скорости движения воздуха и теплового излучения; комплекс
физических факторов, оказывающих влияние на теплообмен человека с
окружающей средой, на тепловое состояние человека и определяющих
самочувствие, работоспособность, здоровье и производительность труда.
Показатели микроклимата: температура воздуха и его относительная
влажность, скорость его движения, мощность теплового излучения.
Жизнедеятельность человека может нормально протекать лишь при
условии сохранения температурного гомеостаза организма, что достигается за
счет системы терморегуляции и деятельности др. функциональных систем:
сердечно-сосудистой, выделительной, эндокринной и систем, обеспечивающих
энергетический, водно-солевой и белковый обмен. Для сохранения постоянной
температуры тела организм должен находиться в термостабильном состоянии,
которое оценивается по тепловому балансу. Тепловой баланс достигается координацией процессов теплопродукции и теплоотдачи. Микроклимат (далее –
М.) по степени влияния на тепловой баланс человека подразделяется на
нейтральный, нагревающий, охлаждающий. Нейтральный микроклимат при
воздействии на человека в течение рабочей смены обеспечивает тепловой
баланс организма. Разность между величиной теплопродукции Qu и суммарной
теплоотдачей Qcyu находится в пределах 2 Вт, доля теплоотдачи испарением влаги не
превышает 30 %.
Охлаждающий микроклимат — сочетание параметров, при котором
суммарная теплоотдача в окружающую среду Qc превышает величину
теплопродукции организма. Это приводит к образованию общего и (или)
локального дефицита тепла в теле человека (> 2 Вт). Охлаждающий М.
приводит к обострению язвенной болезни, радикулита, обусловливает
возникновение заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы.
При выраженном охлаждении растет число тромбоцитов и эритроцитов в
крови, увеличивается содержание холестерина, вязкость крови, что повышает
возможность тромбообразования. Охлаждение человека (как общее, так и
локальное) приводит к изменению его двигательной реакции, нарушает
координацию и способность выполнять точные операции, вызывает тормозные
процессы в коре головного мозга, что может быть причиной возникновения
различных форм травматизма. При локальном охлаждении кистей снижается
точность выполнения рабочих операций. Работоспособность уменьшается на
1,5 % при снижении температуры пальцев на каждый градус.
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Хроническое охлаждение (в т. ч. локальное) в процессе трудовой деятельности вызывает прежде всего «холодовые» нейроваскулиты, синдром
Рейно, ангиотрофоневрозы. Симптомами хронического поражения холодом
стоп и кистей являются снижение температуры кожи, нарушение тактильной
чувствительности,
увеличение
показателей
влажности,
трофические
расстройства. Влияние хронического охлаждения усугубляется воздействием
локальной вибрации. При этом сокращаются сроки развития вибрационного
поражения.
Нагревающий микроклимат — сочетание параметров, при котором имеет
место изменение теплообмена человека с окружающей средой, проявляющееся
в накоплении тепла в организме (> 2 Вт) и (или) в увеличении доли потерь
тепла испарением влаги (> 30 %). Воздействие нагревающего М. также
вызывает нарушение состояния здоровья, снижение работоспособности и
производительности труда. Нагревающий М. может привести к заболеванию
общего характера, которое проявляется чаще всего в виде теплового коллапса.
Он возникает вследствие расширения сосудов и уменьшения давления в них
крови. При этом температура тела не слишком высокая. Обморочному
состоянию предшествует головная боль, чувство слабости, головокружение,
тошнота. Кожа сначала краснеет, потом бледнеет и покрывается холодным
потом. Частота сердечных сокращений увеличивается. Это состояние быстро
проходит при отдыхе в прохладном месте.
Нагревающий М. является причиной болезней неинфекционного
происхождения. Возникающее в этих условиях интенсивное потоотделение
сопровождается потерями солей и воды в организме. Увеличиваются
количество тромбоцитов в крови и ее вязкость, уровень холестерина в плазме
крови, что повышает вероятность тромбозов (в частности, мозговых артерий).
Заболеваемость среди рабочих горячих цехов в 1,2-2,1 раза выше, чем среди
рабочих, не подвергающихся постоянному действию нагревающего М.
Термическая нагрузка в основных цехах металлургического производства
обусловливает 37 % всех болезней органов дыхания и 39 % заболеваний
органов пищеварения. Возникают заболевания сердечно-сосудистой системы,
связанные со значительным напряжением гемодинамики, проявляющиеся в
виде стойких миокардиопатий, нейроциркуляторных дисто-ний по
гипертоническому типу. Происходит интенсивное биологическое старение
рабочих, труд которых связан со значительной тепловой и физической
нагрузкой, особенно в возрастной группе от 50 лет. Наблюдаются головные
боли, повышенная потливость и утомляемость. Выявлено достоверное
повышение стандартизованных показателей смертности от заболеваний
сердечно-сосудистой системы.
Тепловой удар очень опасен. Даже при раннем выявлении каждый пятый
случай является смертельным. При общем тепловом застое значительно
повышается температура тела, что приводит к прямому повреждению тканей,
особенно в ЦНС. Тошнота и рвота предшествуют шоковой стадии с глубокой
потерей сознания, иногда сопровождающейся судорогами. Вследствие
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расстройства центра терморегуляции снижается потообразование. Кожа
горячая, сухая, сначала имеет красный цвет, а потом приобретает серую
окраску. Смертность тем выше, чем выше температура тела. Особенно
подвержены тепловым ударам лица, имеющие массу тела выше нормы.
Существует линейная зависимость между ее превышением и относительной
вероятностью смерти от теплового удара. Наибольшая частота тепловых ударов
наблюдается у людей в возрасте 46 лет и старше. Относительно часто тепловые
удары случаются с людьми и более молодого возраста (18-20 лет). В первые
недели работы в нагревающей среде тепловые удары встречаются чаще, чем в
последующие.
В результате солнечного удара в первую очередь нарушаются функции
головного мозга из-за местного перегревания незащищенной от солнца головы.
К тепловому истощению может привести уменьшение влаги в организме.
Уменьшение содержания влаги в теле человека на 1-2 % от общей массы не
приводит к каким-л. существенным изменениям в организме (кроме
возникновения чувства жажды). С усилением обезвоживания организма
наступают такие явления, как сонливость, некоординированные движения и
существенное снижение работоспособности. При дефиците влаги больше 10 %
массы тела наступает потеря сознания, иногда - состояние сильного
возбуждения и смерть.
Определяют как тепловое состояние (ТС) функциональное состояние
человека, обусловленное его теплообменом с окружающей средой,
характеризующееся содержанием и распределением тепла в глубоких («ядро»)
и поверхностных («оболочка») тканях организма, а также степенью напряжения
механизмов терморегуляции.
Показатели ТС:
 температура кожи (средневзвешенная и локальная);
 температура «ядра» тела;
 средняя температура тела;
 изменение теплосодержания в организме;
 величина влагопотерь;
 изменение частоты сердечных сокращений;
 теплоощущение.
Разработаны классификация ТС (оптимальное, допустимое, предельно
допустимое, недопустимое) и метод его оценки в целях обоснования
гигиенических требований к М. рабочих мест, а также меры профилактики
охлаждения и перегревания работников. По степени влияния на самочувствие
человека, его работоспособность микроклиматические условия подразделяются
на оптимальные, допустимые, вредные и опасные.
Оптимальные микроклиматические условия характеризуются такими
параметрами показателей М., которые при их сочетанном воздействии на
человека в течение рабочей смены обеспечивают оптимальное ТС организма. В
этих условиях напряжение терморегуляции минимально, общиеи (или
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)локальные дискомфортные теплоощущения отсутствуют, что позволяет
сохранять высокую работоспособность.
Допустимые микроклиматические условия характеризуются такими параметрами показателей М., которые при их сочетанном действии на человека в
течение рабочей смены могут вызывать изменение ТС. Это приводит к
умеренному напряжению механизмов терморегуляции, незначительным
дискомфортным общим и (или) локальным теплоощущениям. При этом
сохраняется относительная термостабильность, может иметь место временное
(в течение рабочей смены) снижение работоспособности, но не нарушается
здоровье (в течение всего периода трудовой деятельности). Допустимы такие
параметры М., которые при их совместном действии на человека обеспечивают
допустимое ТС организма.
Вредные микроклиматические условия — параметры М., которые при их
сочетанном действии на человека в течение рабочей смены вызывают
изменения ТС организма: выраженные общие и (или) локальные
дискомфортные теплоощущения, значительное напряжение механизмов
терморегуляции, снижение работоспособности. При этом не гарантируется
термостабильность организма человека и сохранение его здоровья в период
трудовой деятельности и после ее окончания. Степень вредности М.
определяется как величинами его составляющих, так и продолжительностью их
воздействия на работающих (непрерывно и суммарно за рабочую смену, за
период трудовой деятельности).
Опасные (экстремальные) микроклиматические условия — параметры М.,
которые при их сочетанном действии на человека даже в течение непродолжительного времени (менее 1 ч) вызывают изменение ТС, характеризующееся
чрезмерным напряжением механизмов терморегуляции, что может привести к
нарушению состояния здоровья и возникновению риска смерти.
Нормативные требования к отдельным показателям М., их сочетаниям,
разработанные на основе изучения теплообмена и ТС человека в микроклиматических камерах и в производственных условиях, а также на основе
клинических и эпидемиологических исследований, изложены в СанПиН
2.2.4.548-96.
В производственных помещениях, где допустимые нормативные величины М. поддерживать не представляется возможным, необходимо проводить
мероприятия по защите работников от возможного перегревания и охлаждения.
Это достигается различными средствами:
 применением систем местного кондиционирования воздуха;
использованием индивидуальных средств защиты от повышенной или
 пониженной температуры; регламентацией периодов работы в
неблагоприятном М. и отдыха
 в помещении с М, нормализующим ТС; сокращением рабочей смены и
др.
Профилактика перегревания работников в нагревающем М. включает
следующие мероприятия:
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 нормирование верхней границы внешней термической нагрузки на
допустимом уровне применительно к 8-часовой рабочей смене;
 регламентация продолжительности воздействия нагревающей среды
(непрерывно и за рабочую смену) для поддержания средне-сменного ТС на
оптимальном или допустимом уровне;
 использование специальных СКЗ и СИЗ, уменьшающих поступление
тепла извне к поверхности тела человека и обеспечивающих допустимое ТС
работников.
Защита от охлаждения осуществляется посредством одежды,
изготовленной в соответствии с требованиями ГОСТ 29335-92 и 29338-92
«Костюмы мужские и женские для защиты от пониженных температур.
Технические условия». Для уменьшения теплопо-терь могут быть
использованы также локальные источники тепла, обеспечивающие сохранение
должного уровня общего и локального теплообмена организма. Применение
одежды не исключает соблюдения должной регламентации времени работы в
неблагоприятной среде, а также общего режима труда, утвержденного
соответствующим предприятием и согласованного с органами ГСЭН. Для
нормализации ТС организма регламентируют продолжительность непрерывного пребывания на холоде и продолжительность пребывания в помещении
с комфортными условиями.
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ И НОРМАЛИЗАЦИЯ
ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА
Зеркалов Д. В., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПИ»),
Асадли Эльмар, студ. (гр. УЗ-14, ФММ НТУУ «КПИ», Азербайджан),
Ван Тао, студ. (грУЗ-14, ФММ НТУУ «КПИ», Китай)

В целях профилактики неблагоприятного воздействия микроклимата
используют следующие защитные мероприятия:
 автоматизацию и механизацию производственных процессов;
 дистанционное управление;
 отопление и вентиляцию;
 помещения для обогревания (при производстве работ на открытых
площадках);
 системы кондиционирования воздуха;
 регулирование режимов труда и отдыха;
 увеличение продолжительности отпуска;
 использование комплекта спецодежды, спецобуви, СИЗ;
 контроль параметров микроклимата и теплового состояния человека и
др.
Контроль микроклиматических условий проводят как непосредственно на
рабочем месте, так и в пределах рабочей зоны.
Для измерения температуры и относительной влажности воздуха используют измерители температуры и влажности.
Скорость движения воздуха определяют с помощью анемометра:
 крыльчатого, в конструкции которого используются вращающиеся под
напором воздуха пропорционально его скорости лопасти пропеллерного типа;
 чашечного в конструкции которого используется вращающаяся под напором воздуха пропорционально его скорости лопасть с прикрепленными к ней
полусферическими чашечками;
 электронного; конструктивно выполненного на базе микроэлектронных
элементов.
Для оценки совместного действия параметров микроклимата (ТНСиндекса) используют шаровой термометр
Инфракрасное излучение (ИК-излучение) – это невидимое глазом электромагнитное излучение, составляющее большую часть излучения ламп накаливания, газоразрядных ламп, некоторых лазеров, около 50 % излучения
Солнца. ИК-излучение создается главным образом в пространстве горячих
цехов от следующих источников – излучающих тел: нагретого металла в виде
слябов, заготовок и изделий; расплавленного металла в желобах, ковшах и
изложницах, горячими стенками печей; раскаленным внутренним пространством печей; строительными конструкциями и др.
Каждое излучающее тело создает в пространстве поле излучения. Поля
излучений от нескольких тел, распространяясь в окружающей среде, накла140

дываются одно на другое, создавая некоторую определенную для каждой точки
среды терморадиационную напряженность, характеризуемую значением
облученности в данной точке. Облученность определяется температурой
излучающего тела, площадью излучения и расстоянием от излучающего тела.
Допустимая облученность на рабочих местах не должна превышать 350
2
Вт/м .
Воздействие ИК-излучения на организм человека может быть общим и
локальным. Основная реакция на инфракрасное облучение – изменение температуры облучаемых и удаленных участков тела. Эффект теплового действия
зависит от спектра излучения, который обуславливает глубину их проникновения в организм, облученности, длительности облучения, угла падения
лучей.
При воздействии ИК-излучения изменяется морфологический состав
крови – уменьшается число лейкоцитов и тромбоцитов, происходит поляризация кожи человека. ИК-излучение влияет на функциональное состояние
центральной нервной системы, приводят к изменениям в сердечнососудистой
системе и др.
Средства коллективной защиты от ИК-излучения согласно ГОСТ
12.4.123–83 по своему назначению подразделяют на устройства: оградительные; герметизирующие; теплоизолирующие; для вентиляции и кондиционирования воздуха; автоматического контроля и сигнализации; дистанционного
управления; знаки безопасности.
Оградительные устройства подразделяют:
 в зависимости от вида материала – непрозрачные, полупрозрачные и
прозрачные;
 по способу крепления на объекте – съемные и встроенные;
 по принципу действия – теплоотражающие, теплоотводящие, теплопоглощающие и комбинированные.
Примером отражающих оградительных устройств являются конструкции,
состоящие из одной или нескольких пластин, которые размещены параллельно
и с зазором. Охлаждение пластин осуществляется естественным или
принудительным способом. С помощью этих устройств ограждаются излучающие поверхности.
Роль тепловой изоляции (теплоизоляции) сводится к снижению температуры, а, следовательно, и излучательной способности нагретых поверхностей.
Кроме улучшения условий труда, теплоизоляция уменьшает тепловые потери
оборудования, снижает расходы топлива (электроэнергии, пара) и приводит к
увеличению производительности агрегатов. Теплоизоляцию обеспечивают
специальными ограждениями из теплоизоляционных материалов, ассортимент
которых разнообразен (алюминиевая фольга, войлок, кирпич, минеральная
вата, алюминий, углеродистая сталь и др.).
Одним из основных мероприятий по снижению температуры воздуха и
облученности на рабочих местах является вентиляции. Наиболее эффективна
аэрация, которая способна обеспечить 40–60-кратный воздухообмен без затрат
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электроэнергии, необходимой для эксплуатации механической вентиляции.
Наряду с аэрацией применяют механическую вентиляцию (например
воздушное душирование) для подачи подготовленного воздуха на отдельные
рабочие места.
Лечебно-профилактические мероприятия включают периодические медицинские осмотры и организацию рационального режима труда и отдыха, а
также питьевого режима. Необходимость разработки рациональных режимов
труда и отдыха работников в условиях воздействия ИК-излучения обусловлена
тем, что у рабочих горячих цехов отмечаются снижение работоспособности и
повышение утомляемости.
Защитная роль СИЗ в условиях воздействия ИК-излучения фактически
сводится к уменьшению внешней тепловой нагрузки, действующей на организм
человека. К СИЗ от ИК-излучения относятся:
 средства защиты глаз и лица – очки со светофильтрами и щитки;
 средства защиты рук – нарукавники, перчатки, рукавицы с алюминиевым покрытием;
 средства защиты ног – бахилы с алюминиевым покрытием;
 спецодежда – вид и исполнение ее зависят от специфики выполняемых
работ.
Для измерения тепловой облученности при оценке условий труда на
рабочих местах используют радиометрфотометры, актинометры Носкова,
измерители теплового излучения и др.
Отопление – это искусственный обогрев помещений для поддержания
температуры, отвечающей условиям теплового комфорта, а иногда и требованиям технологического процесса. Целью отопления производственных помещений является создание таких условий, при которых устанавливается
нормальный теплообмен между организмом человека и окружающей средой.
В зависимости от радиуса действия различают системы отопления:
 местные – тепло используют непосредственно в отапливаемом помещении;
 центральные – генератор тепла (например котел) находится за пределами отапливаемого помещения.
По виду теплоносителя различают системы водяного, парового, воздушного, газового и электрического отопления.
Кондиционирование воздуха – это автоматическое поддержание в закрытых помещениях всех или отдельных параметров воздуха (температуры,
относительной влажности, чистоты, скорости движения) с целью
обеспечения главным образом оптимальных микроклиматических условий,
наиболее благоприятных для самочувствия людей, ведения технологического
процесса, обеспечения сохранности ценностей. Кондиционирование воздуха согласно СНиП 41–01–03 следует принимать для обеспечения:
 параметров микроклимата и чистоты воздуха, требуемых для технологического процесса по заданию на проектирование; при экономическом
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обосновании или в соответствии с требованиями специальных нормативных
документов;
 параметров микроклимата в пределах оптимальных норм (всех или отдельных параметров) по заданию на проектирование;
 необходимых параметров микроклимата в пределах допустимых норм,
когда они не могут быть обеспечены вентиляцией в теплый период года без
применения искусственного охлаждения воздуха.
Комплекс устройств по приготовлению воздуха, его перемещению и
распределению по отдельным помещениям называют системой кондиционирования. В настоящее время применяют классификацию систем кондиционирования воздуха по следующим признакам:
 тип применяемых агрегатов для обработки воздуха;
 способ снабжения агрегатов теплом и холодом;
 величина давления, создаваемого центральным вентилятором;
 количество воздуховодов, передающих кондиционированный воздух и
др.
Возможность осуществления той или иной системы кондиционирования
воздуха во многом зависит от аппарата – кондиционера (от лат. condition –
условие, состояние), служащего для обработки (очистки, увлажнения, нагрева
или охлаждения) и перемещения воздуха.
По расположению относительно обслуживаемых помещений кондиционеры подразделяют на центральные и местные. Центральные кондиционеры
устанавливают вне обслуживаемых помещений, местные – непосредственно в
обслуживаемых помещениях. Местные кондиционеры подразделяют на
автономные (вырабатывают холод (тепло) и обрабатывают воздух собственными встроенными агрегатами) и неавтономные (снабжают холодом (теплом) извне от центральных источников).
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Ефективність трудової діяльності людини у великій мірі залежить від
предметів і знарядь праці, працездатності організму, організації робочого місця,
гігієнічних факторів виробничого середовища.
Працездатність - величина функціональних можливостей організму
людини, що характеризується кількістю і якістю роботи, виконуваної за певний
час. Під час трудової діяльності працездатність змінюється за часом. При цьому
розрізняють три основні фази зміни один одного станів людини в процесі
трудової діяльності: фаза наростаючої здібності; фаза високої стійкої
працездатності; фаза зниження працездатності.
Важливими елементами підвищення ефективності праці є:
- вдосконалення умінь і навичок в результаті трудової діяльності, так як
при цьому зростають м'язова сила і витривалість, підвищуються точність і
швидкість робочих рухів, швидше відновлюються фізіологічні функції після
закінчення роботи;
- правильне розташування і компонування робочого місця, забезпечення
зручної пози і свободи трудових рухів, використання обладнання, що
відповідає вимогам ергономіки та інженерної психології, що забезпечує
найбільш ефективний трудовий процес, зменшує стомлюваність і запобігає
небезпека виникнення професійних захворювань.
Оптимальна поза людини в процесі трудової діяльності забезпечує високу
працездатність і продуктивність праці, а неправильна поза призводить до
виникнення статичної втоми, зниження якості і швидкості виконуваної роботи,
зниженню реакції на небезпеку.
При організації виробничого процесу слід враховувати антропометричні
та психофізичні особливості людини, її можливості щодо величини зусиль,
темпу і ритму виконуваних операцій, а також анатомо-фізіологічні відмінності
між чоловіками і жінками.
Періодичне чергування роботи і відпочинку сприяє високій стійкості
працездатності.
Найкращі показники працездатності та відпочинку досягаються при
комфортному стані і при раціональних режимах праці та відпочинку. Комфорт оптимальне поєднання параметрів мікроклімату, зручностей, впорядкованості
та затишку в зонах діяльності та відпочинку людини.
Ефективність діяльності людини залежить від організації робочого місця;
правильного розташування і компонування робочого місця; забезпечення
зручної пози і свободи рухів використання обладнання, що відповідає вимогам
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ергономіки. Мікроклімат виробничих приміщень характеризується великою
різноманітністю сполучень температури, вологості, швидкості руху повітря,
інтенсивності і складу променистого тепла, відрізняється динамічністю і
залежить від коливань зовнішніх метеоумов, часу року і дня, ходу і характеру
виробничого процесу, умов повітрообміну з атмосферою. Так, при
дискомфортному
мікрокліматі
спостерігається
напруга
процесів
терморегуляції. При виконанні фізичної роботи кордону терморегуляції
знижуються.
При змінах мікроклімату, що виходять за межі пристосувальних
фізіологічних коливань, дискомфорт проявляється у вигляді зміни самопочуття.
Трудову діяльність людина здійснює за допомогою своїх органів як біологічна
істота. В результаті його трудової діяльності можуть виникнути такі зміни в
природному середовищі, які ускладнюють його існування як біологічної істоти.
Трудова діяльність може також безпосередньо негативно відбиватися на його
організмі.
Будь-яка трудова діяльність вимагає фізіологічного та психологічного
включення людини. Поведінка людського організму і окремих органів в процесі
трудової діяльності залежить в основному від трьох чинників: змісту трудових
операцій, трудової здібності людини (під якою розуміється стан організму, що
забезпечує існування протягом тривалого періоду якісно і кількісно
визначеного рівня продуктивності без негативних наслідків для здоров'я
людини - учасника процесу праці), способу і об'єму включення окремих органів
у процес праці.
Порушення фізичної цілісності людини в результаті трудової діяльності
можуть статися з двох причин. По-перше, якщо навантаження на тілесноорганічні можливості людини більше, ніж дозволяє функціонування єдиної
структурно-функціональної системи людини як біологічної істоти. По-друге,
через засобів праці, їх конструкції або способу використання.
Загроза і порушення цілісності людини в трудовому середовищі залежать
від виду праці, т. Е. Від того, яка напруга в процесі праці більше - психічне або
фізіологічне. За ступенем фізіологічного та психічного напруження в процесі
трудової діяльності працю ділиться на фізичний і розумовий.
Фізична праця характеризується підвищеним навантаженням на опорноруховий апарат і його функціональні системи (серцево-судинну, нервовом'язову та інші системи), що забезпечують його діяльність. При цьому
відбуваються розвиток м'язової системи, стимуляція обмінних процесів і т.п.
Розумова праця об'єднує роботи, пов'язані з прийомом і переробкою
інформації. Такий рід діяльності вимагає переважного напруги сенсорного
апарату, уваги, пам'яті, активізації мислення та діяльності емоційної сфери. Для
даного виду праці характерна гіпокінезія (мала рухливість), так як при
розумовій праці немає необхідності виконувати фізичні навантаження. При
цьому відбувається формування різних патологічних станів в різних органах і
системах у зв'язку з застійними явищами в серцево-судинній системі. Тривала
розумова навантаження робить негативний вплив і на психічну діяльність, при
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цьому погіршуються функції уваги (знижується обсяг короткочасної і
довготривалої пам'яті, здатність концентруватися, перемикати увагу і т.п.).
Таким чином, знижується якість виконуваної роботи.
В процесі праці у людини як органічного істоти можуть відбутися
біохімічні або функціональні розлади, що порушують функції його організму.
Такий стан організму проявляється як знесиленість, дратівливість і мінливий
настрій. Організму людини властива втома. Втома з психічними компонентами
може привести до дисгармонії в поведінці людини по відношенню до інших
елементів процесу праці, насамперед засобам праці, що може бути результатом
негативного впливу трудової діяльності на людину через пошкодження будьяких органів або їх частин (виробничих травм).
Вивчення становища людини у сфері праці, насамперед у промисловості,
показало, що порушення психічної цілісності відбуваються як через вміст
трудової діяльності, так і через характер трудової діяльності. Нарешті, з
розвитком засобів виробництва і взагалі технічної бази праці людина все менше
фізично витрачає себе в процесі праці, але зате все більше його психічну
напругу. З ростом механізації праці та негативний зворотну дію трудової
діяльності частіше виражається в порушенні психічної, а не фізичної цілісності.
По суті, важко розділити фізичну і розумову працю. У кожному виді праці діє і
психічний і фізіологічний компонент. Різниця тільки в ступені.
Так, дослідження умов праці та їх впливу на здоров'я працівника (і реакції
працівника на ці умови) в промисловій сфері праці показали, що така праця
шкідливий не тільки фізично, а й у багато разів шкідливіший для психічного
здоров'я. Наприклад, повторюваність і швидкий ритм операцій на конвеєрі
протиприродні для природного ритму працівника, він втрачає сенс операцій, які
виробляє, утруднено спілкування між учасниками в процесі праці, все це веде
до більшого числа психічних захворювань. Поява більшого числа психічних
захворювань можна пояснити єдино якимись властивостями технічної
цивілізації, технічного середовища - ця середу все більше штучна, сгущена,
поширена, висуває все більш суворі вимоги і домагання. З подальшим
розвитком технічної бази праці, яка призводить до часткової ліквідація
негативних наслідків праці на конвеєрі, небезпеки для психічного (і фізичного)
здоров'я працівника не зникають. Переміщення людей в результаті масового
наступу автоматизації викличе легкі конфліктні ситуації і другорядне психічне
травмування. Нарешті, в умовах суспільно-економічного роз'єднання людини і
умов праці, поділу на цій базі функцій виконавських і керівних людина не
сприймає трудову діяльність як область самореалізації, а часто ставиться до неї
як до нав'язаної і виснажливою духовно і фізично діяльності, що негативно
відбивається і на його психічного життя і психічної цілісності.
Повна гуманізація середовища людини вимагає захисту людини як
сукупності, а це значить захисту, крім фізичної та психічної, ще й моральної
цілісності. Є тісна залежність між порушенням моральної цілісності людини в
середовищі праці, в соціальних групах з ненадійними моральними цінностями.
Якщо в сучасних умовах виробництва велике число зайнятих не сприймають
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свою професію і участь в процесі праці як особисту схильність, в чому
виражається порушення моральної цілісності, то це веде до незадоволення, до
напруженості і психічних порушень.
Право на умови праці, щоб забезпечити цілісність людини в трудовому
середовищі, потрібно розглядати і розуміти в контексті сукупності суспільних
відносин, які встановлюються і розвиваються в сучасному суспільстві.
Побудова системи захисту працівників від негативного впливу у сфері праці
невіддільне від створення системи суспільних відносин самоврядування та
вимоги забезпечити гуманізацію праці.
Право працівників на безпечні умови праці, коли захищена фізична,
психічна і моральна цілісність людини в трудовому середовищі, представляє
право будь-якого працівника, незважаючи на те, працює він з громадськими
засобами праці або приватними коштами громадян, незважаючи на вид праці.
Це право не тільки соціальне, тобто пов'язане з соціальною безпекою
працівника, воно повинно розумітися і як політичне право, так як захищає
моральну цілісність людини як суспільної істоти. У той же час реалізація цього
права входить в ряд невід'ємних самоврядних прав працівників.
Форма порушення цілісності залежить від особистих факторів, а також
технічних і громадських в конкретних умовах, де протікає процес праці. Можна
сказати, що найбільшу небезпеку для порушення фізичної і психічної цілісності
складають фізичні елементи трудового середовища, а суспільні елементи
можуть порушити психічну і моральну цілісність.
За Конституцією життя людини гарантована, а це означає, що будь-який
замах на життя людини антиконституційно і карається. Однак захист життя
громадське об'єднання не може здійснювати тільки репресивними заходами,
але, перш за все профілактичними діями. В цьому сенсі формою
профілактичної діяльності товариства з метою захисту життя людини є і заходи
щодо створення умов в трудовому середовищі і в процесі праці, що роблять
неможливими порушення фізичної цілісності людини і загрозу його життя.
Умови, при яких реалізується захист фізичної цілісності в трудовому
середовищі, забезпечуються заходами технічного захисту. Ці заходи
грунтуються на наукових знаннях про можливості негативних впливів
елементів (фізичної) трудового середовища, застосування цих заходів
обов'язково.
Людина, беручи участь в процесі праці, реалізує себе у всіх компонентах
як тілесно-органічна істота (напружуючи свої органи, якими працює), як
психічне істота (перебуваючи постійно в стані цілеспрямованої волі - уваги), як
ціннісне істота (здійснює задумані цілі), істота потреб (в процесі діяльності
повинен задовольняти свої потреби). Значить, і умови праці повинні
забезпечувати його безпеку повністю, тобто не створювати загрозу ні фізичної,
ні психічної, ні моральної його цілісності.
Виходячи з понятійного визначення психічної цілісності і знань про те,
що порушення психічної цілісності виникає тоді, коли зникає здатність
узгодженого або гармонійного поведінки, коли зникає організація в поведінці в
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ієрархічному контролі над поведінкою єдиної особистості, потрібно створити
умови праці, при яких цілісність людини як багатогранної особистості не
перебувала б під загрозою. Для здійснення цих умов потрібно виходити з
причин, які в трудовому середовищі можуть привести до порушення психічної
цілісності людини.
Сучасні дослідження становища людини в технічному середовищі,
передусім у промисловій трудової середовищі, показали, що порушення
психічного здоров'я можуть відбутися як через несприятливий змісту
діяльності, так і через характер цієї діяльності. При реалізації умов праці в
трудовому середовищі, в якій захищена психічна цілісність людини, працівники
та організації повинні враховувати найбільш часті види порушення психічної
цілісності (психоневроз, психоз і т. п.) І намагатися усунути причини, що
ведуть до цих порушень. Між психічно страждаючої особистістю і
навколишнім її середовищем виникає дисгармонія, це відбивається на
стосунках між людьми в трудовому середовищі і негативно впливає на
мотивацію праці. При цьому потрібно мати на увазі, що, наприклад, невротичні
порушення виникають у зв'язку з психічними факторами (збудженням,
емоційними стресами і т. п.), А це, як правило, є результатом тиску на індивіда
зовнішнього середовища або результатом його внутрішньої боротьби. Проти
свого середовища людина веде інтенсивну боротьбу заради отримання кращих
соціально-економічних умов життя, а в змаганні з іншими - боротьбу за
престиж, емоційну безпеку, визнання, відчуття задоволеності. При створенні
позитивних умов праці потрібно виходити з характеристики окремих трудових
середовищ, і, перш за все суспільних відносин в них. По суті, суспільні
відносини в трудовому середовищі повинні бути такі, щоб людина не приходив
в зіткнення з самим собою і з соціальним середовищем. Якщо вони інші, то це
призводить до порушення психічної цілісності людей.
Забезпечення моральної цілісності людини в трудовому середовищі
потрібно розуміти як створення умов праці, в яких не буде шкоди особистої
гідності та іншим моральним цінностям людини. Моральна цілісність людини в
трудовому середовищі охоплює сукупність властивостей людини, що
позначають його своєрідну індивідуальність як суспільної істоти, яке в процесі
своєї праці спілкується з іншими учасниками праці, змінюючи свою природну і
суспільне середовище.
Література
1. Законодавство України про охорону праці.
2. Законодавство України про охорону здоров'я.
3. Джигрей В.С., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. Навчальний
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Дем’яненко М.М., студент (гр. МІВ-41с, ММІ НТУУ «КПІ» ),
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Не зважаючи на величезні ресурси, що направляються на охорону праці
(далі - ОП) у всьому світі, глобальні зусилля у сфері ОП загальмувалися у
своєму розвитку. Тому на XVIII Всесвітньому конгресі з охорони праці
Міжнародна організація праці (далі – МОП) виступила із закликом домагатися
культури ОП, орієнтованої на профілактику нещасних випадків (далі – НВ),
зробити культуру ОП невід'ємною частиною загальної культури суспільства й
економічного розвитку.
За результатами роботи конгресу було прийнято Декларацію про ОП, яка
не має аналогів. На II Всеукраїнському форумі «Збереження й розвиток
трудового потенціалу України» від Міністерства праці та соціальної політики
України було сказано про необхідність сформувати нову національну культуру
профілактики травматизму та профзахворюваності й запропоновано низку
відповідних заходів.
Культура охорони праці означає забезпечення права на безпечні та
здорові умови праці на всіх рівнях, активну участь держави (уряду),
роботодавців і працівників у забезпеченні безпечних і здорових умов праці
через чітко сформульовану систему прав, обов'язків і сфери відповідальності, в
якій принцип запобігання має найвищий пріоритет.
Розглянемо одну з психофізіологічних причин НВ – алкогольне,
наркотичне сп'яніння, токсикологічне отруєння. Алкоголізм є не тільки
медичною, а й, перш за все, соціальною проблемою. МОП пропонує почати
змінювати ставлення до цієї проблеми, а саме – відходити від замовчування,
заперечення, адже негативні наслідки зловживання алкоголем очевидні – це
погіршення здоров'я працівників, прогули, недотримання норм охорони праці
на виробництві тощо. Нині, коли демографічна ситуація в Україні
погіршується, здоров'я працівників стає все більш цінним капіталом. Тому
алкогольне сп'яніння, як причина НВ, потребує особливої уваги з боку
суспільства і влади, а також вжиття термінових заходів щодо запобігання цьому
явищу.
Використовуючи статистичний метод аналізу травматизму, було
з'ясовано, що в Україні за 2006 – 2007 роки приблизно 650 НВ сталося з
працівниками, які перебували на робочому місці у стані алкогольного сп'яніння
[1]. У процесі ретельного вивчення обставин НВ розкривалася повна картина
ситуації зі станом культури охорони праці на конкретному підприємстві, у
цеху, бригаді, на робочому місці. На виробничому рівні культуру охорони праці
ми розуміємо як свідомий прояв особистого ставлення працівника до проблем
149

безпеки при виконанні ним дорученої роботи або службових обов'язків. Відомо
також, що нещасний випадок на виробництві – це обмежена в часі подія або
раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого чинника чи
середовища, що стався у процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок
яких заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть.
Психологічний стан працівників є дуже важливим саме під час виконання
трудових обов'язків, адже негативне або байдуже ставленням до безпеки, а
саме: ігнорування вимог нормативно-правових актів з охорони праці та
всупереч забороні вживання алкогольних і наркотичних речовин та перебувати
на робочому місці у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння – може
призвести до настання нещасного випадку. Подолати це становище повинна
культура охорони праці як специфічна система.
На виробництвах, де алкоголь не є шкідливим та небезпечним
виробничим чинником хімічної групи, основною причиною НВ фактично є
наслідок згубної дії алкоголю на організм тих, хто його вживає, а потім
«працює». Через низькі особисті психофізіологічні можливості деякі
працівники навіть не уявляють своєї участі у виробничому процесі без
вживання спиртних напоїв та ще й у значній кількості. Про це свідчать дані
відповідних актів щодо діагнозу та наявності перебування потерпілого у стані
алкогольного чи наркотичного сп'яніння, які підтверджені документами
лікувально-профілактичних закладів.
У більшості таких випадків смерть іде поруч із середнім та високим
ступенем сп'яніння. Слабкий рівень сп'яніння призводить, здебільшого, до
травмування різного ступеню тяжкості. Отже, у цих випадках людина до
настання смертельного НВ перебуває у стані гострого отруєння токсичною
речовиною – спиртом етиловим, але продовжує «працювати»...
Не виникає сумнівів, що у трудовому колективі, де «працюють» такі
відчайдухи, незалежно від професії та посади, панує байдужість до свого
особистого життя та життя оточуючих, не культивується психологічна
налаштованість працівників на безпечну та здорову працю, особиста
професійна відповідальність, колективна психологічна взаємодопомога тощо.
З іншого боку, чинне законодавство з охорони праці встановлює, що
працівник особисто зобов'язаний дбати про безпеку та здоров'я, а також про
безпеку й здоров'я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт чи
під час перебування на території підприємства. Усе це мала би регулювати
система культури охорони праці, але на сьогодні основні її засади в Україні
знаходяться у процесі наукової дискусії. Проте при визначенні типів причин
НВ некоректно підміняти психофізіологічні причини цих, так званих
«алкогольних» нещасних випадків, організаційними. Організаційними
(правовими також) повинні бути заходи щодо усунення цих причин.
Отже, після визначення причин НВ необхідно розробити заходи щодо
усунення саме цих причин НВ, які надалі підприємство має виконати.
Відповідно розроблені і виконані заходи мають знизити ризик наступної смерті
на даному робочому місці та на підприємстві в цілому. Цього вимагає Закон
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України «Про охорону праці». Якщо ні, то стає можливим виникнення хибного
кола: виникнення «алкогольного» НВ – невідповідно визначені причини НВ –
невідповідно розроблені заходи щодо усунення причин НВ – неправильне
(нецільове) спрямування, розпорошеність зусиль, коштів, виділених на
виконання цих заходів, подальша нестача коштів, брак зусиль для нагальних
профілактичних заходів – підвищення рівня ризику виникнення НВ на даному
робочому місці, на підприємстві – у разі виникнення аналогічного НВ подальші
витрати зусиль, коштів держави та підприємства – зниження ефективності усіх
зусиль щодо профілактики травматизму – зниження ефективності виробничої
діяльності.
На сьогодні назріла необхідність нових підходів до розроблення
організаційних та правових заходів щодо усунення визначених причин НВ. Це і
повинно бути одним із завдань, яке розв'язуватиме система культури охорони
праці, а саме – безпеки виробництва.
Література
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ПОПЕРЕДЖУЄМО ПРОФЕСІЙНІ РИЗИКИ ГІПОДИНАМІЇ
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ІЕЕ НТУУ«КПІ»), Кротенко К.С., студентка (гр. ЛН-41с, ІХФ НТУУ «КПІ»),
Єлманов С.Д., студент (гр. ЛН-41с, ІХФ НТУУ «КПІ»)

Робота в офісі ніколи не вважалася важкою, а з появою комп’ютера та
Інтернету й поготів. Чому ж офісні працівники так часто скаржаться на хвороби
очей, хребта й суглобів рук?
Розвиток інформаційних технологій звільнив нас від левової частки
нудної канцелярської роботи. І з цих міркувань комп’ютер є безсумнівним
благом цивілізації. Та, на жаль, за всі блага доводиться розплачуватись, і часом
ціна виявляється аж надто високою. Як же впливає взаємодія «людинакомп’ютер» на здоров’я, особливо якщо за монітором доводиться проводити
тривалий час? Звичайно, комп’ютер — це не токарний верстат. Але без
дотримання елементарних правил техніки безпеки він може завдати серйозної
шкоди вашому самопочуттю і призвести до хвороб.
Гіподинамія, стрес, шкідливі звички та неправильне харчування є
головними причинами серцево-судинних захворювань і діабету. Таким чином,
людина, яка надміру працює за комп’ютером, піддається реальному ризику
офтальмологічних, серцево-судинних проблем, захворювань рухового апарату,
органів шлунково-кишкового тракту, психічних розладів [1].
Гіподинамія, якою вона є
При роботі за комп’ютером людина тривалий час змушена зберігати
відносну нерухомість, коли більшість груп м’язів постійно напружені. Це
призводить до швидкої стомлюваності, сприяє розвитку викривлень хребта:
гіперкіфозу, лордозу, сколіозів тощо. Також істотно уповільнюється кровообіг,
що призводить до застійних явищ на рівні органів малого таза та кінцівок. При
тривалих порушеннях циркуляції крові погіршується живлення тканин і
пошкоджуються стінки судин, що в свою чергу призводить до їх необоротного
розширення. Таке спостерігається, наприклад, при геморої, варикозному
розширенні вен ніг.
Постійна сидяча робота також може призвести до зниження гостроти
зору, до болю в спині та м’язах рук. Щоб зменшити ризик таких
неприємностей, достатньо засвоїти кілька нескладних правил і прийомів та
застосовувати їх на практиці.
Неправильне розташування дисплеїв по висоті — занадто низьке або
високе, під неправильним кутом є головною причиною формування сутулості.
Зависоке розташування дисплея викликає тривалу напругу шийного відділу
хребта, що зрештою може призвести до розвитку остеохондрозу. Ненормальний
стан хребта може стати причиною захворювання всього організму.
Наслідками занадто тривалої роботи з комп’ютером можуть бути:
 захворювання органів зору (60 % користувачів);
152

 хвороби серцево-судинної системи (20 %);
 захворювання шлунково-кишкового тракту (10 %);
 шкірні захворювання (5 %) тощо.
При тривалій та інтенсивній роботі за комп’ютером з’являється синдром
комп’ютерного стресу (СКС), який проявляється головним болем, запаленням
очей, алергією, дратівливістю, млявістю і депресією.
Від чого страждає зір
Зчитування інформації з монітора викликає напруження очей. Виникає це
головним чином тому, що відстань від тексту до очей постійно залишається
незмінною, через це м’язи очей, які регулюють акомодацію, перебувають у
постійній напрузі. З часом це може призвести до порушення акомодаційної
здатності очей, а отже — до порушень зору.
Швидке погіршення зору властиво всім, хто змушений працювати за
монітором 6–8 годин на день. Розглядання дрібних букв на екрані монітора,
який світиться, є серйозним навантаженням для очей. Якщо ви відчуваєте такі
симптоми, як зниження гостроти зору, сльозоточивість очей, головний біль, то,
швидше за все, вас наздогнав комп’ютерний зоровий синдром. Як його
уникнути?
Синдром сухого ока — збірна назва захворювання, викликаного
порушенням зволоження передньої поверхні ока (рогівки) слізною рідиною. У
нормі людина здійснює більше 20 моргаючих рухів за хвилину, завдяки чому
передня поверхня ока постійно зволожується і очищується слізної рідиною. Під
час роботи за комп’ютером частота моргання зменшується щонайменше втричі.
При цьому поверхня рогівки висихає.
Синдром сухого ока розвивається через певний час роботи за
комп’ютером і проявляється печінням в очах, почервонінням кон’юнктиви,
появою судинної сітки на бічних поверхнях очей. Якщо при появі цих
симптомів робота за комп’ютером припиняється, то ситуація нормалізується. В
іншому разі ці симптоми стають більш стійкими і не зникають після
припинення роботи на комп’ютері. Пояснюється це приєднанням інфекції і
порушенням трофіки оболонок ока, що викликаються недостатнім зволоженням
очей слізної рідиною [2].
Тривала робота за комп’ютером може збільшити ризик таких
захворювань очей, як короткозорість, далекозорість, катаракта та глаукома.
Як допомогти очам
 Налаштуйте монітор на помірну яскравість екрану (щонайбільше 40 %
потужності)
 Освітлення в кімнаті, де ви працюєте за комп’ютером, повинно бути не
занадто яскравим, але й не надто тьмяним.
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 Не слід розташовувати екран напроти вікна, щоб не з’явились
відблиски на моніторі. Екран краще розмістити під прямим кутом до вікна.
 Якщо кімната дуже світла, то на вікнах повинні бути жалюзі або
штори.
 Крім загального освітлення кімнати, необхідна настільна лампа
потужністю до 60 Вт, із щільним абажуром, яка освітлює той текст на папері, з
яким доводиться працювати.
 Відстань від екрану монітора до очей має бути не меншою, ніж 60 см
(відстань витягнутої руки).
 Через кожні 60–80 хвилин роботи на комп’ютері робіть перерву на 5–
10 хвилин, через кожні 2–3 години — на 15–20 хвилин.
 Під час перерв корисно зробити вправи для очей і кистей рук. Через
кожні 20–25 хвилин обов’язково переводьте погляд на віддалений предмет
(краще за все подивитися у вікно).
 Щоб позбутися відчуття сухості очей, частіше моргайте й заплющуйте
очі на 5–6 секунд. При наборі тексту намагайтеся якомога менше дивитися на
екран комп’ютера, зосередьте свій погляд на клавіатурі.
Чому болять руки
Найвідоміше захворювання людей, які працюють за комп’ютером —
тунельний синдром або синдром зап’ястного каналу — може проявлятися вже
після кількох годин напруженої роботи. Він проявляється відчуттям «мурашок»
на кисті, болем, онімінням кисті, знесиленням м’язів. Тунельний синдром — це
своєрідна травма зап’ястя. Через зап’ястний канал (тунель) між кістками
проходять серединний нерв і 9 сухожиль м’язів кисті. Серединний нерв
забезпечує чутливість пальців, а також управляє м’язами, що забезпечують рух
великого, вказівного і середнього пальців. Тунельний канал дуже вузький. Коли
він стискається, защемляється серединний нерв. Під час часто повторюваних
рухів кистей рук в незручному положенні сухожилля труться об кістки зап’ястя
та зв’язки. Постійні дрібні рухи пальцями призводять до внутрішніх
мікротравм. Накопичуючись, вони і дають про себе знати в початковій стадії
хвороби тремтінням, свербінням, набряком і поколюванням в пальцях.
Запалення й набряк сухожиль — захворювання, що поширюється на кисті
рук, зап’ястя, плечі. Щоб руки не натомлювались при роботі з клавіатурою, кут
згину руки в лікті повинен бути прямим (90 градусів). При роботі з мишкою
кисть має бути прямою, і лежати на столі якомога далі від краю. Лікоть ні к
якому разі не повинен звисати зі столу.
Корисні вправи для рук і ніг
 Покладіть руку на край столу долонею вниз. Взявшись за пальці,
іншою рукою відведіть кисть догори і утримуйте в такому положенні протягом
5 секунд. Повторіть вправу для іншої руки.
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 Злегка упріться рукою в стіл і на 5 секунд напружте пальці та зап’ястя.
Те ж саме виконайте іншою рукою.
 Сильно стисніть пальці в кулаки, а потім розігніть їх.
 Сядьте на стілець прямо, ноги поставте на підлогу. Нахиліться якомога
нижче, щоб дістати головою до колін. Руками міцно обхопіть стегна.
Залишайтеся в такому положенні 10 секунд. Потім розпряміться, напружуючи
при цьому м’язи ніг. Повторіть вправу 3 рази.
Перевантаження інформацією — теж шкідливе
Робота за комп’ютером передбачає отримання великих обсягів інформації
та постійну концентрацію уваги, тому нерідко розвивається розумова втома й
порушення уваги, що призводить до стресу.
Дедалі частіше з’являються повідомлення про виникнення комп’ютерної
залежності. Дійсно, тривала робота за комп’ютером, робота в Інтернеті та
комп’ютерні ігри можуть викликати подібні психічні розлади. Віртуальний світ
нерідко поглинає всю увагу людини, і вона може нехтувати нормальним
харчуванням і працювати надголодь цілий день. Неправильне харчування
призводить не тільки до порушень роботи органів травного тракту, але й до
фізичного виснаження та зниження працездатності.
В останні роки з’явилось захворювання, яке одержало назву
«інтернетоманія», а психологи назвали її маніакальною залежністю від
віртуального світу глобальних мереж. Збуджені, почервонілі очі, високий
ступінь нервового й фізичного виснаження, сльозоточиве позіхання — ось
лише деякі симптоми цієї хвороби.
Сіткоголіки, або інтернетоголіки, відчувають жагуче бажання знову й
знову занурюватися у світ віртуальної реальності та довго не виходити з нього.
На думку психологів, інтернетоманія є так само руйнівною, як і алкоголізм або
наркоманія. Вона веде до глибоких змін особистості, самоізоляції, втрати
внутрішніх орієнтирів, неврівноваженості психіки.
Література
1. http://toyhealth.ru/page/vpliv-personalnogo-kompjutera-na-zdorovja-ljudini
2. http://consultant.ukma.kiev.ua/health.html
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МЕТОДИ ПРОПАГАНДИ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Качинська Н.Ф., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»),
Закоморний Д.М., студент (гр. БІ-41м, ФБТ НТУУ «КПІ»)

Вступ. Однією з основних керуючих функцій керування охороною праці,
що розробляє і впроваджується у життя служба охорони праці, такі як:
створення ефективної системи управління охороною праці, яка направлена на
удосконалення діяльності в кожному структурному підрозділі і кожному
посадовому робітнику; здійснення оперативно-методологічного керівництва
роботою з охорони праці; розробка разом зі структурними підрозділами заходів
із забезпечення норм безпеки, гігієни праці та виробничого або їх підвищення
(якщо їх досягнуто), а також підготовка розділу «Охорона праці» колективного
договору; розробка поглиблених методик, щодо проведення інструктажу з
питань охорони праці; забезпечення працюючих правилами, стандартами,
нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами;
розслідування, облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і
аварій, а також розрахунок шкоди від них; пропаганда та агітація безпечних і
нешкідливих умов праці шляхом проведення консультацій, конкурсів, бесід,
лекцій, наочної агітації та методичної роботи кабінету праці.
На сьогодні склалася думка, що агітація та пропаганда нешкідливих та
безпечних умов праці є другорядною на виробництві, та не заслуговую часових
та матеріальних витрат, що в подальшому має негативні наслідки.
Предметом дослідження є проведення аналізу пропаганди та агітації на
підприємстві. Розглянуто питання потреби їх ведення, важливості при
створенні на підприємстві нешкідливих і безпечних умов праці, зниження рівня
виробничого травматизму, професійної захворюваності. Крім цілей і завдань,
які має на меті пропаганда, велику увагу приділено формам і засобам
досягнення цих цілей. Проаналізовано також ефективність різних форм і
засобів пропаганди, дано рекомендації їх вибору при вирішенні різноманітних
задач. Докладно розглянуто такий засіб агітації і пропаганди як плакат.
Аналіз публікацій.Організація роботи з охорони праці на підприємстві
здійснюється згідно ряду законодавчих і нормативних документів. До них. насамперед, відносяться Закон України “Про охорону праці” [1],Типове
положения про службу охорони праці [2], Типове положения про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці [3], Типове
положення про кабінет охорони праці [4]. Розглянемо, яке місце в цих
документах відведено питанням пропаганди й агітації охорони праці
У Розділі III (Організація охорони праці) Закону України «Про охорону
праці» [1] прямо сказано, що роботодавець зобов’язаннй створити на робочому
місці в кожному структурному підрозділі умови праці які мають відповідати
вимогам нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог
законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. З цією метою
роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці,
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а саме забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповіді» до
обставин, то змінюються, впроваджує прогресивні технології, досягнення науки
і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоїн ергономіки.
позитивний досвід з охорони праці тощо. Зрозумілої що забезпечити виконання
необхідних профілактичних заходів, впровадити прогресивні технології,
досягнення науки і техніки, позитивний досвід з охорони праці без пропаганди
таких неможливо. Однак про пропаганду охорони праці, її мету, задачі форми і
засоби конкретно нічого не сказано. В інших документах (Типовому положенні
про службу охорони праці [2], Типовому положенні про порядок проведення
навмання і перевірки знань з питань охоронипраці [3], Типовому положенні про
кабінет охорони праці [4]) указано на те. що служба охорони праці має
вирішувати такі завдання: забезпечувати професійну підготовку і підвищення
кваліфікації працівників із питань охорони праці вести пропаганду безпечних
методів праці. Крім того відзначається, що кабінет охорони праці є
організаційним та навчально-методичним осередком пропаганди знань з питань
охорони праці серед працівників. Одна к конкретних вказівок, як організувати
пропаганду охорони праці які використовувати форми, методи і способи, немає.
Основні результати дослідження. Основні елементи процесу пропаганди:
її суб’єкт (соціальна група, інтереси якої виражає пропаганда), зміст, форми і
методи, засоби чи канали пропаганди (радіо, телебачення, преса, система
лекційної пропаганди і т.д.), об'єкт (аудиторія чи соціальні спільності, яким
адресовано пропаганду). Вирішальними для розуміння процесу пропаганди є
соціальні інтереси її суб’єкта, їх співвідношення з інтересами суспільства в
цілому й окремих груп, до яких звернено пропаганду.
Форми агітації: розповідь; бесіда і працівниками; агітація в ЗМІ
(телебачення, радіо) як самого підприємства, так і міських, приватних і
загальнодержавних; агітація в Інтернеті; зовнішня агітація (плакати, банери,
реклама); заходів; наочна агітація (плакати, гасла з охорони праці,
пожежноїбезпеки тощо).
Пропаганда охорони праці - це інформаційний та емоційний вплив на
працюючих з метою розвинути в них якості, що сприяють безпечній роботі.
Головним завданням пропаганди охорони праці є створення позитивного
ставлення працівників до питань безпеки. Найбільш ефективним шляхом
вирішення цієї задачі є посилення мотивації працівників до безпечно« праці.
Наявні на сьогодні прийоми пропагандистського впливу можна розділити
на дві групи: одноканальна комунікація, існує канал впливу, але безпосередній
канал зворотного зв’язку для контролю за сприйняттям цього впливу відсутній;
двоканальна комунікація, при якій у процесі впливу існує можливість
контролювати його сприйняття.
Засобами одноканального впливу с друковані видання (брошури,
інформаційні листки, плакати з безпеки, стінні газети і «блискавки»,
інформаційні стенди і куточки з охорони праці, виставки, лекції і доповіді,
аудіовізуальні засоби (телебачення, кіно, радіопередачі).
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Найбільш переконливим є комбінований плакат, що може передати
сюжет, що дозволяє скласти уявлення про характер небезпеки. її вплив, способи
захисту й ефекти. Він дозволяє, наприклад, протиставити позитивні емоції
захищеного від небезпеки робітника негативним емоціям порушника, що
одержав травму. Застрашливий плакат гарний тим. що емоційно і переконливо
показує небезпеку. Але. з іншого боку, на цей плакат дивитися неприємно.
Комічний плакат звергає на себе увагу, однак він не завжди добре передає думку. Позитивний плакат є малопереконливим, тому що не несе інформації про
небезпечний фактор. Нейтральний плакат є найменш ефективним із усіх
перерахованих різновидів, тому що його рекомендації не мотивовані: крім того,
на ньому звичайно відсутні зображення людини. При створенні вибору плакатів
необхідно враховувати наступне:
- робітника на плакаті цікавить не стільки наслідок помилки, скільки
причина:
- висновок про те. як треба діяти, має випливати не з напису на плакаті, а
з малюнка. Напис має бути коротким і тільки доповнювати те, що не удалося
передати на малюнку. Сприйняття напису повинне полегшуватися за
допомогою кольору і шрифту;
- якщо на плакаті зображено виробничу обстановку, то вона повинна бути
абсолютно точною. Робітники відносяться нетерпимо до перекрученого
відтворення добре ВІДОМИХ речей. Знайшовши неточності в деталях на
плакаті, робітники починають сумніватися в його основному змісті [5].
Висновки.Агітація і пропаганда охорони праці є дуже діючим і
ефективним способом створення на підприємстві безпечних і нешкідливих
умов праці. Форми і засоби пропаганди є дуже різними і за ефективністю, і за
витратами (часу, засобів та ін.). Вибір того чи іншого засобу пропаганди
залежить від конкретних умов: мети пропаганди, колективу, який піддається
впливу (склад, освітній рівень, мотивація тощо). Пропаганда завжди має бути
позитивною, спрямованою на формування у працівника стійкого переконання,
що тільки застосування безпечних прийомів праці, дотримання всіх норм
охорони праці дозволить йому зберегти своє життя і здоров’я, а також людей,
що його оточують.
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ОПТИМІЗАЦІЯ РІВНЯ НАПРУГИ В ЦЕХОВИХ МЕРЕЖАХ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Качинська Н.Ф., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»),
Мельник С.В., студент (гр. БІ-41с, ФБТ НТУУ «КПІ»)

Економія електроенергії може бути досягнута шляхом застосування
енергозберігаючих технологій та більш досконалого обладнання, підвищення
рівня експлуатації і технічного обслуговування обладнання, продуктивності
робочих машин, зменшення втрат в системі електропостачання та
електроприймачах, зниження електричних навантажень в години максимуму
навантаження енергосистеми.
Удосконалення існуючих і застосування нових технологій є нині
головним резервом економії електроенергії в промисловості.
Електропостачання та електрообладнання, основні рішення по яких
приймаються на стадії проектування підприємства, в значній мірі визначають
ефективність використання електроенергії у виробничому процесі.
Ефективність роботи системи електропостачання залежить від правильного
визначення розрахункових навантажень на різних її рівнях і вибору
номінальних напруг зовнішнього і внутрішнього електропостачання, числа
трансформацій
електроенергії,
кількості
та
потужності
силових
трансформаторів на підстанціях, способів передачі електроенергії, побудови
схем електричних мереж, рівня компенсації реактивної потужності і ступеня
автоматизації обліку та контролю витрат електроенергії.
В сучасних умовах господарювання головною причиною зменшення
ефективності роботи електричних машин та збільшення втрат електричної
енергії є зменшення навантаження нижче проектного, що викликане, як
вимушеним зменшенням продуктивності так і особливостями технологічного
процесу підприємства в цілому. Не завжди є можливим в робочих машинах
використовувати електричні двигуни меншої потужності або підвищити
коефіцієнт завантаження. Тому, лише шляхом зменшення напруги живлення
можливо підвищити ефективність роботи, залишаючи її в допустимих межах. В
свою чергу, зменшення напруги призведе до збільшення втрат на передачу
електроенергії в цеху, що створить причину розгляду втрат електроенергії в
електродвигунах і системі електропостачання, як єдиному цілому. Отже,
задачею оптимізації є вибір рівня напруги електричної мережі в цеху [1, 2].
Предметом дослідження є підвищення економічності експлуатації
електричних машин, що використовуються в цеху шляхом зміни рівня напруги
в системі електропостачання. Дана мета буде досягатися вибором такого
значення напруги живлення, при якій буде мінімум втрат потужності в
електросистемі цеху.
Аналіз публікацій. Втрати електроенергії можна представити у вигляді
складових:
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1)
в
елементах
системи
електропостачання
(генераторах,
трансформаторах, розподільної мережі, цехової електричної мережі);
2) в електроприймачах (електродвигунах, нагрівачах та інших
перетворювачах електроенергії);
3) у технологічних апаратах і установках.
До втрат призводить також неефективне використання електроприймачів
в технологічному процесі або в окремих підрозділах підприємства. Це
споживання електроенергії мало завантажених електроприймачами, які можна
відключити без збитку для технологічного процесу, робота електроприймачів
на холостому ходу, трансформаторів з малим навантаженням.
Складові втрат електроенергії класифікуються таким чином:
1) номінальні втрати, що залежать тільки від паспортних даних та
параметрів самих елементів;
2) експлуатаційні втрати, обумовлені режимами роботи джерела
живлення
і
електроприймачів,
якістю
електроенергії,
схемою
електропостачання, а також відхиленнями технологічного процесу від
оптимального режиму (порушення оптимального режиму плавки, сушки,
перекачування і т.п.).
Ефективність використання електроенергії залежить від характеру
технологічного процесу, тому заходи з економії електроенергії на кожному
підприємстві мають свою специфіку. Контроль за раціональним використанням
електроенергії здійснюється відділом головного енергетика, керівниками
ділянок, цехів, підприємства [2].
Величина додаткових втрат, що викликана зміною напруги мережі
суттєвозалежить від коефіцієнта завантаження двигуна. В [3] були наведені
графіки залежностізміни втрат активної потужності в асинхронних двигунах
напругою 380 В від зміни напруги живлення. Аналіз кривих зграфіків [3]
дозволяє зробити висновки:
завантаження двигунів при коефіцієнтах близьких до 1 – напругу в
мережі тримати близькою до верхньої допустимої межі;
– завантаження двигунів при коефіцієнтах близькому до 0,5 – напругу в
мережі тримати близькою до нижньої допустимої межі;
– завантаження двигунів при коефіцієнтах близькому до 0,75 – напругу в
мережі триматиблизькою до номінальної, але можливі випадки коли потрібно
буде тримати напругу ближчу до верхньої межі.
Через відсутність рекомендацій щодо вибору напруги для групи двигунів
із різними коефіцієнтами завантаження та відсутність методики розрахунку
величини зміни втрат напруги, вимогою сьогодення є удосконалення методики
вибору рівня напруги системи електропостачання в цеховій мережі.
Отже, результати дослідження показали наступне. Одним з найбільш
ефективних заходів з ущільнення графіка навантаження енергосистеми є
відключення або зниження потужності частини споживачів в години
максимального навантаження енергосистеми.
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При обстеженні вивчаються можливості технологічного процесу в
частині регулювання електроспоживання, режими роботи цехів і дільниць,
енергоємних установок і агрегатів та їх дольову участь у формуванні
максимуму навантаження підприємства.
Шляхом обстеження виявляють підрозділи підприємства, енергоємні
агрегати і великі електроприймачі, що формують максимум навантаження
підприємства або цеху. Після цього розробляються заходи щодо організації
такого режиму їх спільної роботи, який виключав би збіг за деякий період
максимумів навантаження кількох цехів, агрегатів і електроприймачів в години
максимального навантаження енергосистеми.
Кожен електроприймач випускається заводом-виготовлювачем для
роботи при нормальній напрузі. Відхилення напруги на затискачах
електроприймача не тільки призводять до зміни показників його роботи, але й
істотно впливають на споживану з мережі потужність.
Дослідження впливу режиму напруги на електроспоживання в системах
електрики довело доцільність обмеження перевищень напружень в порівнянні з
номінальним. На затискачах електроосвітлювальних приладів і установок
збільшення витрати електроенергії може відбуватися через перенапругу на
затисках джерела світла [3].
Для обмеження перевищень напруги над номінальним в освітлювальних
мережах застосовуються тиристорні обмежувачі напруги. При застосуванні в
якості джерел світла ламп розжарювання ефектним засобом зниження
електроспоживання та збільшення їх терміну служби є використання ламп з
підвищеною номінальною напругою. Характеристики цих ламп не
відрізняються від характеристик при напрузі 220 В.
Дослідження показали наявність нелінійної залежності ККД і коефіцієнта
потужності електродвигунів від напруги і їх завантаження.
Дослідження проводились в різних цехах промислових підприємств,
наприклад у цехах сульфіту натрію і фтористого алюмінію заводу з
виробництва мінеральних добрив. Об'єктом досліджень обирались такі цехи, в
яких можливий точний облік продукції, що випускається за зміну. Також
щозміни фіксувалося споживання активної електроенергії в цехах і гістограми
відхилень напруги на шинах 0,4 кВ цехових ТП.
Зниження напруги на затисках електродвигунів призвело до зниження
втрат потужності в них і виразилося в зниженні питомої витрати електроенергії
для цеху в цілому.
Наступні задачі були розв’язані для досягнення вказаної мети:
– досліджений вплив зміни коефіцієнта завантаження електродвигуна та
напруги живлення на його технічні параметри, за математичною моделлю з [3];
– зроблене поєднання розрахунків: втрат в електродвигунах з втратами
активної потужності в лініях електропередачі;
– сформульована цільова функція задачі оптимізації;
– створена методика, при якій досягається оптимальний рівень напруги в
цеху,шляхом установки необхідного положення відгалуження ПБЗ
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трансформатора,при якому спостерігається мінімум втрат потужності в
електромеханічнійсистемі.
Висновки. Після проведення досліджень була сформована функція
оптимізаційної задачі вибору рівня напруги у цеховій мережі, в якій були
поєднані розрахунок втрат в електродвигунах з розрахунком втрат активної
потужності в лініях електропередачі.
Характерною
особливістю
більшості промислових споживачів
електроенергії є низьке завантаження технологічного електрообладнання і, як
наслідок, завищені рівні напруги на їх затискачах.
Одним з можливих шляхів економії електроенергії для невідповідальних
споживачів, особливо в умовах спаду виробництва, є оптимізація рівнів
напруги в цехових електричних мережах.
Зростання втрат енергії в електричних мережах визначено дією цілком
об'єктивних закономірностей у розвитку всієї енергетики в цілому. Основними
з них є: тенденція до концентрації виробництва електроенергії на великих
електростанціях; безперервне зростання навантажень електричних мереж,
пов'язаний з природним зростанням навантажень споживачів і відставанням
темпів приросту пропускної здатності мережі від темпів приросту споживання
електроенергії і генеруючих потужностей.
Зниження втрат електроенергії – складна комплексна проблема, яка
потребує значних капітальних вкладень, необхідних для оптимізації розвитку,
вдосконалення системи обліку електроенергії, впровадження нових
інформаційних технологій в управління режимами мереж, навчання персоналу і
його оснащення засобами повірки засобів вимірювань електроенергії [4].
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ В МАЛИХ
ДИЛЕРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
Качинська Н.Ф., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»),
Востріков Я.Р., студент (гр. БТ-41с, ФБТ НТУУ «КПІ»)

Вступ. Охорона праці в сфері торгівлі та дистрибуції є важливою
складовою діяльності співробітників, вона передбачає наявність відповідного
рівня знань та умінь із правових та організаційних питань охорони праці, основ
фізіології гігієни праці виробничої санітарії, безпеки процесів праці та
пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами, а
також активною позицією щодо практичної реалізації принципу пріоритетності
охорони життя та здоров’я працівників щодо результатів діяльності
торговельних підприємств.
Навчання та систематичне підвищення рівня знань працівників,
населення України з питань охорони праці – один з основних принципів
державної політики в галузі охорони праці, фундаментальна основа безпеки
праці та необхідна умова вдосконалення управління охороною праці та
забезпечення ефективної профілактичної роботи щодо запобігання аварій і
травматизму на виробництві.
Проведено дослідження особливостей організації навчання з питань
охорони праці в малих дилерських організаціях.
Проаналізуємо публікації, що безпосередньо стосуються обраного
напрямку дослідження.
Загальний порядок проведення навчання з питань охорони праці
встановлений Законом України «Про охорону праці» (ст. 18. «Навчання з
питань охорони праці») [1].
Основні напрямки та положення щодо навчання з питань охорони праці
визначені:
-типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань
з питань охорони праці(НПАОП 0.00-4.12-05) [2];
- рекомендаціями Міжвідомчої науково-методичної ради з питаньосвіти в
галузі охорони праці і комісії з охорони праці та безпекижиттєдіяльності
Науково-методичної ради Міносвіти.
Основним нормативним актом, що встановлює порядок та види навчання,
а також форми перевірки знань з охорони праці є НПАОП 0.00-4.1205«Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці» [2]. Даний нормативний документ спрямований на
реалізацію в Україні системи безперервного навчання з питань охорони праці,
яка проводиться з працівниками в процесі трудової діяльності, а також з
учнями, вихованцями та студентами закладів освіти.
Вимоги Типового положення є обов'язковими для виконання усіма
центральними і місцевими органами виконавчої влади, асоціаціями,
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концернами,
корпораціями,
іншими
об'єднаннями,
підприємствами,
установами, організаціями незалежно від форм власності та видів діяльності.
На підприємствах на основі Типового положення з урахуванням
специфіки виробництва та вимог державних міжгалузевих і галузевих
нормативних актів про охорону праці, розробляються і затверджуються наказом
керівника відповідні положення підприємств та формуються плани-графіки
проведення навчання і перевірки знань працівників з охорони праці, з якими
вони повинні бути ознайомлені. Відповідальність за організацію цієї роботи на
підприємстві покладається на його керівника, а в структурних підрозділах – на
керівників цих підрозділів. Контроль за її своєчасним проведенням здійснює
служба охорони праці або працівники, на котрих покладені ці обов'язки.
Працівники підприємств при прийнятті на роботу і періодично в процесі
роботи, а вихованці, учні і студенти під час навчально-виховного процесу
повинні проходити навчання і перевірку знань згідно з вимогами Типового
положення. Допуск до роботи (виконання навчальних практичних завдань) без
навчання і перевірки знань з питану охорони праці забороняється.
Навчання з питань охорони праці та відповідна перевірка знань можуть
проводитися як традиційними методами так і з використанням сучасних
технічних засобів навчання: аудіовізуальних засобів, комп'ютерних навчальноконтролюючих систем.
Відповідальність за дотримання навчальних планів і програм навчання з
питань охорони праці, використання в повному обсязі відведеного для цього
навчального часу, якість навчання в закладах освіти працівників, студентів,
учнів та вихованців несуть керівники відповідних закладів освіти.
Контроль за дотриманням Типового положення про навчання з охорони
праці здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служба
охорони праці центральних та місцевих органів виконавчої влади.
Далі мова піде про основні результати дослідження. Дилерська
організація (англ. dealer-торговець) – фірма, що займаються купівлеюпродажем цінних паперів, валют, товарів і що діє від свого імені і за свій
рахунок [3]. Що ж стосується малих дилерських організацій, то згідно з
Господарським кодексом України (ст. 63), малими (незалежно від форми
власності)
визнаються підприємства, у яких середньооблікова чисельність
працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п'ятдесят осіб, а обсяг
валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не
перевищує суми, еквівалентної п'ятистам тисячам євро за середньорічним
курсом Національного банку України щодо гривні [4].
На початку підприємницької діяльності, невеликі фірми і фізичні особипідприємці дуже часто взагалі не замислюються про організацію своєї роботи
відповідно вимогам законодавства з охорони праці. Це й не дивно. Відсутність
у більшості бажаючих займатися підприємницькою діяльністю прагнення
набувати будь-яких знань щодо діючих нормативних документів законодавства
з охорони праці очевидна. Таке «поголовне» незнання норм з охорони праці і
недотримання вимог з організації охорони праці на підприємствах пов’язано з
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тим, що законодавство з охорони праці дуже розрізнене, насичено великою
кількістю відомчих нормативних актів, рясніє спеціальною термінологією (не
завжди зрозумілою простій людині).
В малих дилерських організаціях особливості проведення навчання з
питань охорони праці пов’язані з організаційною структурою та кількістю
працюючих, адже згідно з Законом України "Про охорону праці" служба
охорони праці створюється на підприємствах з кількістю працюючих 50 осіб і
більше. В інших випадках функції цієї служби можуть виконувати за
сумісництвом особи, які мають відповідну підготовку. На підприємстві з
кількістю працюючих до 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці
можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають
відповідну підготовку.
Стосовно безпосередньо переліку передбачених законодавством заходів
щодо організації охорони праці на малому підприємстві, зокрема з питань
навчання та перевірки знань, необхідно в першу чергу керівникові
підприємства визначитися з посадовою особою, на яку відповідним наказом
будуть покладені зобов'язання по такій організації. Наступним кроком, згідно
ст. 18 Закону України «Про охорону праці», що не кожним роботодавцем
робиться, має бути організоване навчання керівника і призначеного
відповідального за організацію охорони праці особи на спеціальних курсах,
організовуваних регіональними управліннями Держгірпромнагляду України
[1].
Пройшовши
навчання
в
науково-виробничому або
учбовоконсультативному центрі, відповідальна за охорону праці в малій дилерській
організації особа отримує відповідне посвідчення. Далі легше, пройшовши
відповідне навчання, на підприємстві з'являється людина, що орієнтується в
питаннях організації охорони праці. На курсах зазвичай забезпечують
необхідною літературою і навіть надають зразки документів і інструкцій, але
це лише перший крок. Найважчою виявляється адаптація цих типових
положень до реалій бізнесу. Наприклад, деякі працівники малих дилерських
організацій, які використовують в роботі комп'ютери, мають шкідливі умови
праці, а тому раз на рік вони зобов'язані проходити медогляд. Саме у зв'язку зі
шкідливими умовами праці, працівники, які використовують в роботі
комп’ютери, в обов'язковому порядку повинні бути забезпечені спеціально
створеними умовами праці, які б повністю відповідали вимогам ергономіки і
гігієни праці (відповідне освітлення, стіл відповідної висоти і ширини,
додаткові перерви в роботі і так далі).
Розглянемо структуру малої дилерської організації на прикладі
Товариства з обмеженою відповідальністю «АТМ Трейд Менеджмент» та,
виходячи з неї, запропонуємо систему навчання і перевірки знань.
Товариство з обмеженою відповідальністю «АТМ Трейд Менеджмент»
засноване в 2004 році. Форма власності – приватна. Товариство займається
різними видами діяльності, в основному консультацією з комерційних питань
та оптовою торгівлею неспеціалізованими товарами, що імпортовані з
Нідерландів та Німеччини, тобто є дилерською організацією.
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Кількість працюючих в компанії – 7. Згідно з Законом України "Про
охорону праці" в компанії з кількістю працюючих до 20 осіб функції служби
охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які пройшли
перевірку знань з охорони праці [1]. Тому в ТОВ «АТМ Трейд Менеджмент»
функції служби охорони праці виконує призначений директором менеджер
проектів, який має вищу освіту та стаж роботи за профілем Товариства шість
років. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівникові
Товариства. Організаційна структура компанії представлена на рисунку 1.
Директор

Монтажник

Менеджер
проектів

Бухгалтер

Водій

Завідувач
складу

Менеджер
проектів, який за
сумісництвом
виконує функції
служби охорони
праці

Рис. 1.Організаційна структура ТОВ «АТМ Трейд Менеджмент»
З організаційної структури видно, що дилерська організація є малою. З
огляду на це, запропонуємо систему навчання та перевірки знань з питань
охорони праці в малих дилерських організаціях на основі ТОВ «АТМ Трейд
Менеджмент».
Працівники ТОВ «АТМ Трейд Менеджмент» під час прийняття на роботу
і в процесі роботи обов’язково мають проходити в компанії за рахунок
роботодавця інструктажі, навчання і перевірку знань з питань охорони праці,
надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил
поведінки у разі виникнення пожежі тощо. Допуск до роботи без навчання і
перевірки знань з питань охорони праці забороняється.
В Товаристві на основі Типового положення, з урахуванням специфіки
діяльності та вимог нормативно-правових актів з охорони праці, мають бути
розроблені і затверджені наказом керівника відповідні положення підприємства
про навчання з питань охорони праці та сформовані плани-графіки проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці, з якими мають
ознайомитися працівники. В «Положенні про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці» регламентується весь процес
організації та проведення навчання й перевірки знань з питань охорони праці
[5]. Відповідальність за організацію цієї роботи в будь-яких підприємствах, і
малі дилерські організації не є виключенням, покладена на його керівника.
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Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці
працівників, у тому числі під час професійної підготовки, перепідготовки і
підвищення кваліфікації в ТОВ «АТМ Трейд Менеджмент», зобов’язаний
здійснювати менеджер проектів, який виконує функції служби охорони праці
на підприємстві та якому роботодавець доручив організацію цієї роботи.
На підприємстві для перевірки знань працівників з питань охорони праці
наказом керівника має бути створена відповідна комісія. Головою комісії є
керівник організації.
До складу комісії в малих дилерських організаціях можуть входити
спеціалісти служби охорони праці, представники юридичної, виробничих,
технічних служб, представник профспілки або вповноважена найманими
працівниками особа з питань охорони праці. До складу комісії підприємства
можуть залучатися страхові експерти з охорони праці відповідного робочого
органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України та викладачі
охорони праці, які проводили навчання.
Участь представника спеціально вповноваженого центрального органу
виконавчої влади з нагляду за охороною праці або його територіального
управління у складі комісії обов'язкова лише під час первинної перевірки
знань
з питань охорони праці в працівників, які залучаються до
виконання робіт підвищеної небезпеки.
Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше
трьох осіб. У випадку Товариства з обмеженою відповідальністю «АТМ Трейд
Менеджмент» до складу постійної комісії мають входити: директор, спеціаліст
служби охорони праці, який виконує покладені на нього функції за
сумісництвом та представник профспілки.
Усі члени комісії у порядку, встановленому Типовим положенням,
проходять під час прийняття на роботу, та періодично повторно один раз на три
роки, навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
Перед перевіркою знань в малих дилерських організаціях мають бути
організовані лекції, семінари та консультації. Перевірка знань працівників з
питань охорони праці здійснюється за тими нормативно-правовими актами з
охорони праці, додержання яких входить до їх функціональних обов'язків.
Перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників, з
урахуванням специфіки виробництва, складається членами комісії та
затверджується роботодавцем.
Формою перевірки знань з питань охорони праці працівників
дилерських організацій не залежно від розмірів є тестування, залік або іспит.
Тестування проводиться комісією
за
допомогою
технічних засобів
(автоекзаменатори, модульні тести тощо), залік або іспит – за
екзаменаційними білетами у вигляді усного або письмового опитування.
Відповідальність
за
організацію
і здійснення інструктажів,
навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці покладається
на роботодавця.
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Як висновок зазначимо, що навчання працівників із питань охорони праці
є складовою частиною системи управління охороною праці. Воно проводиться
з працівниками при прийнятті на роботу та в процесі їх трудової діяльності.
Специфікою проведення навчання з питань охорони праці в малих
дилерських організаціях є неналежний рівень приділення уваги даному
питанню, адже в багатьох малих компаніях система охорони праці взагалі
ігнорується. Також особливістю навчання з питань охорони праці в таких
організаціях є невеликий штат працівників, що вимагає залучення спеціалістів з
охорони праці ззовні, чи виконання даних функцій за сумісництвом відповідно
до законодавства. Основні ж етапи проведення навчання та перевірки знань з
питань охорони праці в таких організаціях не мають суттєвих відмінностей та
представлені вище.
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СУЧАСНІ АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТА
ОБЛІКУ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ (АСКОЕ)
Ковтун А. І., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ«КПІ»);
Борзєнкова С. В., Корж А. П., Цвіль А. А., студ. ( гр. ЛА-21, ІХФ НТУУ “КПІ”)

Сучасні АСКОЕ являють собою масштабні системи, які виконують
одночасно вимірювання і облік кількості енергії та енергоресурсів різного роду
по територіально розподіленим точкам обліку і працюють у реальному часі з
подальшим передаванням інформації по ієрархічному рівню (рис.1) . Особливу
значимість АСКОЕ набула в електроенергетиці.

Рис. 1 – Технічні засоби для систем автоматизації
З моменту появи наприкінці XIX століття першого електромеханічного
лічильника електричної енергії (1889) її облік здійснювався шляхом запису
показань лічильних механізмів та занесення їх у відповідний документ.
Прив’язка показань лічильників до реального часу в значній мірі
залежала від годинника інспектора і часу проведення запису показань
лічильника. Тимчасова похибка такого обліку знаходилась в діапазоні від
кількох годин до кількох діб, іноді у кілька разів перевищуючи похибку обліку
самим лічильником.
Ідея технічних засобів автоматизованого дистанційного зчитування давно
відома, але практична реалізація розпочалася у промислово розвинених країнах
тільки в 70 – 80-ті роки XX століття, коли з’явилися інтегральні технології, що
дозволили зробити технічні рішення економічно прийнятними для масового
застосування.
З розпадом планової економіки закінчилася епоха практично
необмежених і дешевих енергоресурсів, коли їх частка в собівартості продукції
становила всього лише кілька відсотків. На сьогоднішній день через
багаторазове подорожчання енергоресурсів їх частка в собівартості продукції
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для багатьох промислових підприємств різко зросла і становить 20 – 30%, а для
найбільш енергоємних виробництв досягає 40% і більше [1].
Сучасне цивілізоване використання енергоресурсів засноване на
використанні автоматизованого приладового енергообліку, що зводить до
мінімуму участь людини на етапі виміру, збирання і оброблення даних і
забезпечує достовірний, точний, оперативний, гнучкий, адаптований до різних
тарифних систем облік як з боку постачальника енергоресурсів, так і з боку
споживача[1].
Вирішення проблеми обліку електроенергії вимагає створення
автоматизованих систем контролю і обліку, які в загальному випадку містять
два або три рівні (рис. 2):
• нижній рівень – первинні вимірювальні перетворювачі (ПВП) з
телеметричними виходами, з безперервним або мінімальним інтервалом
усереднювання вимірювальних параметрів електроенергії;
• середній рівень – контролери (спеціалізовані вимірювальні системи або
багатофункціональні програмовані перетворювачі) з вбудованим програмним
забезпеченням обліку, які здійснюють в заданому циклі інтервалу
усереднювання цілодобовий збір вимірювальних даних з територіально
розподілених ПВП, накопичення, оброблення і передавання цих даних на
верхній рівень;
• верхній рівень – персональний комп’ютер (ПК) із спеціалізованим
програмним забезпеченням АСКОЕ, що здійснює збір інформації з контролера
середнього рівня, підсумкове оброблення цієї інформації як по точках обліку,
так і по їх групах (підрозділам і об’єктам підприємства), відображення і
документування даних обліку у вигляді, зручному для аналізу і ухвалення
рішень (керування) оперативним персоналом служби головного енергетика і
керівництвом підприємства [3].

Рис. 2 - Узагальнена схема трирівневої АСКОЕ
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Нижній рівень АСКОЕ пов’язаний із середнім рівнем вимірювальними
каналами, в які входять всі вимірювальні засоби і лінії зв’язку від точки обліку
до контролера.
Середній рівень АСКОЕ поєднаний з верхнім рівнем каналом зв’язку, в
якості якого можуть використовуватися фізичні проводові лінії зв’язку. Схема
побудови АСКОЕ регіонального ринку електроенергії наведена на рис.3.

Рис. 3 - Схема побудови АСКОЕ регіонального ринку електроенергії
У даний час стрімкого розвитку мікроелектроніки і зниження цін на
електронні компоненти цифрові системи керування поступово витісняють своїх
аналогових конкурентів. Одні з головних переваг цифрових систем керування
на базі мікроконтролерів – гнучкість і багатофункціональність, які досягаються
не апаратно, а програмно без додаткових матеріальних витрат, а також
підвищення точності й надійності обліку. Цифровий лічильник електроенергії
на базі простого мікроконтролера має низку безумовних переваг: надійність за
рахунок повної відсутності елементів, що труться, компактність; збільшення
періоду перевірок у декілька разів; ремонтопридатність і простота в
обслуговуванні та експлуатації [3].
Залежно від вимог сучасні цифрові лічильники повинні у будь-який
момент часу оперативно передавати необхідні дані різними каналами зв’язку на
диспетчерські пункти енергопостачальних підприємств для оперативного
контролю і економічних розрахунків споживання електроенергії.
Не менш важливу роль грають всілякі сервісні функції, такі як
дистанційний доступ до лічильника, до інформації про спожиту енергію і
багато інших. Наявність цифрового дисплея, керованого мікроконтролером,
дозволяє програмно встановлювати різні режими виведення інформації,
наприклад виводити на дисплей інформацію про спожиту енергію за кожен
місяць, за різними тарифами тощо.
Промисловістю в Україні й за кордоном випускаються для потреб
АСКОЕ лічильники-датчики на мікропроцесорній основі різного типу і
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призначення – одно і трифазні, одно і багатотарифні, комбіновані
інтелектуальні багатофункціональні [2].
Завдяки вживанню передових технологій проведення вимірів і
використанню мікрокомп’ютерних технологій сучасні високоточні електронні
лічильники призначені для проведення вимірів в широкому діапазоні та
виконання тарифних функцій.
Впровадження автоматизованих систем контролю і обліку енергоресурсів
(АСКОЕ) є стратегічним напрямом підвищення ефективності енергетичного
потенціалу країни.
Однак, оснащення підприємств автоматизованими системами керування
(АСК), обчислювальними центрами (ОЦ), заснованими на застосуванні
швидкодіючих електронно-обчислювальних, в тому числі й керуючих, машин
пред'являє підвищені вимоги до працівників, які забезпечують функціонування
цієї техніки.
Недостатнє врахування ролі людського фактора під час проектування,
створення і експлуатації АСК І ОЦ неминуче призводить до погіршення умов
праці, зниження продуктивності та підвищення захворюваності.
У зв'язку з цим Державні санітарні правила і норми роботи з АСК та ОЦ
(ДсанПіН 3.3.2.007-98) визначають ряд вимог, виконання яких значно знижує
дію шкідливих виробничих чинників на організм людини.
Ці вимоги такі:
- Правила забороняють розміщення робочих місць у підвальних
приміщеннях та на цокольних поверхах;
- площа на одне робоче місце має становити не менше 6,0 м2, а об'єм - не
менше 20 м ;
- природне освітлення має здійснюватись через світлові прорізи,
орієнтовані переважно на північ, чи північний схід і забезпечувати коефіцієнт
природної освітленості не нижче 1,5 %;
- приміщення для роботи мають бути обладнані системами опалення,
кондиціонування повітря, або припливно-витяжною вентиляцією відповідно до
СНІП 2.04.05-91.
Нормовані параметри мікроклімату, іонного складу повітря, вмісту
шкідливих речовин мають відповідати вимогам чинних нормативних актів;
— у приміщеннях належить щоденно робити вологе прибирання, вони
мають бути оснащені аптечками першої медичної допомоги;
У виробничих приміщеннях на робочих місцях належить забезпечувати
оптимальні значення параметрів мікроклімату: температури, відносної
вологості й рухливості повітря згідно з чинними нормативами, а рівні
позитивних і негативних іонів у повітрі приміщень мають відповідати
Санітарно-гігієнічним нормам допустимих рівнів іонізації повітря виробничих
та громадських приміщень № 2152-80 (ДНАОП 0.03-3.06-80).
Крім вимог до природного освітлення, викладених раніше, Правила також
встановлюють вимоги до штучного освітлення, а саме:
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— штучне освітлення належить здійснювати системою загального
рівномірного освітлення. У виробничих та адміністративно-громадських
приміщеннях у разі переважної роботи з документами допускається
застосування системи комбінованого освітлення (загальне і додаткове місцеве
освітлення);
— освітленість на поверхні робочого столу в зоні розміщення документів
має дорівнювати 300-500 лк, що можливо забезпечити додатково до загального
ще й місцевим освітлюванням, але останнє не повинне створювати відблисків
на поверхні екрана, а його освітленість — не перевищувати 300 лк;
Значення напруженості електростатичного поля на робочих місцях (як у
зоні екрана дисплея, так і на поверхнях обладнання, клавіатури, друкувального
пристрою) не повинні перевищувати гранично допустимих за ГОСТ 12.1,04584, а значення напруженості електромагнітних полів на робочих місцях мають
відповідати нормативним вимогам ГОСТ 12.1.006-84.
Інтенсивність потоків інфрачервоного випромінювання не повинна
перевищувати допустимих значень відповідно до ГОСТ 12.1.005-88, а
інтенсивність потоків ультрафіолетового випромінювання повинна не
перевищувати допустимих значень відповідно до ДНАОП 0.03-3.17-88 (СН
4557-88).
Потужність експозиційної дози рентгенівського випромінювання на
відстані 0,05 м від екрана до корпуса відеотермінала у будь-яких положеннях
регулювальних пристроїв не повинна перевищувати 7,74*10-1 Нкг, що
відповідає еквівалентній дозі 0,1 мбер/год (100 мкР/год).
Гігієнічні вимоги до організації і обладнання робочих місць мають
забезпечувати відповідність конструкції всіх елементів робочого місця та
їхнього взаємного розташування ергономічним вимогам з урахуванням
характеру і особливостей трудової діяльності.
Вимоги до режимів праці и відпочинку.
Правила вимагають передбачати у внутрішньозмінних режимах праці
додаткові нетривалі перерви в періоди, що передують появі об'єктивних і
суб'єктивних ознак втомлення і зниження працездатності. Вони також
стверджують, що за основну роботу слід вважати таку, що займає не менше 50
% часу впродовж робочої зміни чи робочого дня.
У випадках, коли виробничі обставини не дозволяють застосовувати
регламентовані перерви, тривалість безперервної роботи з не повинна
перевищувати 4 год.
Правила також передбачають, що при 12-годинній робочій зміні
регламентовані перерви повинні встановлюватись в перші вісім годин роботи
аналогічно перервам при восьмигодинній робочій зміні, а протягом останніх
чотирьох годин роботи незалежно від характеру трудової діяльності — через
кожну годину тривалістю 15 хв.
Крім того, правилами передбачені вимоги до профілактичних медичних
оглядів.
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Висновки
Майбутнє промислового виробництва пов'язане з необхідністю жорсткого
контролю над енергоресурсами, обмеженням і зниженням їх частки в
собівартості продукції. Вирішення цих завдань необхідно пов'язувати з
енергозбереженням та впровадженням нових технологій управління
підприємствами. Рішучий крок у цьому напрямку – це розробка і впровадження
інтегрованих автоматизованих систем управління, які включають в себе
життєзабезпечення всього промислового підприємства.
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OХOРOНA ПРAЦІ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ
ВИСOКOВOЛЬТНОГО OБЛAДНAННЯ
Кoвтун A.І., асистент (каф. OПЦБ НТУУ «КПІ»),
Яцeнкo І.С., студ. (гр. ЕВ-41М, ФЕА НТУУ «КПІ»)

Аналіз загальної кількості нещасних випадків на виробництві показує, що
кількість електричних травм складає 0,5-1%, а зі смертельним наслідком 2040%. Більшість електротравм відбувається в установках напругою до 1000 В, а
в установках вище 1000 В значно менше, так як їх обслуговує спеціально
підготовлений персонал. При обслуговуванні високовольтного обладнання
високі показники електротравматизму зі смертельним наслідком (60-80%).
Oдним із oснoвних питaнь сьoгoдeння є підвищeння рівня бeзпeчнoї рoбoти тa
знижeння всіх мoжливих ризиків для прaцівників тa нaвкoлишньoгo
сeрeдoвищa. Oсoбу увaгу пoтрібнo приділяти прaвилaм oбслугoвувaння
eлeктрoустaнoвoк [1]:
 Oпeрaтивнe oбслугoвувaння eлeктрoустaнoвoк мoжe здійснювaтися як
місцeвими oпeрaтивними чи oпeрaтивнo-рeмoнтними прaцівникaми, зa якими
зaкріплeнa ця eлeктрoустaнoвкa, тaк і виїзними, зa якими зaкріплeнa групa
eлeктрoустaнoвoк. Вид oпeрaтивнoгo oбслугoвувaння, кількість oпeрaтивних
прaцівників в зміну чи нa eлeктрoустaнoвці визнaчaються oсoбoю,
відпoвідaльнoю зa eлeктрoгoспoдaрствo, зa узгoджeнням з кeрівництвoм
підприємствa (oргaнізaції) і зaзнaчaється в місцeвих інструкціях.
 Дo oпeрaтивнoгo oбслугoвувaння eлeктрoустaнoвoк дoпускaються
прaцівники, які знaють oпeрaтивні схeми, пoсaдoві і eксплуaтaційні інструкції,
інструкції з oхoрoни прaці, oсoбливoсті oблaднaння і прoйшли нaвчaння,
дублювaння тa пeрeвірку знaнь цих Прaвил тa ПТE.
 Oпeрaтивні прaцівники,
які oбслугoвують
eлeктрoустaнoвки
oднooсібнe, тa ті стaрші в зміні чи бригaді oпeрaтивні прaцівники, зa якими
зaкріплeні eлeктрoустaнoвки, пoвинні мaти групу з eлeктрoбeзпeки ІV в
eлeктрoустaнoвкaх нaпругoю пoнaд 1000 В і ІІІ – в eлeктрoустaнoвкaх
нaпругoю дo 1000 В.
 Oпeрaтивні прaцівники пoвинні прaцювaти зa грaфікoм, зaтвeрджeним
oсoбoю, відпoвідaльнoю зa eлeктрoгoспoдaрствo підприємствa чи структурнoгo
підрoзділу.
 Oпeрaтивні прaцівники, які зaступaють нa чeргувaння, мaють прийняти
зміну від пoпeрeдньoгo чeргoвoгo , здaти зміну нaступнoму чeргoвoму у
відпoвіднoсті з грaфікoм.
 Під чaс приймaння зміни oпeрaтивний прaцівник зoбoв’язaний:
oзнaйoмитися зі схeмoю і стaнoм тa рeжимoм рoбoти устaткувaння нa свoїй
дільниці oсoбистим oглядoм в oбсязі, встaнoвлeнoму інструкцією;
 Прийняття і здaчa зміни бeзпoсeрeдньo під чaс ліквідaції aвaрії,
викoнaння пeрeмикaнь чи oпeрaцій пo вмикaнню тa вимикaнню oблaднaння
зaбoрoняється.
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 Зaбoрoняється прийняття і здaчa зміни у випaдкaх, кoли нa дільниці,
якa oбслугoвується, рoбoчі місця нe прибрaні, устaткувaння зaбруднeнe.
 Oпeрaтивні прaцівники під чaс свoгo чeргувaння є відпoвідaльними зa
прaвильнe oбслугoвувaння тa бeзaвaрійну рoбoту всьoгo устaткувaння нa
зaкріплeній зa ними дільниці.
 Стaрший в зміні oпeрaтивний прaцівник aбo oднooсoбoвo, aбo спільнo з
aдміністрaцією підприємствa (цeху, дільниці) пoвинeн викoнувaти oбґрунтoвaні
вимoги прaцівників eнeргoпoстaчaльнoї oргaнізaції.
Зa дaними стaтистичних дoсліджeнь, нaйбільш рoзпoвсюджeними в
рoзпoдільних мeрeжaх нaпругoю 6 - 35кВ є oднoфaзні зaмикaння нa зeмлю.
Виникнeння
oднoфaзнoгo
зaмикaння
нa
зeмлю
супрoвoджується
пeрeнaпругaми, щo oхoплюють всі eлeмeнти рoзпoдільнoї мeрeжі і щo
привoдять, як нaслідoк, дo бaгaтoмісних зaмикaнь зa рaхунoк прoбoю
oслaблeнoї ізoляції. Тaкі ушкoджeння є нaйбільш нeбeзпeчними як для
oбслугoвуючoгo пeрсoнaлу, тaк і для eлeктрoустaткувaння і вaртo прaгнути дo
знижeння імoвірнoсті їхньoї пoяви зaвдяки ствoрeнню нoвих кeрувaльних
oргaнів, пoкрaщeнням ізoляційних влaстивoстeй мaтeріaлів.
В eлeктрoустaнoвкaх oдним із нaйнeбeзпeчніших мeхaнізмів є висoкoвoльтні
вимикaчі, oскільки вoни сприймaють нaйбільшe нaвaнтaжeння при рoзмикaнні
кoнтaктів, дe виникaє гoріння дуги, в рeзультaті чoгo різкo піднімaється
тeмпeрaтурa дo висoких знaчeнь. Висoкoвoльтний вимикaч прaцює з висoкими
нaпругaми тa тeмпeрaтурaми, щo в свoю чeргу ствoрює висoку нeбeзпeку для
oбслугoвуючoгo пeрсoнaлу. Прoвeдeння вдoскoнaлeння шляхoм умoнтувaння
тeрмoпaри в кaмeру пoгaшeння дуги дaсть змoгу пeрсoнaлу який oбслугoвує
eлeктрoустaнoвки, кoнтрoлювaти тa слідкувaти зa знaчeннями тeмпeрaтури, при
рoзмикaнні кoнтaктів, щo дaсть мoжливість прoслідкувaти зa рівнeм мaстилa,
oскільки вікoнцe для спoстeрeжeнь мoжe бути в кoндeнсaті,щo унeмoжливлює
відслідкoвувaння рівня мaстилa. Тaкe вдoскoнaлeння знизить рівeнь нeбeзпeки,
тoму, щo прaцівник мaтимe мoжливість більш тoчнo кoнтрoлювaти рівeнь
мaстилa і рoбити цe з більшoї відстaні. В рeзультaті прoвeдeних рoбіт сaм
прилaд будe більш зaхищeним, бo уникнeмo пoшкoджeння (плaвлeння) при
нeдoстaтній кількoсті мaстилa[3].
Причини тa прoфілaктикa пoжeжнoї тa вибухoвoї нeбeзпeки.
Eлeктричнa eнeргія при пeвних умoвaх лeгкo пeрeхoдить у тeплoву і цe мoжe
викликaти пoжeжі і вибухи. Пoжeжнa нeбeзпeкa eлeктрooблaднaння,
eлeктрoнних прилaдів, рaдіoeлeктрoннoї aпaрaтури, aпaрaтури упрaвління,
eлeктрoприймaчів пoв’язaнa з викoристaнням спaлимих мaтeріaлів: гуми,
плaстмaс,лaків,oлій.
Коротке замикання.
КЗ виникaють в рeзультaті пoрушeння ізoляції чaстин oблaднaння, щo
прoвoдять струм і зoвнішніх мeхaнічних пoшкoджeнь в eлeктричних дрoтaх,
мoнтaжних дрoтaх, oбмoткaх двигунів і aпaрaтів. Ізoляція eлeмeнтів, щo
прoвoдять струм мoжe пoшкoджувaтися при дії нa нeї висoкoї тeмпeрaтури aбo
пoлум’я, інфрaчeрвoнoгo випрoмінювaння, пeрeхoду нaпруги з пeрвиннoї
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oбмoтки силoвoгo трaнсфoрмaтoрa нa втoринну, при підвищeних рeжимaх
нaвaнтaжeння (нaгрів дo висoких тeмпeрaтур, і як нaслідoк при oхoлoджeнні
кoндeнсується вoдa) тa ін. Силa струму КЗ мoжe бути від oдиниць дo сoтeнь
кілoaмпeр. Струми КЗ викликaють тeрмічну і eлeктрoдинaмічну дію і
супрoвoджуються різким знижeнням нaпруги в eлeктрoмeрeжі. Струми КЗ
мoжуть пeрeгріти чaстини, щo прoвoдять струм і рoзплaвити дрoти. При
прoхoджeнні струму КЗ, силa якoгo пeрeвищує дoпустимий струм, тeмпeрaтурa
нaгріву дрoту різкo підвищується і мoжe дoсягнути нeбeзпeчних знaчeнь.
Відoмo, щo двa прoвідники, пo яких прoхoдить eлeктричний струм,
взaємoдіють oдин з oдним. Нaпрям сили взaємoдії визнaчaється нaпрямoм
струму в прoвідникaх. При oдинaкoвoму нaпрямі струму eлeктрoдинaмічні сили
притягують прoвідники, при різних – відштoвхують. При КЗ в мeрeжі мoжуть
виникaти струми, щo в дeсятки і сoтні рaз пeрeвищують нoмінaльні, тoму
eлeктрoдинaмічні сили стaрaються дeфoрмувaти прoвідники і ізoлюючі
чaстини, нa яких вoни кріпляться. КЗ супрoвoджується різким знижeнням
нaпруги в eлeктрoмeрeжaх. В рeзультaті виникaє чaсткoвий aбo пoвний рoзлaд
eлeктрoпoстaчaння спoживaчів [4].
Прoфілaктикa КЗ пeрeдбaчaє нaступні зaхoди:
 прaвильний вибір, мoнтaж і eксплуaтaція eлeктричних мeрeж,
eлeктрooблaднaння
 прaвильний
вибір
кoнструкціїї
eлeктрooблaднaння,
спoсoбу
встaнoвлeння і клaсу ізoляції (oпір ізoляції згіднo з ПУE 500кOм)
 eлeктричний
зaхист
eлeктричних
мeрeж,
eлeктрooблaднaння
(швидкoдіючі рeлe, aвтoмaтичні вимикaчі, зaпoбіжники).
Пeрeвaнтaжeння. При прoхoджeнні струму пo прoвідникaх виділяється тeплo,
якe нaгрівaє їх дo тeмпeрaтур при яких пoсилюються oкислювaльні прoцeси, нa
дрoтaх утвoрюються oксиди, які мaють висoкий oпір, збільшується oпір
кoнтaкту і, відпoвіднo кількість тeплa, щo виділяється. A цe спричиняє стaріння
aбo руйнувaння ізoляції. Нaслідкoм цьoгo мoжe бути eлeктричний прoбій
ізoляції і пoшкoджeння пристрoю, a при нaявнoсті спaлимoї ізoляції і пoжeжo- і
вибухoнeбeзпeчнoгo сeрeдoвищa – пoжeжa aбo вибух. Oскільки кoжний
прoвідник рoзрaхoвaний нa пeвний струм, тo збільшeння йoгo мoжe призвeсти
дo пeрeвaнтaжeння. Причинoю пeрeвaнтaжeння мoжe бути нeпрaвильний
рoзрaхунoк при прoeктувaнні мeрeж і схeм (зaнижeний пeрeріз дрoтів,
пeрeвaнтaжeння рaдіoeлeмeнтів, дoдaткoвe включeння пристрoїв дo джeрeл
живлeння нa які вoни нe рoзрaхoвaні), пoнижeння нaпруги в мeрeжі.
Прoфілaктикa пoжeж від пeрeвaнтaжeнь:
 при прoeктувaнні нeoбхіднo прaвильнo вибирaти пeрeріз прoвідників
мeрeж і схeм зa дoпустимoю густинoю струму;
 в прoцeсі eксплуaтaції eлeктричних мeрeж нe мoжнa включaти
дoдaткoвo eлeктрoприймaчі, якщo мeрeжa нa цe нe рoзрaхoвaнa;
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 для зaхисту eлeктрooблaднaння від струмів пeрeвaнтaжeння нaйбільш
eфeктивні aвтoмaтичні і eлeктрoнні схeми зaхисту, виключaтeлі, тeплoві рeлe і
плaвкі зaпoбіжники.
Пeрeхідні oпoри.
Причинoю пoжeжі і aвaрій мoжуть бути вeликі пeрeхідні oпoри, які виникaють
в місцях з’єднaнь тa рoзгaлужeнь прoвідників, в кoнтaктaх пристрoїв, aбo нa
клeмaх, якщo ці з’єднaння зрoблeні нeпрaвильнo aбo пoкрилися іржeю. При
прoхoджeнні струму нaвaнтaжeння в тaкoму кoнтaктнoму з’єднaнні виділяється
дeякa кількість тeплa, прoпoрційнa квaдрaтнoму струму і oпoру тoчoк дійснoгo
дoтику. Вoнa мoжe бути дoсить вeликa, щo місця пeрeхідних oпoрів сильнo
нaгрівaються. Якщo кoнтaкти будуть тoркaтися спaлимих мaтeріaлів, тo ці
мaтeріaли мoжуть зaйнятися, якщo ж є вибухoнeбeзпeчнa суміш гaзів виникнe
вибух.
Прoфілaктикa пoжeж від пeрeхідних oпoрів:
 для збільшeння плoщі дійснoгo дoтику кoнтaктів нeoбхіднo
викoристoвувaти пружні кoнтaкти aбo спeціaльні стaльні пружини;
 для відвoду тeплa від тoчoк дoтику і рoзсіювaння йoгo нeoбхіднo
вигoтoвляти кoнтaкти пeвнoї мaси і пoвeрхні oхoлoджeння;
 всі кoнтaктні з’єднaння пoвинні бути дoступні для oгляду.
Гoлoвним зaсoбoм зaпoбігaння пoжeж і вибухів від eлeктрooблaднaння є
прaвильний вибір і eксплуaтaція oблaднaння у вибухo- і пoжeжoнeбeзпeчних
приміщeннях і вирoбництвaх. У вибухoнeбeзпeчних зoнaх і зoвнішніх
устaнoвкaх нeoбхіднo викoристoвувaти вибухoзaхищeнe eлeктрooблaднaння,
вигoтoвлeнe згіднo з ГOСТ12.2.020-76 «Eлeктрooблaднaння вибухoзaхищeнe»
[2].
Oргaнізaційнимі зaхoди для бeзпeки рoбіти з eлeктрoустaнoвкaми:
 зaтвeрджeння пeрeліку рoбіт, щo викoнуються зa нaрядaми,
рoзпoряджeннями і в пoрядку пoтoчнoї eксплуaтaції;
 признaчeння oсіб, відпoвідaльних зa бeзпeчнe прoвeдeння рoбіт;
 oфoрмлeння рoбіт нaрядoм, рoзпoряджeнням aбo зaтвeрджeнням
пeрeліку рoбіт, щo викoнуються в пoрядку пoтoчнoї eксплуaтaції;
 підгoтoвкa рoбoчих місць;
 дoпуск дo рoбoти;
 нaгляд під чaс викoнaння рoбіт;
 пeрeвeдeння нa іншe рoбoчe місцe;
 oфoрмлeння пeрeрв в рoбoті тa її зaкінчeння.
 прaцівники, відпoвідaльні зa бeзпeку рoбіт
 інструктaжі всі рівнів.
Висновки. Вважаємо за доцільне звернути увагу на підвищення рівня
безпечної роботи обслуговуючого персоналу та зниження всіх можливих
персоналу та зниження всіх можливих ризиків для працівників і навколишнього
середовища.
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БЕЗПЕЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ ТА
УПАКОВКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ПО TETRA PAK
Ковтун А. І., асистент. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»);
Громова В. В., студ. (гр. ЛУ-21, ІХФ НТУУ «КПІ»)

Понад сотні целюлозно-паперових виробництв у світі переробляють
споживчі відходи картонної упаковки для напоїв. Вони розрізняються за
об’ємами і типами виробництва. Найбільша кількість використаних упаковок
переробляється на PNM – целюлозно-паперовій фабриці в Нідерау, Західна
Німеччина, бразильською компанією Klabin Piracicaba і компанією Stora Enso.
Втім, успішна вторинна переробка може проводитися не тільки у величезних
обсягах: невеликі виробництва чи підприємства, на які надходить обмежена
кількість використаних упаковок, можуть також успішно займатися їх
переробкою.
Tetra Pak є світовим лідером області рішень для переробки і упаковки
харчових продуктів. Спільно зі своїми замовниками і постачальниками
компанія надає корисні, інноваційні та екологічно чисті пакувальні рішення для
продуктів мільйонам людей всього світу.
Переробка складних відходів, на прикладі багатошарових упаковок Тетра Пак.
Тема «упаковка і екологія» нерідко виникає лише, коли, виконавши
основні функції, упаковка завершує свій життєвий шлях - на жаль, поки ще
часто на звалищі. Але такий односторонній погляд ніяк не відображає
стратегічного підходу до екології як невід'ємної і важливої складової
передового стійкого бізнесу.
Склад упаковки Tetra Pak: 75% високоякісний картон, 20% поліетилен,
5% алюміній. Перші кроки в галузі переробки споживчих відходів картонної
упаковки «Тетра Пак» для напоїв в промислових масштабах стали з'являтися
ще пару десятків років тому. А сьогодні більше 100 підприємств рісайклерів
працюють по всій Скандинавії, в Бразилії та Німеччини, в Китаї та Польщі, в
Словаччині, Туреччині, Іспанії, Голландії, США, Канаді, Мексиці. Не стоять
осторонь Росія і Україна. На черзі Казахстан. У 2008 році в світі було
перероблено більш 25 млрд використаних упаковок «Тетра Пак». Щорічний
приріст кількості споживчих відходів картонної упаковки, спрямованих на
переробку, перевищує 1 млрд шт.
За існуючої технології витяг паперового волокна виробляється на
гідророзбивачах - установках для переробки макулатури. В силу того, що
робота відбувається у водному середовищі технологія пов'язана з великими
витратами енергії та проблемами очистки та утилізації стоків. Однак
незважаючи на істотні витрати на переробку, переробка залишається
прибутковою. Унікальна технологія сухого розпуску упаковок Tetra Pak на
аеродинамічному диспергаторі, розроблена і випробувана на цьому
підприємстві, дозволяє з меншими витратами виконувати переробку упаковок
Tetra Pak. Отримане таким чином волокно зазвичай направляється на
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виробництво картонних коробок та гофротари, паперових пакетів і мішків,
канцелярського паперу. Крім того, з них виготовляють туалетний папір,
паперові рушники і серветки. Однак у випадку з упаковкою «Тетра Пак»,
вигода може стати ще більш відчутною. Адже, крім целюлози, в результаті
переробки утворюється також так звана поліалюмінієва суміш - суміш
присутніх в упаковці шарів найтоншої алюмінієвої фольги та поліетилену
(приблизно 25% загального обсягу), або навіть розділені поліетилен і чистий
алюміній (якщо дозволяє обладнання та технологія). Ці «залишкові»
компоненти також можна переробити різними способами. Наприклад, у
Фінляндії переробляють всі елементи картонних упаковок: на шнековому
гідророзбивачі виробляють розмел паперового матеріалу, а на газифікаційній
установці відновлюють алюміній і попутно отримують енергію. При цьому
енергоємність відновлення алюмінію значно нижче, ніж при отриманні чистого
металу з бокситів. Поліетилен використовується для вироблення енергії, що йде
на виробництво пари для самого целюлозно-паперового підприємства, а також
енергії, що вживається сусіднім населеним пунктом. Поєднання характеристик
полімерів і алюмінію дозволяє виробляти високоякісні поліалюміневие
гранули, які служать прекрасним матеріалом, наприклад, для лиття під тиском
або формувань кінцевих продуктів методом екструзії. Звичайно, переробка
складного багатошарового композитного матеріалу не така проста і звична, як
макулатури. До того ж вона вимагає додаткових знань, підбору спеціального
обладнання, розробки технології і детальної налагодження деколи
нестандартних процесів. Дослідження якості тарного картону з відходів
виробництва упаковки «Тетра Пак»
Стаття присвячена дослідженням якості паперу і картону з вторинного
волокна відходів виробництва упаковки для рідких харчових продуктів «Тетрапак». Встановлено фізико-механічні показники якості паперу і картону з даного
виду волокна. Порівняння показників якості дозволяє стверджувати, що
відходи «Тетра-пак» є потенційною сировиною для виробництва
високоякісного вторинного волокна, а з нього флютингу і тест-лайнера.
Макулатура різних марок і сортів широко використовується у виробництві
паперу і картону [1]. У структурі споживання макулатури очевидний значний
крен на користь виробництва таропакувальної продукції, а серед неї гофрокартону і ящикової тари. Щорічне зростання їх виробництва оцінюється в
5-7%. Матеріалами для виробництва гофрованого картону є картон для плоских
шарів (картон-лайнер) і папір для гофрування (fluting - флютинг). У
європейських країнах ці матеріали об'єднані в групу картону для виробництва
контейнерів (ящиків), що обумовлено основною областю застосування
гофрованого картону - виробництвом транспортної тари.
В результаті проходження повного технологічного циклу виготовлення
паперу або картону, в волокнах відбуваються оборотні і необоротні зміни, що
зачіпають їх надмолекулярну структуру, що, в кінцевому підсумку, зумовлює
істотне зниження вихідних властивостей волокон як напівфабрикатів для
повторного використання. Чим більше циклів, тим сильніше виявляються
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негативні зміни [3-5]. Для підвищення якості тарного картону інтерес
представляють волокнисті матеріали одного циклу переробки. Такі матеріали
містяться у відходах виробництва упаковки для рідких харчових продуктів
«Тетра-пак».
В упаковці «Тетра-пак» використовується крафт-лайнер,
ламінований поліетиленовою або поліпропіленовой плівкою. Очікувалося, що
тарний картон з ламінованого крафт-лайнера не повинен поступатися за якістю
аналогічної продукції з найякіснішої макулатури марки МС-Б1 (1 і 2-го сорту),
а то й помітно перевищувати їх якість.
Метою роботи було виробництво із вторинного волокна відходів «Тетрапак» картону для плоских шарів гофрованого картону (ГОСТ 7420-89) [6] і
паперу для гофрування (ГОСТ 7377-85) [7], а також дослідження їх якості.
Вторинне волокно вироблялося з макулатури марки МС-11В по ГОСТ 10700-97
[1]. У розглянутому досліді використовувалися ламіновані відходи «Лам Бум З»
(ламіновані паперові вироби), що представляють собою дрібні обрізки з країв
ламінованого паперу від виробництва виробів білого і сірого кольору. Процес
розпуску картону та відділення волокна від плівки здійснювався на розробленій
і створеній в ТОВ «Екологічні технології» під керівництвом Г.В. Свердлика
промисловій установці. Технологія передбачає двоступеневий розпуск
макулатури послідовно в гідророзбивачі при високій (14-15%) і низькою (3-5%)
концентраціях маси, відмивку залишкового волокна від плівки в барабанному
пробивачі з подальшим пресуванням і упаковкою поліетиленової плівки.
Застосоване в установці обладнання дозволило досягти високого ступеня
відділення волокна від плівки (98-99%) і зберегти його високу якість.
Подальша підготовка волокнистої маси і виробництво картону здійснювалися
за технологією, прийнятою для виробництва тест-лайнера з макулатури марки
МС-5Б. Вироблялася продукція масою 85, 125 і 150 г / м2.
Була виготовлена дослідна продукція масою 85, 121, 122, 127 і 166 г, що
згідно ГОСТ 7377-85 і ГОСТ 7420-89 відповідає: паперу для гофрування марки
Б-2 (80 ± 5 г) і маркам Б-0, Б- 1, Б-2 і Б-3 (125 ± 6 г); картону для плоских шарів
гофрованого картону марки КВС, К-0 і К-1 (125 ± 6 і 150 ± 9 г). Спостерігаємо
масову варіацію, що відповідає високій рівномірності картону, що має
позитивно позначитися на фізико-механічних показниках картону.
Абсолютний опір продавлювання нормується для паперу та картону.
Рівень показника для дослідного зразка масою 80 ± 5 г дорівнює 270 кПа, що
відповідає марці паперу Б-0 масою 112 г. Цей же показник для зразків
125
± 6 г - 410-450 кПа і відповідає також паперу Б-0, але вже масою 175 м.
Якщо порівняти даний рівень показника для зразків 125 ± 6 г з нормами
для картону, то дослідні зразки відповідають маркам К-3 і К-2. Зіставлення
отриманих даних із значенням опору продавлювання для тест-лайнера з
макулатури марки МС-Б, сорт 1 і 2, по ТУ 5441-002-5472946-2007 [8], в якому
картон К-1, масою 1 м2 125 і 150 г повинен мати відповідно 280 і 330 кПа,
наочно показує значне перевищення опору продавлювання дослідних зразків
картону. Руйнівне зусилля при стисненні кільця нормується для картону. Рівень
цього показника для дослідного картону 125 ± 6 і 150 ± 9 г відповідно дорівнює
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102 і 126 Н, який не досягає норми ні для однієї марки по ГОСТ 7420-89. Але
по ТУ 5441-002-5472946-2007 його значення досягають норм для марки К-1.
Резюмуючи результати експерименту, можна впевнено говорити про
можливість отримання з вторинного волокна відходів «Тетра-пак» картону для
плоских шарів гофрованого картону та паперу для гофрування високих марок,
передбачених ГОСТ 7377-85 і ГОСТ 7420-89.
Висновки
1. Експериментально встановлено фізико-механічні показники картону
для плоских шарів гофрованого картону та паперу для гофрування з вторинного
волокна відходів виробництва упаковки для рідких харчових продуктів «Тетрапак».
2. Папір і картон з вторинного волокна відходів «Тетра-пак» мають високі
показники якості, близькі до рівня показників їх з первинного целюлозного
волокна, передбачені чинними ГОСТ 7377-85 і ГОСТ 7420-89.
3. Рівень показника розривної довжини експериментальних зразків
паперу та картону та рівні їх нормованих показників говорять про те, що
потенціал папероутворюючих властивостей вторинного волокна з відходів
«Тетра-пак» повністю не використаний, і, отже, якість паперу і картону може
бути істотно підвищено.
4. Вторинне волокно з відходів «Тетра-пак» можна використовувати, як
самостійно, так і в композиції з волокном паперової та картонної макулатури
для підвищення якості тест-лайнера і флютингу.
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НОРМАЛІЗАЦІЯ ФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ В РОБОЧІЙ ЗОНІ
ПРИ РОБОТІ З КОМП’ЮТЕРНОЮ ТЕХНІКОЮ
Ковтун І.М. к.т.н. (каф ОПЦБ НТУУ ”КПІ”);
Поденко А.А, Кіреєнко О.В., студ. (гр. ФБ-41м, ФТІ НТУУ “КПІ”)

Обслуговування
експлуатаційниками
комп’ютерних
технологій
пов’язаних з забезпеченням виробничих процесів великої відповідальності, при
дії електромагнітних випромінювань та полів на перший план випливає
проблема з забезпеченням безпеки та здоров’я працюючих і вимагає створення
для них належних умов праці [1].
Негативний вплив на здоров’я людини під час тривалої роботи з
комп’ютерною технікою це об’єктивна реальність. Вже виявлено прямий
зв'язок між застосуванням комп’ютерних технологій і багатьма
захворюваннями (погіршення зору, болі у спині та шиї, болі у кистьових,
ліктьових і плечових суглобах, порушення сну, хронічний головний біль,
нудота слабкість, стресовий стан, захворювання шкіри, природжені аномалії,
провокація епілептичних приступів, інсульти та інші захворювання). З’явилися
і нові хвороби: так звані “синдром комп’ютерного зору” та “синдром
Інтернету”.
Основними симптомами “синдрому комп’ютерного зору” є стомленість
очей, двоїння в очах (дипломія), порушення сприймання кольорів,
сльозоточивість очей. “Синдром Інтернету” це сильна залежність та втрата
контролю над своїми діями у разі тривалої роботи за комп’ютерами. У
користувачів комп’ютерів часто зустрічаються порушення органів зору,
опорно-рухового апарату, центральної нервової, серцево-судинної, імунної та
статевої систем, інші захворювання.
Встановлено, що стан організму користувача комп’ютерної техніки
значно залежить від виду роботи з ВДТ та умов її виконання. Діяльність
користувачів комп’ютерної техніки за її складністю можна поділити на три
групи.
1. Діяльність, яка пов’язана з використанням нескладних багаторазово
повторюваних операцій, що не вимагають великого розумового напруження:
робота операторів комп’ютерного набору, працівників довідкових служб.
2. Діяльність, яка пов’язана із здійсненням логічних операцій, що
постійно повторюються: робота інженера-проектувальника, оператора
автоматизованого виробництва і т.д.
3. Діяльність, коли в процесі роботи необхідно приймати рішення за
відсутності заздалегідь відомого алгоритму: робота інженера-програміста,
диспетчерів руху залізничного транспорту, аеропортів, тощо.
В Інституті медицини праці Академії медичних наук України
проводились
дослідження
інтенсивності
захворюваності
осіб,
що
використовують у своїй роботі комп’ютерну техніку. Серед обстежених
користувачів ВДТ здорових виявилося в кілька разів менше, ніж у контрольній
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групі, а фізіологічні порушення частіше спостерігалися у користувачів, які
довше та інтенсивніше використовували комп’ютерну техніку.
Робота користувачів комп’ютерних технологій частіше за все проходить
при активній взаємодії з іншими людьми, що необхідно враховувати для
забезпечення оптимальних умов праці користувачів комп’ютерних технологій.
Тривала робота за комп’ютером при неправильному, з фізіологічної точки
зору, положенні тіла може викликати такі захворювання, як сколіоз чи
остеохондроз. Частіше всього користувачі комп’ютерної техніки скаржаться на
біль у руках, плечових суглобах, шиї, у верхній частині ніг та у спині.
Основними симптомами захворювань пов’язаних з постійним інтенсивним
використанням клавіатури є: больові відчуття у суглобах та м’язах кистей рук,
оніміння та дуже повільна рухливість пальців, судоми м’язів кистей рук, поява
ниючого болю в ділянках зап’ястка.
Швидкими темпами розвивається комп’ютерне захворювання “Repetitive
Strain Injury”(RSI), яке має місце не в розвинених країнах світу.
Інформаційно-інтелектуальне перевантаження та нервово-емоційне
напруження призводить до стійкий порушень в роботі серцево-судинної
системи при зниженні рухової активності у користувачів комп’ютерів.
Також поширеною є психічна втома, яка супроводжується зниженням
можливості сприйняття інформації та здатності концентрувати увагу,
сповільненням мислення, зниженням здатності до запам’ятовування, різкими
змінами в емоційному стані, депресією, роздратуванням, або втратою емоційної
рівноваги, сповільненням сенсорних функцій.
Заміна кількісного та якісного складу комп’ютерної техніки вимагає
розробки та проведення технічних заходів і надання практичних рекомендацій
щодо підвищення електромагнітної безпеки в сучасних умовах.
Особливістю формування електромагнітної обстановки в робочих
приміщеннях у сучасних умовах є зростання впливу на неї зовнішніх чинників
[3]. Основним засобом захисту працюючих від зовнішніх електромагнітних
впливів є екранування цих випромінювань відповідними захисними
матеріалами.
При цьому необхідно враховувати як можливості негативного впливу
електромагнітних полів та випромінювань на людей в радіо екранованих
приміщеннях [4], так і небезпеку для здоров’я працюючих при екрануванні
природного магнітного поля. Ці питання сьогодні ще недостатньо досліджено.
Наявність
рекомендацій
щодо
використання
магнітних
та
електромагнітних екранів [2] мають загальний характер і не надають орієнтирів
щодо умов їхнього застосування.
Для екранування електромагнітних полів у більшості випадків достатньо
використання електротехнічних сталей. Вони забезпечують зниження
напруженості магнітного поля на рівні 6 дБ (у 2 рази).
Для більш широкого спектра слід враховувати залежність екрануючих
властивостей від частоти магнітного поля.
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Коефіцієнтом екранування є відношення індукції магнітного поля до і
після екрану. У разі великої його площини слід керуватися усередненою
∑
ефективністю екранування:
, де
– індукція магнітного поля до
екрана;
– індукція магнітного поля за екраном; N – кількість точок
усереднення.
Основним недоліком пермалоїв є чутливість до деформацій, які значно
(до 10…20 разів) погіршують їхні магнітні властивості.
Сьогодні найбільш ефективним металевим захисним матеріалом для
екранування електромагнітних полів та випромінювань є магнітом’які аморфні
сплави. Частотно-амплітудні характеристики їхніх захисних властивостей
досліджено у [5], а у роботі [6], надано технології керування ними.
Перевагою цих матеріалів відносно пермалоїв є значно кращі магнітні
властивості (магнітна проникність до 15 000 000), при цьому спостерігаються
кращі амплітудно-частотні захисні характеристики.
Перевагою аморфних сплавів є нечутливість магнітних властивостей до
деформації. Це дає змогу використовувати їх як матеріал для виготовлення
високоефективних, легких і гнучких засобів індивідуального захисту [7].
Підсумовуючи викладене, можна зробити декілька основних висновків:
1. В умовах збільшення електромагнітного навантаження на виробниче
середовище, зростання інтенсивності зовнішніх джерел електромагнітних полів
і випромінювань, одним із найбільш ефективних засобів захисту від них є
екранування.
2. Для електромагнітних полів високих напруженостей і широкого
частотного спектра найбільш прийнятними захисними матеріалами є аморфні
магнітом’які сплави. Вони також найбільш придатні для виготовлення
індивідуальних засобів захисту від впливу електромагнітних полів і
випромінювань.
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОСУДИН ПІД ВИСОКИМ
ТИСКОМ ТА ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ІЗ СКРАПЛЕНИМИ ГАЗАМИ
Ковтун І.М., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), Степанюк Д.А., студентка,
Гапонюк М.М., студент (гр. ЛН-31м, ІХФ НТУУ «КПІ»)

На підприємствах хімічної та нафтопереробних галузей широко
використовують енергію стисненого повітря, гази в т.ч. і скраплене стиснене
повітря і гази використовують для механізації трудомістких процесів, а також
для використання ряду операцій (нанесення лакофарбових покриттів,
зварювальні роботи, охолодження та термостатування при надлишкових
температурах надпровідних матеріалів тощо).
Посудини які працюють під високим тиском є об'єктами підвищеної
небезпеки, і у випадках порушень охорони праці їхньої експлуатації, низькій
якості матеріалу з якого вони виготовленні, несправності контрольно–
вимірювальних приладів можуть вибухнути і призвести до тяжких нещасних
випадків, а інколи викликати отруєння шкідливими хімічними речовинами.
Потужність вибуху посудини наповнених стислим газом, досягає великих
руйнівних виробничих аварій, а інколи і катастрофічних наслідків.
Тому, відповідно до ДНАОП 0.00-1.07-94 "Правила будови і безпечної
експлуатації посудин, що працюють під тиском" зі змінами і доповненнями від
11.07.97р. – основних нормативних документів, що регламентує вимоги
безпеки до проектування будови, виготовлення монтажу, ремонту,
реконструкції, налагодження та експлуатації посудин, що працюють під
надлишковим тиском.
Дані правила поширюються на такі ємності:
– посудини які працюють під тиском води з температурою вище 115 ◦С
або іншої рідини з температурою, що перевищує температуру кипіння під
тиском 0,07 МПа ( 0,7 кгс/см2) без урахування гідростатичного тиску;
– балони, призначені для транспортування і збереження зріджених газів,
тиск пари яких при температурі до 50◦С перевищує тиск понад 0,07 МПа ( 0,7
кгс/см2).
Правила також обумовлюють вимоги до конструкції посудини і
матеріалів, з яких вони виготовленні, арматури і контрольно – вимірювальних
приладів і запобіжних пристроїв, вимоги щодо їхнього установлення,
утримання і обслуговування і т.ін.
Дозвіл на запуск в роботу посудин, які підлягають реєстрації, видає
Держгірпромнагляд після їхньої реєстрації і технічного опосвідчення.
Посудини на які поширюються дії цих правил, підлягають технічному
опосвідеченню представником Держгірпромнагляду ( внутрішньому огляду і
гідравлічному випробовуванню) до запуску в роботу, періодично в процесі
експлуатації і достроково – інспектором Держгірпромнагляду. Гідравлічні
випробування з обов’язковим внутрішнім оглядом не рідше одного разу за 8
років, а також дострокове технічне опосвідчення. Посудини для кріогенних
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рідин підлягають технічному техопосвідченню не рідше одного разу за 10
років. Випробовування проводять на заводі – виготовача або спеціалізованим
заводом хімічного та нафтопереробного машинобудування, який має дозвіл
Держгірпромнагляду.
Всі балони, крім балонів для ацетилену, при періодичних випробуваннях
підлягають гідро–випробуваннях тиском рівним 1,5Р роб.
Оцінка гідровипробування:
(

)

де :
– відносна втрата тиску;
– час гідровипробування в годинах;
,
– тиск в посудині на початку та вкінці випробування;
,
– температура в посудині на початку та вкінці випробування.
в посудині для ядовитих речовин < 0,1, % в год.
– для вибухонебезпечних речовин < 0,2, % в год.
– для інших = 0,5% в год.
Безпечна експлуатація балонів, наповнених стиснутим або зрідженим
газом, може бути забезпечена, якщо виконані основні вимоги:
– балони з газами, установлені в приміщенні, мають знаходитись на
відстані не менше як 1м від опалювальних приладів, а від джерела тепла з
відкритим вогнем не менше як 5м;
– забороняється зберігати в одному складському приміщенні балони з
киснем і горючими газами;
– наповнені балони з насадженими на них башмаками зберігаються у
вертикальному положенні, а балони, які не мають башмаків, можна зберігати у
вертикальному положенні на дерев'яних рамах і стелажах;
– підлогу складів виготовляють з матеріалів, під час ударів по яких
різними предметами не викликають іскор;
– під час роботи з рідкими газами необхідно користуватись захисним
верхнім одягом і не допускати їхнього попадання на шкіряний покрив людини;
– обслуговуючий персонал під час роботи з кисневою технікою повинен
мати чистий одяг, знежирені руки і користуватися чистим знежиреним
інструментом;
– переливати зріджений газ із посудини Дьюари слід проводити через
горловину, наклонивши посудину або витискувати газом під тиском не більше
4,5 кгс/см2 з допомогою спеціального пристрою;
– під час роботи із посудинами Дьюара потрібно враховувати, що вибухи
посудин відбуваються внаслідок щільно зачищеної горловини посудини:
– закупорювання горловини льодом, порушення вакуумної ізоляції
посудини та різкого підвищення температури усередині посудини, розширення
поглинутих адсорбентом газів при обігріві посудини;
– забороняється ремонтувати,очищати і фарбувати балони, наповнені
газом;
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– робітників, які обслуговують балони, належить проінструктувати і
навчити правилам безпечної експлуатації балонів;
– під час роботи з рідким і газоподібним киснем обслуговуючому
персоналу слід уникати насичення ним одягу і волосся, оскільки це можу
викликати їхнє несподіване займання при наближенні до вогню ( приблизно
через 20 хв після закінчення роботи з киснем небезпека займання зникає);
– у зварювальній майстерні при наявності не більше 10 зварювальних
постів допускаються для кожного, з них мати по одному запасному балону з
киснем і ацетиленом, які мають бути відгороджені стальними щитами або
зберігатися у спеціальних прибудовах до майстерні;
– балони з усіма іншими газами належить зберігати у спеціальних
приміщеннях на відкритому повітрі;
– склади для зберігання балонів, наповнених газом, мають бути
одноповерховими з покриттям легкого типу і не мати горищних приміщень;
– стіни, перегородки, покриття складів для зберігання балонів необхідно
виготовляти з неспалимих матеріалів не нижче другого ступеня вогнестійкості;
– висота складських приміщень має бути не меншою зо 3,25 м від підлоги
до нижніх виступаючих частин покриття даху;
– переміщати балони необхідно на спеціально пристосованих для цього
транспортних засобах з додержанням відповідних правил;
– під час навантажування, розвантажування і зберігання балонів
застосовують заходи, які відвертають падіння, пошкодження і забруднення
балонів;
– під час зарядження посудин повітрям і стиснутими газами від
аеродромних балонів вентилі слід відкривати повільно, без ривків;
– забороняється експлуатувати балони, якщо тиск у них вищий за
розрахунковий або несправними є запобіжні клапани, манометр, порушена
герметичність посудини або ж в основних елементах посудини є тріщини,
опуклості, відсутній паспорт (для посудин об’ємом більше 0,1 м 3) тощо.
Складські приміщення для зберігання балонів, в т.ч. і балонів з
отруйними газами, повинні бути виконані відповідно до чинних нормативних
актів щодо їх об’ємів, конструкції, провітрювання тощо. Періодично слід
виконувати профілактичні роботи – очищення повітряних фільтрів, зовнішніх і
особливо внутрішніх поверхонь від нагару, пилу, бруду, корозії. Обов'язково
слід перевіряти справність заземлень і металізації.
Література
1. НПАОП 0.00-1.07-64. Правила будови та безпечної експлуатації
посудини, що працюють під тиском (зі змінами та доповненнями від 11.07.97р.)
2. Основи охорони праці / к.н. Ткачук, м.о. Халімовський – Київ : Основа,
2006-444с.
3. Безпека праці на виробництві. №11, 2012, с.9-12.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ
ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ ДРОБАРОК НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ХІМІЧНОЇ ГАЛУЗІ
Ковтун І.М., доц., (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»);
Онищенко Д.М., Косенко В.В., студ. (гр. ЛБ-21, ІХФ НТУУ «КПІ»);

Більшість технологічних процесів при роботі підприємств хімічної галузі
пов’язані з використанням значного числа потужного механічного обладнання,
що створює у виробничих умовах ряд шкідливих та небезпечних факторів.
Основними небезпечними виробничими чинниками на дільниці
подрібнення є: обладнання, що рухається (дробарки, стрічкові конвеєри);
частини машин і механізмів, які обертаються; електричний струм. Основними
шкідливими виробничими чинниками є: підвищена запиленість повітря робочої
зони; підвищені рівні шуму та вібрації на робочому місці. Вони можуть
викликати професійні захворювання (пневмоконіози, загально-біологічні
розлади, функціональні зміни, враження електричним струмом).
До роботи машиністом дробарок допускаються особи чоловічої статі
віком не менше 18 років, які пройшли медичний огляд і визнані здатними для
даної роботи, пройшли навчання за спеціальністю, склали іспити
кваліфікаційній комісії, мають посвідчення за професією, пройшли навчання з
питань охорони праці, вступний інструктаж, інструктаж на робочому місці,
інструктаж на І групу з електробезпеки, а також, в разі виконання робіт
підвищеної небезпеки, спеціальне навчання.
Перед початком роботи дробарник повинен привести в порядок спецодяг:
рукава і куртку робочу застебнути на усі ґудзики; волосся прибрати під
головний убір; черевики зашнурувати; надіти каску і респіратор. Ознайомитися
із станом обладнання, що обслуговується, по записам у змінному журналі та
показанням приладів.
Кожен дробарник повинен вивчити, знати і виконувати вимоги і
положення у повному обсязі; дотримуватися правил внутрішнього трудового
розпорядку, який діє на підприємстві; виконувати розпорядження і вказівки
керівників цеху, якщо останні не суперечать вимогам безпечної організації
праці. Дробарник також повинен знати і виконувати вимоги:
 положення про наряд-допуск;
 інструкції про застосування биркової системи;
 правил технічної експлуатації обладнання, що обслуговується;
 інструкції з охорони праці для машиністів конвейєрів і живильників;
 інструкції з охорони праці при обслуговуванні вентиляційних систем;
 правил пожежної безпеки;
 правил електробезпеки.
Для виконання процесу дроблення, в залежності від розряду дробарник
повинен знати:
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 устаткування, принцип роботи дробарок, транспортних і аспіраційних
пристроїв, допоміжного обладнання (сушилок, елеваторів тощо);
 схему подачі сировини на дробарки;
 технологічну схему обслуговуючої дільниці;
 правила і способи регулювання та налагодження обладнання, що
обслуговується;
 режим дроблення;
 призначення і принцип роботи контрольно-вимірювальних приладів;
 вимоги, які пред'являються до якості і ступеню дроблення;
 послідовність пуску і зупинки;
 улаштування систем змащення і режим змащення, види матеріалів, які
змащують;
 схему підключення електрообладнання до мережі, блокування,
сигналізації;
 правила користування пусковою апаратурою і засобами автоматизації і
сигналі-зації;
 прилади, пристосування і апаратуру, які використовуються на різних
стадіях обробки проб;
 причини виникнення несправностей і способи їх усунення;
 слюсарну справу.
Дробарник повинен знати план ліквідації аварій щодо частини, яка
відноситься до місця його роботи. Машиніст дробарок повинен проходити
періодичні (на протязі трудової діяльності) медичні огляди. Дробарник також
повинен виконувати такі вимоги внутрішнього трудового розпорядку:
 перед початком зміни прибути на змінно-зустрічні збори і отримати
завдання на виконання робіт;
 виконувати тільки ті роботи, які доручені з дотриманням вимог
інструкцій з охорони праці;
 не приступати до роботи, якщо умови її виконання суперечать
інструкції з охорони праці або іншому документу, який регламентує безпечне
виконання робіт;
 не допускати на робоче місце осіб, роботи яких не пов'язані з
виробництвом;
 утримувати своє робоче місце і устаткування в справному стані і
чистоті;
 не розпивати спиртні напої на робочому місці і на території заводу, не
з'являтися на роботу у стані алкогольного або наркотичного оп'яніння.
Машиніст дробарок, виявивши порушення, яке може призвести до аварії
або нещасного випадку, повинен його усунути, а якщо порушення усунути не
можливо, треба повідомити про нього безпосереднього керівника. При
отриманні травми, необхідно звернутися в медпункт і повідомити про це
майстра. У разі нещасного випадку з товаришем йому необхідно надати першу
допомогу, повідомити майстра і викликати чергового фельдшера, якщо
потерпілий сам не зможе пересуватися. Машиніст дробарок повинен вміти
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використовувати засоби пожежогасіння (пісок, вогнегасники та інші первинні
засоби). Під час виникнення пожежі необхідно повідомити керівництво цеха,
викликати пожежну охорону, а до її прибуття вжити всіх заходів щодо
ліквідації пожежі своїми силами, діючи відповідно до інструкції щодо
протипожежної безпеки. Під час загоряння електропроводів, приладів,
електрообладнання їх необхідно вимкнути від мережі і гасити сухим піском або
порошковими вогнегасниками. При загорянні пальне-мастильних речовин не
можна гасити полум'я водою. Для цього необхідно використовувати землю,
пісок, вогнегасники.
У щокових дробарках працівник повинен оглянути затяжку болтів,
корінних підшипників, а в дробарках з простим качанням щоки - затяжку
шатунних болтів, перевірити розмір завантажувальної щілини і, при
необхідності, відрегулювати його за допомогою гвинтів, що регулюють.
У валкових дробарках необхідно оглянути броню, яка дробить, валки та
зуби, які дроблять; перевірити, чи не перекошені підшипники валка і чи
достатньо натянуті запо-біжні пружини.
У молоткових дробарках необхідно перевірити герметичність ущілення,
вели-чину зазору поміж билами та колосниками.
Огляд обладнання і робочого місця проводиться із дробарником, який
здає зміну. Прийом і здача зміни повинні оформлятися підписами у добовій
відомості електро-режиму і в журналі прийому-здачі зміни. При виявленні
несправностей, які перешкоджають безпечній роботі облад-нання для
дроблення матеріалів, дробарник, не приступаючи до роботи, повинен зробити
відповідний запис у журналі та доповісти про це майстру. Перед пуском
дробарки під завантаження дробарник повинен випробувати вхолосту усі
механізми і перевірити справність дробарки. Не допускається запуск дробарки,
якщо у її робочому просторі є матеріал, який переробляється. Для запобігання
заклинювання кусків поміж щоками або конусами дробарок треба стежити за
тим, щоб куски, які потрапляють в дробарку, не перевищували своїми
розмірами дозволених для даної машини. Кожен випадок заклинювання камери
дроблення, усі ремонти і відхилення від нормальної роботи дробарки повинні
бути зафіксовані у спеціальному журналі експлуатації дробарки. Експлуатація
дробарки не можлива: при відсутності або несправності запобіжних
огороджень; при послабленні шпонок у зубчастих колес, шківів або механізмів
на валу, а також кріпильних і фундаментних болтів; при пошкодженні пружини
натягу у щокових дробарках; без запобіжних шпильок до муфти привідного
шківу молоткової дробарки; при несправності змащувальної системи,
пилоуловлювачів, сигналізації.
Перед закінченням робіт машиніст дробарок повинен відключити
технологічне обладнання, вилучити ключ-бирку і після цього:
 ретельно оглянути обладнання, яке він обслуговує, та площадки
навколо цього обладнання;
 перевірити стан огороджень, заземлення електрообладнання, захисних
пристроїв, інструмента;
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 очистити обладнання від пилу, масла, прибрати промислові відходи у
приямку, під транспортерами, на площадках;
 скласти інструмент у спеціально відведеному місці;
 усунути неполадки, які виявлені під час зміни.
Передаючи зміну дробарник повинен заповнити журнал з відміткою
стану обладнання, огороджувальної техніки, справності блокування і
освітлення, часу роботи дробарки, здати ключ-бирку під розпис у журналі
прийому і здачі ключа-бирки. Після зміни дробарник повинен вимити руки,
протерти засоби індивідуального захисту, почистити спецодяг і спецвзуття та
залишити їх у спеціально відведеному місці.
Машиніст дробарки має індивідуальні засоби захисту:
 від шуму: протишумові навушники ПШН-В, ГОСТ 12.4.051-71, для
захисту органів слуху від середнього та високоточного шуму з рівнем до 115
дБА;
 від пилу та газів: распіратор ШБ-1 «Лепесток – 2000» ГОСТ 12.4.02876, для захисту органів дихання від аерозолей (пилу, диму, туману)
надзвичайно небезпечних шкідливих речовин будь-якої дисперсності,
переважно діаметром до 2мкм з вмістом їх у навколишньому повітрі не вище
200ГДК.
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Козлов С.С., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»);
Зайцев М.С., ст. ( ДЕ-31М, ФЕЛ НТУУ «КПІ»);
Карабін Д.Д., ст. ( ДП-41М, ФЕЛ НТУУ «КПІ»)

В даній роботі були представлені результати фізико-математичного
моделювання датчика обертового моменту, був знайдений зв'язок між
величиною обертового моменту та зміщенням резонансної частоти ПАХ
резонатора. При моделюванні були враховані конструктивні особливості
датчика та був продемонстрований принцип його роботи. Були наведені
графіки які відображають процес опитування пристрою та сигнал відклику
резонатора.
Датчики на
основі поверхневих акустичних хвиль (ПАХ)
використовують для вимірювання цілого ряду фізичних і хімічних величин:
тиску, температури, хімічного складу та ін. Останнім часом все більшої
актуальності набувають безпровідні датчики вимірювання неелектричних
величин для автомобілів (датчики обертового моменту, датчики тиску і
температури), які характеризуються високою надійністю та високою точністю
вимірювання, і для роботи яких непотрібні електричні дроти і / або батареї
живлення. Використання бездротового зв’язку з перетворювачем вимірюваної
фізичної величини в електричну, який знаходиться на обертовому валу,
дозволяє значно підвищити надійність та достовірність проведених вимірювань
в порівнянні з використанням зв’язку на ковзаючих контактах.
Чутливим елементом в датчиках обертового моменту є так званий
однопортовий резонатор. Він складається з зовнішнього штирьового
перетворювача і двох відбивачів, розташованих симетрично справа і зліва від
ЗШП на єдиному кристалі кварцу. Кожен відбивач являє собою набір
алюмінієвих електродів з певним періодом. За рахунок підбору періоду можна
виготовляти сенсори з різними резонансними частотами. У ЗШП є виводи, до
яких підключається зовнішня антена рис.1[1].

Рис.1. Резонатор ПАХ- датчика
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Працює резонатор наступним чином. На антену з опитувального
пристрою подається зовнішній радіочастотний імпульс. За допомогою ЗШП
сигнал опитувального пристрою перетвориться в ПАХ, яка поширюється по
підкладці в сторону відбивачів. За час дії зовнішнього сигналу відбувається
багатократне відбивання ПАХ, і формується стояча хвиля на резонансній
частоті. Після закінчення опитувального імпульсу коливання в резонаторі
тривають протягом деякого часу. Саме цей сигнал пере випромінюється ЗШП у
вигляді РЧ- імпульсу і детектується опитувальним пристроєм (рис.2) [1].

Рис.2. Імпульс опитувального пристрою та сигнал відклику
резонатора: а - форма сигналу на екрані осцилографа,
б - послідовність опитування датчика.
Резонансна частота ПАХ-сенсора є функцією механічного напруження в
кварцовій підкладці. Оскільки сенсор кріпиться щільно до поверхні пристрою,
в якому вимірюється крутний момент, напруга в підкладці характеризує
напругу в самому пристрої. При виникненні в пристрої механічного
напруження змінюється резонансна частота сенсора. Ця зміна пов'язана з двома
факторами - зміною відстані між електродами і зміною фазової швидкості
ПАХ. Коливання,
які випромінює сенсор після закінчення імпульсу
опитувального пристрою, випромінюються на зміненій в результаті виникнення
напруги резонансній частоті. У ПАХ-датчиках крутного моменту
застосовується диференціальне вимірювання резонансних частот двох
резонаторів, розташованих на одному кристалі кварцу під кутом ± 45 ° до осі
вала пристрою, в якому проводяться вимірювання рис. 3[1].

Рис. 3 Кристал кварцу з двома резонаторами
в ПАХ-датчику обертового моменту
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Це дозволяє компенсувати вплив змін температури і згинання вала.
Для передачі сигналу між сенсором і опитувальним пристроєм
використовують обертове з'єднання. Воно складається з обертової дискової
антени з встановленою втулкою і нерухомої дискової антени з інтегрованою
електронікою .
Дані датчики мають наступні параметри[2]:
Діапазон робочих температур:
-40…150℃,
Діапазон вимірювання обертового моменту: ±10Нм,
Допустиме перенавантаження:
±200Нм,
Похибка вимірювання:
<0.15Нм,
Залежність між зсувом частот, та обертовим моментом.
Обертовий момент T прикладений до валу створює дві основні
компоненти напруги, S xx  S yy  S . В результаті, один з ПАХ датчиків
знаходиться під натягом, а інший під стиском, в результаті чого виникають
протилежні зміни резонансної частоти в резонаторах.[3] Для кожного ПАХ
резонатора, співвідношення між частотним зсувом і механічною напругою
можна описати наступним чином :

f0 

Де

f0

0

(1)
4d
основна частота ПАХ резонатора, яка головним чином залежить від

кроку ЗШП, d, і швидкості ПАХ  0 .
Отримаємо зміну основної частоти відповідно до зміни швидкості ПАХ і
кроку ЗШП :

f 0  f 

 0  

4(d  d )



 0  
4d (1   r )

(2)

Де  r механічне напруження. Знехтуємо зміною швидкості ПАХ, в
зв’язку з тим що вона дуже мала, і отримаємо:
4df 0
f
f 0  f 
 0
(3)
4d (1   r ) 1   r
Використовуючи розкладання в ряд Тейлора для розгляду наближень ми
отримаємо:

1
1
1
 1   r   r 2   r 3  ...  1   r
1 r
2
3!

(4)

Потім частотний зсув може бути апроксимований наступним чином:

 1

1  r 1
f  f 0 
 1  f 0
  r f 0
1


1



r

r

(5)

Таким чином, можна одержати співвідношення між зсувом частоти та
механічною напругою:
f   r f 0
(6)
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Де f зміщення резонансної частоти,  r напруга, та f 0 резонансна
частота.
Для отримання величини обертового моменту за допомогою вимірювання
зсуву частоти ПАХ, f , яка залежить від деформації і основної частоти ПАХ
резонатора f 0 виразимо з рівняння (1.6.) напругу  r та підставимо її значення в
рівняння (1.7)

2 max
T
 r3

(7)

Яке являє собою зв'язок між обертовим моментом та механічним
напруженням. Тоді отримаємо:

T 

2 f
 r 3 f0

(8)

Рівняння (1.8.) являє собою зв'язок між величиною обертового моменту T
та зміщенням резонансної частоти ПАХ резонатора f .
Висновки
Безпровідні ПАХ датчики з двома однопортовими ПАХ резонаторами
мають ряд переваг в характеристиках та параметрах в порівнянні з іншими
безпровідними датчиками а також із датчиками на ковзаючи контактах. Дані
датчики мають високу добротність(Q = 10000), завдяки чому втрати енергії в
них набагато нижчі ніж в датчиках на лініях затримки. Одною з важливих
переваг таких датчиків є те що вимірювання обертового моменту здійснюється
через зв'язок між механічним напруженням в датчику, та відповідним зсувом
центральної частоти резонаторів, а не через амплітудні параметри сигналу, що
забезпечує набагато вищу похибкостійкість та надійність. Ці переваги є дуже
важливими при використанні таких датчиків в автомобільних системах
рульового керування, коробки передач. Адже вони підвищують безпеку
експлуатації автомобіля. За допомогою таких датчиків відбувається
забезпечення оптимальної витрати палива, зменшення кількості шкідливих
викидів в атмосферу, а також злагоджена робота двигуна з коробкою передач,
що зменшує шанси виходу їх зі строю.
Також, в даній роботі був розглянутий аналітичний зв'язок між зсувом
центральної частоти ∆f, та обертовим моментом датчика, що є досить
важливою залежністю для подальшого теоретичного розрахунку
його
характеристик.
Отже можна зробити висновок, що безпровідні датчики обертового
моменту на ПАХ резонаторного типу є більш надійними та володіють багатьма
вагомими перевагами в порівнянні з іншими.
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ БЕЗПЕЧНОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО
СИЛОВИХ ЛІНІЙ ЗАДЛЯ МОНІТОРИНГУ СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ
Козлов С.С., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»);
Івашкевич В.Ф., ст. ( ДП-31с, ФЕЛ НТУУ «КПІ»)

В даній роботі було оглянуто сучасні технології моніторингу сонячних
панелей, пояснена перевага передачі даних по силовим лініям на базі
мікроконтролера PLC та їх безпека, був запрограмований мікропроцесор PLC в
системі PSoC Designer.
Вступ
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.
Основна частина
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;
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− 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.).

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
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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:
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 набіру 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 касання людини до металокострукцій будівлі, апаратам,
механізмам, металічним корпусам, які мають з’єднання з землею та до
електропровідних елементів використовуємого електрообладнання.
Як засоби захисту в робочому приміщені використовуються автомати
максимального струмового захисту,із часом спрацювання t спр=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 провода , R0 -опір нульового
провода .
Приймаємо : Uф=220 В, Rф = R0=1 Ом .
Підставивши ці значення у формулу, отримаємо U к=110 В.
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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:
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 запрограмування 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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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С СВЧ ПРИБОРАМИ
И ОБНАРУЖЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СВЧ ИЗЛУЧЕНИЙ
Козлов С.С., канд. техн. наук, доц. (каф. ОТГБ НТУУ "КПИ"),
Кузьмичёв А.И., канд. техн. наук, доц. (каф. ЭПП НТУУ "КПИ"),
Перевертайло В.В., студент (гр. ДЕ-41м, НТУУ "КПИ")

Вступление
В наше время применение СВЧ энергии имеет место во многих отраслях
промышленности, науки и техники, в частности пищевой, медицинской,
технологической и др. Такое широкое применение микроволновой энергии
является движущей силой для изучения данного направления с целью
модернизации существующих конструкций и создания новых, более
оправдывающих себя согласно современным требованиям. В процессе создания
СВЧ приборов и устройств необходимо учитывать возможные утечки
излучений, которые при данных диапазонах частот ощутимо влияют на
человека. Поэтому для безопасной работы при эксплуатации СВЧ техники
необходимо вести контроль рабочего места и прибегать к использованию
защитных методов и средств.
Общая информация об СВЧ диапазоне
Электромагнитные (ЭМ) колебания занимают диапазон длин волн  от
110 м до 110-9 м и менее, а диапазон частот ƒ от 3102 до 31020 Гц. В данной
работе рассматривается диапазон СВЧ, длины волн которого приведены в
табл. 1.
Таблица 1. Длины волн СВЧ диапазона [1]
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Название диапазона
Микроволны:
- дециметровые (дм);
- сантиметровые (см);
- миллиметровые (мм)

Длина волны
1м – 10см
10 – 1см
1см – 1мм

Частота

Название диапазона

0,3 – 3 ГГц
Ультравысокие (УВЧ)
3 – 30 ГГц
Сверхвысокие (СВЧ)
30 – 300 ГГц Крайне высокие (КВЧ)

Не смотря на то, что распространяющиеся ЭМ волны имеют общую
физическую природу, они не лишены отличительных характеристик:
переносимая энергия, характер распространения, поглощения, отражения... Из
этого следует вывод о различном воздействии ЭМ волн на биологический
организм – человека.
Известно, чем больше частота колебаний и короче длина волны, тем
больше энергия кванта ЭМ излучения [2]. Формулу, связывающую между
собой энергию E и частоту ν колебаний, можно представить следующим
образом:
E = h ν
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или, учитывая связь длины волны  с частотой ν (ν = с/), запишем E = hс/,
где с – скорость света (3108 м/с), h – постоянная Планка (6,61034 Вт/см2).
ЭМ волны УВЧ, СВЧ и КВЧ диапазонов используются в радиолокации,
радиоастрономии, ионно-плазменной технологии, для термической обработки
пищевых продуктов, в радиоспектроскопии, геодезии, дефектоскопии,
физиотерапии…
Воздействие на организм человека
Согласно законам физики изменения в материи вызывает только та часть
энергии излучения, которая поглощается веществом, а отраженная или
прошедшая через него – воздействия не оказывает [1]. ЭМ волны лишь
частично поглощаются тканями биологического объекта, поэтому общее
воздействие зависит от физических параметров ЭМ поля микроволнового
диапазона: длины волны, интенсивности и режима излучения (непрерывный,
прерывистый, импульсно-модулированный), напряженностей электрического и
магнитных полей, потока энергии [1,3], характера, продолжительности и
площади облучения организма, а также от анатомического строения органа или
ткани.
Биологическую опасность облучения можно оценить с помощью
расчетной величины поглощенной телом энергии W, Вт:
W = b  Sэф,
где b – плотность потока мощности, Вт/м2; Sэф – эффективная поглощающая
поверхность тела человека.
Как упоминалось ранее, степень поглощения ЭМ энергии тканями
зависит от их способности к отражению энергии на границе раздела, что
определяется содержанием воды в тканях и другими их особенностями.
Повороты дипольных молекул или ионов, которые содержаться в любом живом
организме, с частотой диапазона микроволн вызывают преобразование ЭМ
энергии внешнего излучателя в тепловую, что в свою очередь приводит к
перегреву организма как целого или отдельных его участков: местный нагрев
тканей, органов, клеток, которые характеризуются плохой терморегуляцией.
Примерами могут служить хрусталик глаза, стекловидное тело, семенники и др.
Такой тепловой эффект зависит от интенсивности облучения.
Все изменения в организме или отклонения от нормальной
функциональной способности приводят к нарушению гормонального
равновесия. Если подобное воздействие есть в пределах рабочей области
трудящегося, тогда следует поднимать вопрос о противопоказаниях для
профессиональной деятельности, связанной с нервной напряженностью труда и
частыми стрессовыми ситуациями.
Воздействие ЭМ полей вызывает ряд тормозных процессов центральной
нервной системы (ЦНС). Такое нарушение нормальной работы организма
приводит к головным болям, вялости, сонливости, быстрой утомляемости,
изменению в функционировании сердечнососудистой системы (учащение
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пульса, повышение температуры, изменение состава крови в сторону
увеличения числа лейкоцитов и уменьшения эритроцитов). В [3] указано, что
"функциональные нарушения, вызванные биологическим действием СВЧ
полей, способны накапливаться в организме, но являются обратимыми, если
исключить воздействие излучения и улучшить условия труда". Для
своевременного обнаружения или предотвращения подобных ситуаций
используют защитные методы и средства, о которых будет идти речь далее.
В [1] указано, что постоянные изменения в крови наблюдаются при
плотности потока энергии выше 1 мВт/см2. Результат подобного воздействия –
фазовые изменения лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина. При частотах
около 35 ГГц возникают устойчивые изменения, как результат – повреждения
эпителия роговицы.
Таким образом, видно, что воздействие ЭМП с уровнями,
превышающими допустимые, приводит к изменениям функционального
состояния сердечнососудистой системы и ЦНС, нарушению обменных
процессов [4].
В соответствии с санитарными нормами и правилами при работе с
источниками ЭМ поля СВЧ предельно допустимые интенсивности ЭМ поля на
рабочих местах приведены в табл. 2 [1].
Таблица 2. Предельно допустимые интенсивности ЭМП на рабочих местах
Предельно допустимая
В диапазоне СВЧ (300 МГц - 300 ГГц)
интенсивность
1. Для работающих при облучении в течение:
- всего рабочего дня.
10 мкВт/см2
- не более 2 ч за рабочий день
100 мкВт/см2
не более 15-20 мин за рабочий день
1000 мкВт/см2
2. Для лиц, не связанных профессионально, и
для населения
1 мкВт/см2
Защитные меры
В общем виде защитные меры от действия ЭМП СВЧ сводятся, в
основном, к применению защитного экранирования для изолирования прибора
или установки от рабочего, дистанционного управления устройствами, что
позволяет исключить возможный контакт с источником СВЧ излучения,
применению средств индивидуальной защиты [1].
Защитные экраны можно разделить следующим образом:
- отражающие излучение;
- поглощающие излучение.
Под первым типом следует понимать сплошные металлические экраны,
или экраны из металлической сетки, или из металлизированной ткани. Ко
второму типу можно отнести экраны из радиопоглощающих материалов.
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а)
б)
в)
Рис. 1. Возможные варианты создания защиты. Адаптировано из [5]
1 – стенка установки или экрана;
2 – волновод длиной L;
3 – сетка с мелкоячеечной структурой на входе и выходе из волновода;
4 – труба с сечением в виде сот;
5 – труба круглого сечения.
При выборе защиты в виде сеток на входе и выходе волновода (рис. 1, б)
необходимо выбирать размер ячейки сетки со следующего условия: а (сторона
квадрата одной ячейки)   (длины СВЧ волны). Сетка подбирается из
определенных таблиц в зависимости от мощности и длины волны. В результате
создается так называемый запредельный волновод, по которому уже не может
распространяться ЭМ микроволна – происходит затухание.
Внутри трубы по всей длине размещается решётка из металлических сот
L  .
Соотношение размеров решётки выбирается из выражения:

L

 0,37 lg èñò .
a
 äî ï .

где  èñò . – утечка энергии источника излучения,  äî ï . – допустимая утечка
энергии.
Размеры открытой трубы – цилиндра (рис. 1, в) подбираются из:

L

 0,31lg èñò .
D
 äî ï .

Когда невозможно экранировать источник СВЧ излучения и защититься
от утечки, тогда экранируют рабочее место, используя при этом эластичные
материалы для чехлов, спецодежды (х/б ткань с металлическим проводом в
виде сетки с ячейкой  0,5 мм). Площадь нормируется от 40 до 70 м2 в
зависимости от мощности источника. Металлические предметы и
оборудование, отражающие предметы и оборудование, отражающие утечки
энергии, удаляют [5]. Таким образом, к средствам индивидуальной защиты
(СИЗ) относится спецодежда, выполненная из металлизированной ткани
(защитные халаты, фартуки, накидки с капюшоном, перчатки, щитки), а также
защитные очки (при интенсивности выше 1 мВт/см2), стекла которых покрыты
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слоем полупроводниковой окиси олова, или сетчатые очки в виде полумасок из
медной или латунной сетки [1].
Не стоит забывать о профилактике, которая подразумевает прохождения
медосмотров 1 раз в год, дополнительный отпуск на 12 рабочих дней,
сокращённый рабочий день при превышении ПДУ [5].
Защита от облучения при настройке и испытаниях СВЧ установок.
Создание СВЧ детектора
Важным моментом при рассмотрении воздействий возможных СВЧ
облучений является вопрос защиты при настройке и испытании СВЧ установок.
Прежде всего настройку следует проводить в закрытых экранированных
камерах, к которым предъявляют следующие требования [5]:
- при работе установки на полную мощность утечка энергии не должна
превышать σ доп ;
- управление установкой должно быть желательно дистанционным;
- целесообразно использовать автоматическое снятие напряжение при
открытии дверей камеры обработки;
- вентиляционные отверстия и смотровые окна, а также рукоятки
управления должны быть защищены от утечек энергии в окружающую
среду.
В процессе выполнения дипломной работы при построении СВЧ
генератора плазмы возникла необходимость обнаружить возможные участки
микроволнового излучения в связи с негерметичностью стыковых соединений.
Поэтому был спроектирован и сделан СВЧ детектор. Кроме вышеуказанного
имеет место детектирование излучения от микроволновой печи, откуда
становится понятным, что выбранный диапазон частот лежит в пределах 2,4 –
2,5 ГГц, поскольку магнетроны, используемые в таких видах электронных
приборов, работают на частоте 2,45 ГГц. Параметры используемых элементов
позволяют определять частоты в пределах 0,6 – 6 ГГц, что значительно
расширяет границы использования устройства.
Элементная база СВЧ детектора. В качестве детектора СВЧ
использовано диод HSMS-2812 (рис. 2). Полоса частот для детектирования
будет ограничиваться именно частотными характеристиками данного диода,
полоса обнаружения частот которого лежит в пределах 0,6 – 6 ГГц.

Рис. 2. Изображение корпуса и назначение выводов диода HSMS-2812[6]
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В качестве усилителя использована микросхема LM-358 (рис. 3), которая
является цифровым усилителем, соответствует параметрам питания схемы
(возможное напряжение питания усилителя лежит в диапазоне 3 – 32 В).

Рис. 3. Назначение выводов цифрового усилителя LM-358 [6]
Назначение выводов:
1,7 – выходы первого и второго усилителей соответственно;
2,6 – инвертированные входы усилителей;
3,5 – неинвертированные входы усилителей;
4 – земля;
8 – питание.
Конденсатор, входящий в схему, является неполярными. Допустимо
использовать керамический многослойный конденсатор типа КМ6, емкость
которого 1нФ ± 1%. Этот тип конденсаторов распространен, имеет малые
габариты и массу. Диапазон рабочих температур от -85 до 85 °С.
Номиналы резисторов, находящихся на неинвертированном входе и в
ветке с обратной связью, выбираем равными 100 кОм.
Касательно резисторов, расположенных в ветке коллектор-эмиттер и
выходе стабилизатора напряжения, то для них достаточным номиналом
является сопротивление 1кОм.
Все транзисторы, входящие в схемы СВЧ детектора, КТ315.

а)

б)

Рис. 4. Схема электрическая принципиальная (а) и плата печатная (б) СВЧ
детектора
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Регистрация наличия СВЧ излучения осуществляется посредством
сигнального светодиода и низкоомных наушников, кроме того, можно
использовать
уровневую
шкалу,
созданную
на
основе
головки
микроамперметра.
Испытания. Нами был в ходе эксперимента проверен сенсор на СВЧ
излучателях таких, как сотовый телефон, микроволновая печь, СВЧ генератор
плазмы, персональный стационарный компьютер, что подтверждает его
технические данные и эксплуатационные способности. Максимальный радиус
действия устройства зафиксирован до 10 см, что говорит о возможности его
использования при обнаружении локальных участков СВЧ излучений.
Выводы
Созданный сенсор компактный и легкий, потребляет малую энергию и
использует заряд элемента питания длительное время, позволяет обнаруживать
утечки СВЧ энергии в СВЧ аппаратуре, также может помочь при настройке
системы безопасности как рабочего места человека, так и любого его места
нахождения.
Все рассмотренные методы и средства защиты важны и должны быть
учтены при работе с СВЧ аппаратурой. Со временем наука позволяет
конструировать все более сложные и необходимые приборы и устройства, но
они не должны вредить здоровью человека, поэтому вместе с техническим
прогрессом необходимо разрабатывать и не забывать про охрану труда,
способы достижения минимального воздействия на организм человека вредных
и опасных факторов производственной среды.
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Дана стаття написана з метою ознайомлення аудиторії з новим
лабораторним стендом для вивчення можливостей 32 розрядних
мікроконтролерів та з правилами техніки безпеки, які можуть призвести до
мінімальної кількості нещасних випадків під час виконання навчальних робіт.
Мікропроцесорна техніка та галузь промислової електроніки тісно
взаємопов’язані, адже керувати силовими елементами схеми, режимами їх
роботи доводиться саме мікроконтролерним системам. Будь-яке сучасне
виробництво, комп’ютери, автомобілі, побутова техніка використовує
автоматизовані системи керування, де головна роль відводиться саме
мікропроцесорам, що є «мозком» електроніки.
Відповідно до достатньо високої інтеграції архітектури ARM у
мікропроцесорні системи керування (На сьогоднішній день ARM
мікроконтролери займають приблизно 75% усіх 32-бітних контролерів, що
робить ARM найбільш використовуваною архітектурою серед усіх наявних 32бітних архітектур [1]. ) компанія STMicroelectronics випустила спеціальну
друковану плату, яка призначена до безпосереднього вивчення можливостей
мікроконтролерів сімейства STM32. Дана друкована плата буде
використовуватися як готовий лабораторний стенд без зовнішнього корпусу у
зв’язку з відсутністю контакту до силової мережі. Але не зважаючи на малі
робочі струми (
), що протікають через елементи схеми, й напруги
(
, що падають на них, необхідно розробити чіткі правила
користування задля забезпечення безпеки студента. Цей лабораторний стенд
зображено на рис.1. Він призначений для вивчення можливостей роботи
мікроконтролера STM32F407VG [2], що базується на процесорі CORTEX M4
архітектури ARM. Даний вид лабораторних робіт представлений на кафедрі
промислової електроніки факультету електроніки вперше, отже, необхідно дати
рекомендації щодо правильної роботи за ним.
Відповідно до вище сказаного, студенту при роботі зі стендом,
забороняється:
1. Працювати з мокрими та(або) брудними руками.
2. Торкатися будь-яких елементів друкованої плати задля запобігання
статичного розряду, що може пошкодити стенд і привести до короткого
замикання. Для додаткового захисту необхідно вдягнути спеціальний
антистатичний браслет.
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рис.1. Лабораторний стенд
3. Закорочувати виводи живлення із землею. Це може призвести до
короткого замикання, хоч і виробником встановлений спеціальний від цього
захист.
4. Робити будь-які механічні роботи зі стендом (кидати, трясти, бити,
свердлити, монтаж, тощо).
5. Торкатися стенду під час його роботи. Якщо необхідно додатково
приєднати певний елемент до виводу стенд потрібно вимкнути.
6. Залишати ввімкнений стенд без особистого нагляду або нагляду
викладача.
Порядок виконання роботи з даним стендом включає в себе наступні
пункти:
1. Перед початком заняття звільнити робоче місце.
2. Підготувати робоче місце до роботи: оглянути USB кабель на предмет
пошкодження й у випадку його виявлення замінити на інший справний; уважно
ознайомитися з лабораторною роботою.
3. Включити робочий комп’ютер, відкрити програмне середовище для
розробки програм.
4. Під’єднати USB кабель спочатку до стенду й потім до порту USB
комп’ютера.
5. Виконувати завдання лабораторної роботи.
Приміщення для роботи із даним стендом мають у своєму складі
персональний комп’ютер. Відповідно до цього у даному приміщенні має бути
інструкція для роботи з персональним комп’ютером, яка є типовою.[3]
Робота студента відбувається не лише безпосередньо зі стендом. Більшу
частину робочого часу відводиться для написання програм. У зв’язку з тим, що
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більшу частину часу студент проводитиме за комп’ютером, то його роботу
можна кваліфікувати роботу інженера-програміста. [4]
Написання програм здійснюється на комп’ютері в спеціальному
середовищі для розробки. За допомогою кабелю USB здійснюється приєднання
плати до комп’ютера для завантаження програми мікроконтролера. При
успішному приєднанні на платі мають загорітися зелені індикатори. Якщо
цього не відбулося необхідно негайно вимкнути стенд та звернутися до
викладача.
На всіх етапах роботи зі стендом варто звернути увагу на дотримання
правил безпечного користування приладом.
Висновки
 Лабораторний стенд, який не має у своїй конструкції зовнішнього
корпусу потребує певних особливих правил експлуатації.
 Описані в цій статті правила роботи мають на меті забезпечити
студентам максимально безпечні умови для вивчення можливостей нового
мікроконтролера STM32F407VG.
Література
1. Інтернет сайт http://uk.wikipedia.org/wiki/ARM.
2. STMicroelectronics. “STM32F4DISCOVERY user manual”.
3. Козлов С.С. Охорона праці в галузі. К.: НТУУ “КПІ”. 2013.
4. Інтернет сайт http://refbaza.com.ua/ref-5173-1.html.
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AНAЛIЗ CТPAXOВИX НEЩACНИX ВИПAДКIВ НA
ВИPOБНИЦТВI ТA ПPOФЗAXВOPЮВAНЬ ЗA І ПIВРIЧЧЯ 2014 POКУ
Коляска А.Г., студент (гр. ЕП-11, ФЕА НТУУ «КПІ»)

Вступ. Бeзcумнiвнo, питaння oxopoни працi є дужe вaжливим i має
велику вагу для укрaїнcькoгo cуспiльcтвa, нaдтo cьoгoднi, кoли бiльшicть
пiдприємcтв нaмaгаєтьcя oптимiзувaти виpoбничi витpати i нe пpидiляють
достатньої увaги cтвopeнню нeшкiдливиx і бeзпeчних умoв пpaцi.
Тpaвмaтизм нa виpoбництвi зaвдaє нe лишe бaгaтo гoря i cтpaждaнь
кoнкpетним людям, їхнiм piдним тa близьким, a й впливaє нa eкoнoмiку кpaїни,
бo цi ocoбистi тpaгедiї виливaютьcя у чимaлi cуcпiльнi втpaти, нeгaтивнo
пoзнaчaютьcя нa piвнi життя людeй [1].
Пpeдмeт дoслiджeнн.Предметом дослідження статистику розподілу та
особливості травматизму та професійних захворювань в Україні за перше
півріччя 2014 року.
Oсновні результати дoслiджeння.
Аналіз нещасних випадків
За І пiврiччя 2014 року зaрeєстрoвaнo 3736 (з ниx 241 - смeртeльнo)
пoтeрпiлиx вiд нeщaсниx випaдкiв нa виpoбництвi, нa якиx oфopмлeнo aкти у
форматі H-1. Зокрема оформлено 3204 (в тому числі смepтeльнo – 157) aктiв
типу H-1 нa випaдки, щo мали місце i poзслiдувaння котрих зaверщилось у
звiтнoму пepioдi, тa 532 (в тому числі смepтeльнo – 84) aктiв нa випaдки, що
відбулися у минулиx poкax, a aкти нa ниx склaдeнi у звiтнoму пepioдi [2].
Проаналізувавши статистичні данні (Додаток 1) бачимо, що зa І піврiччя
2014 poку пopiвняннo з таким же пepioдoм 2013 poку кiлькicть cтрaxoвиx
нeщacниx випaдкiв змeншилacь нa 14.3 % (від 4529 до 3736). Числo смepтeльнo
тpaвмoвaниx чоловік стало менше на 0,8% (від 243 дo 241).
Число нeщacниx випaдкiв нa виpoбництвi стало більше в
Днiпpoпeтрoвcькiй oблacтi нa 1 % aбo 4 нeщacниx випaдки (від 357 дo 361).
Крім того почастішали cтpaxoвi нeщacнi випaдки iз смepтeльним
нaслiдкoм в Дoнeцькiй oблaстi - нa 6 випaдкiв, в Житoмиpcькiй oблacтi - нa 4
випaдки, в Лугaнcькiй oблacтi - нa 10 випaдкiв, в Львiвcькiй i Тepнoпiльcькiй
oблacтяx - нa 5 випaдкiв, в Пoлтaвcькiй, Чepнiгiвcькiй oблacтяx i м. Київ - нa 2
випaдки, в Вoлинcькiй тa Oдecькiй oблacтяx - нa 1 випaдoк.
Помітне змeншeння cтpaxoвиx нeщacниx випaдкiв вiдмiчaєтьcя в тaкиx
рeгioнаx Укpaїни: Iвaнo-Фpaнкiвcькa oблacть - нa 46%, Xмeльницькa - нa 39%,
Cумcькa - нa 38%, Xepcoнcькa - нa 37%, Чepнiгiвcькa - на 31%, Piвнeнcькa - нa
31%, Oдecькa - нa 30%, Чepкacькa - нa 29%, м. Київ - нa 28%, Житoмиpcькa - нa
22%.
Нaйбiльшe чиcлo cтpaxoвиx нeщacниx випaдкiв вивлeнo в Дoнeцькiй
(41%), Лугaнcькiй (14,8%) i Днiпpoпeтpoвcькiй (9,6%) oблacтяx. Числo
трaвмoвaниx oсiб в даних oблacтяx становить бiля 65,4% вiд зaгaльнoгo чиcлa
тpaвмoвaниx пo Укpaїнi.
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Нa пiдпpиємcтвax Укрaїни було тpaвмoвaнo 80% (2970) чoлoвiкiв тa 20%
(766) жiнoк вiд зaгaльнoї кiлькoстi тpaвмoвaниx пo Укpaїнi.
Зaзнaли трaвм нa виpoбництвi в стaнi aлкoгoльнoгo cп'янiння 54
пpaцiвники (близькo 1,5% вiд зaгaльнoгo чиcлa тpaвмoвaниx пo Укpaїнi),
зoкpeмa 17 осiб oтpимaли трaвми iз смepтeльним нaслiдкoм.
Oснoвними причинaми нeщacниx випaдкiв є opгaнiзaцiйнi – 65 % (2422
випaдки). Із-за тexнiчних пpичин вiдбулocя - 12% (446 нeщacниx випaдкiв),
псиxoфiзioлoгiчнi – 23% (868 нeщacниx випaдкiв).
Oснoвними opгaнiзaцiйними пpичинaми cтaли:
- нeвикoнaння iнcтpукцiй з oxopoни праці - 57% вiд зaгaльнoї кiлькocтi
тpaвмoвaниx oсiб cepeд opгaнiзaцiйниx пpичин (1380 тpaвмoвaниx oсiб);
- нeвикoнaння пoсaдoвиx oбoв'язкiв – 19,3 % (322 тpaвмoвaнi ocoби);
- пopушeння тeхнoлoгiчнoгo пpoцecу – 6,8 % ( 167 тpaвмoвaниx oсiб);
- пopушeння норм pуxу - 6,1% ( 148 тpaвмoвaниx oсiб).
Нaйпoшиpeнiшими тexнiчними пpичинaми cтaли:
- нeзaдoвiльний тexнiчний cтaн виpoбничиx oб'єктiв, будинiв, cпopуд,
тeритopoiї – 31% вiд зaгaльнoгo чиcлa тpaвмoвaниx oсiб пo тexнiчним пpичинам
(138 тpaвмoвaниx oсiб);
- нeдoскoнaліcть тexнiчнoгo пpoцecу, йoго нeвiдпoвiднicть вимoгaм
бeзпeки - 17% (76 тpaвмoвaниx oсiб).
Нaйпoшиpeнiшими пcиxoфiзioлoгiчними чинниками є:
- нeoбepeжнicть пoтepпiлoгo – 65,4% (568 тpaвмoвaниx oсiб);
- тpaвмувaння внaслiдoк прoтипpaвниx дiй iншиx осiб – 18,6% (162
тpaвмoвaнi ocoби);
- алкогольне, наркотичне сп’яніння;
- токсикологічне отруєння;
- низька нервово-психічна стійкість;
- незадовільний психологічний клімат у колективі [3].
Москальова В.М. вважає [4, с.83], що ще однією причиною травматизму є
“недотримання санітарно-гігієнічних норм. Сюди можна віднести ненормальні
метеорологічні умови, загазованість, запиленість повітря, нераціональне
освітлення, незадовільний стан санітарно-побутового обслуговування”.
До oснoвниx пoдiй, якi пpизвeли дo нeщacниx випaдкiв, вiднocятьcя:
- пaдiння пoтepпiлoгo в процесі пepecувaння – біля 21% тpaвмoвaниx oсiб
вiд зaгaльнoї кiлькoстi тpaвмoвaниx пo Укpaїнi (792 ocoби);
- дiя pуxoмиx i oбepтaльних частин мexaнiзмiв - 11% (405 ociб);
- oбвaлeння, oбpушування, ґрунту – 9 % (344 ocoби);
- пaдiння, oбpушeння, oбвaлeння прeдмeтiв, мaтepiaлiв, пopoди, ґрунту
тoщo – 6,8 % ( 255 oсiб).
Дo нaйбiльш тpaвмoнeбeзпeчнoї гaлузi eкoнoмiки в I пiвpiччi 2014 poку
вiднocитьcя видoбувaння eнepгeтичниx мaтepiaлiв – число тpaвмoвaниx cклaдaє
38% вiд зaгaльнoї кiлькoстi тpaвмoвaниx пo Укрaїнi ( 1433 ocoби, в тoму числi
47 - cмepтeльнo) (в I пiвpiччя 2013 poку 31 % ( 1430 ociб).
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Aнaлiз пpoфeсiйниx зaxвopювaнь
Зa I пiвpiччя 2014 poку в пopiвняннi з aнaлoгiчним пepiодом 2013 poку
кiлькicть пpoфeciйниx зaxвopювaнь змeншилacь нa 7,7 %, aбo нa 230 випaдкiв (з
2887 дo 2665 ).
Нaйбiльшa кiлькicть пpoфeciйниx зaxвopювaнь зapeєcтрoвaнa в Дoнeцькiй
(30,7 %), Лугaнcькiй (26 %), Днiпрoпeтрoвcькiй (17,7 %) і Львiвcькiй (13 %)
oблacтяx. Кiлькicть пpoфесійних зaxвopювaнь в даних oблaстяx cклaдaє біля
87,4 % вiд зaгaльнoгo чиcлa пo Укpaїнi.
Знaчний picт пpoфeciйниx зaxвopювaнь вiдмiчaєтьcя в Cумcькiй oблacтi
нa 49 випaдкiв (з 46 дo 95), в Кipoвoгрaдcькiй oблaстi - нa 3 випaдки (з 37 дo
40), в Пoлтaвcькiй, Xapкiвcькiй, Xepcoнcькiй тa Xмeльницькiй oблacтяx – нa 1
випaдoк.
Aнaлiз пpoфeciйнoї зaxвopювaнoстi пo гaлузям пpoмиcлoвocтi в I пiвpiччi
2014 poку cвiдчить, щo нaйвищий рiвeнь пpoфзaxвopювaнocтi cпocтepiгaєтьcя
пpи дoбувaннi eнeргeтичниx мaтepiaлiв (76 %). Питoмa вaгa iншиx гaлузeй
cклaдaє вiд 7 % тa мeншe пo вiднoшeнню дo зaгaльнoї кiлькocтi пpoфeciйниx
зaxвopювань пo Укpaїнi.
У cтpуктуpi пpoфeciйниx зaxвopювaнь у I пiврiччi 2014 poку пeршe мiсце
нaлежить xвopoбaм opгaнiв дихaння – 67 % вiд зaгaльнoї кiлькocтi пo Укpaїнi
(пoнaд 1785 випaдкiв). Нa дpугoму мicцi – xвopоби oпopнo–pуxoвoгo aпapaту –
20% (apтpити, paдикулoпaтiї, apтoзи ocтeoxoндрoзи, (пoнaд 527 випaдкiв).
Трeтє мiсцe зa вiбpaцiйнoю хвopoбoю – 5% (пoнaд 122 випaдкiв), чeтвepтe - зa
xвopoбaми cлуху – 3 % (понaд - 68 ).
Виснoвки. Oтже, досить помітними пpичинaми наявності нecпpиятливиx
умoв пpaцi в цiй гaлузi eкoнoмiки зaлишaютьcя нeдocкoнaлi тexнoлoгiї,
викopиcтaння зacтaрiлoгo oблaднaння, мaшин i мexанiзмiв тa їx нecпpaвнiсть,
нeeфeктивнicть і нeвикopиcтaння працівниками зacoбів для зaxиcту, пopушeння
норм oxopoни пpaцi, peжимiв пpaцi та вiдпoчинку. Oдним iз нaйвaжливiшиx
шляxiв змeншeння рiвня тpaвмaтизму на виробництві, пoліпшення стaну
oxopoни пpaцi є oб’єднaння зуcиль в цьoму нaпpямi всiх зaцiкaвлeниx cтoрiн –
poбoтoдaвцiв, oргaнiв дepжaвнoї влaди, мiсцeвoгo сaмoвpядувaння, гpoмaдcькиx
opгaнiзaцiй.
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Всього по Україні
АР Крим *

в т.ч.
смертельно

Різниця %

всього

всього

в т.ч.
смертельно

Різниця

в т.ч.
смертельно
2014р.
в т.ч.
смертельно
2013р.

Регіони

всього (2013р.)

Кількість нещасних
випадків на які складено
акти по формі Н-1 у звітному
періоді
всього (2014
р.)

№ п/п

Додаток 1.
Порівняльна таблиця страхових нещасних випадків на виробництві за І півріччя
2014 року з аналогічним періодом 2013 року (з урахуванням перехідних нещасних
випадків)

3 736
48
108
73

4 529
105
117
79

241
6
9
4

243
6
9
3

-793
-57
-9
-6

-2
0
0
1

-17,5
-54,3
-7,7
-7,6

-0,8
0,0
0,0
33,3

361

357

13

29

4

-16

1,1

-55,2

1 255
57
13
157

1 533
73
15
158

62
6
2
3

56
2
3
7

-278
-16
-2
-1

6
4
-1
-4

-18,1
-21,9
-13,3
-0,6

10,7
200,0
-33,3
-57,1

32

59

6

7

-27

-1

-45,8

-14,3

87

104

6

11

-17

-5

-16,3

-45,5

9
10

Вінницька область
Волинська область
Дніпропетровська
область
Донецька область
Житомирська область
Закарпатська область
Запорізька область
Івано-Франківська
область
Київська область

11
12
13
14
15
16
17
18

Кіровоградська область
Луганська область
Львівська область
Миколаївська область
Одеська область
Полтавська область
Рівненська область
Сумська область

39

54

1

6

-15

-5

-27,8

-83,3

512
119
42
68
90
50
53

552
121
48
97
103
72
86

27
12
3
10
9
2
1

17
7
3
9
7
4
3

-40
-2
-6
-29
-13
-22
-33

10
5
0
1
2
-2
-2

-7,2
-1,7
-12,5
-29,9
-12,6
-30,6
-38,4

58,8
71,4
0,0
11,1
28,6
-50,0
-66,7

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Тернопільська область
Харківська область
Херсонська область
Хмельницька область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область
м. Київ
м. Севастополь *

37

46

9

4

-9

5

-19,6

125,0

144
36
54
41
18
50
178
14

175
57
88
58
19
72
248
33

15
3
5
4
2
3
16
2

16
6
5
5
3
1
14

-31
-21
-34
-17
-1
-22
-70
-19

-1
-3
0
-1
-1
2
2
2

-17,7
-36,8
-38,6
-29,3
-5,3
-30,6
-28,2
-57,6

-6,3
-50,0
0,0
-20,0
-33,3
200,0
14,3
100,0

2
3
4
5
6
7
8

зменшення
збільшення
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* у зв’язку з відсутністю інформації по нещасним випадкам у АР Крим та
м. Севастополі за 2 квартал 2014 року, дані зазначено згідно з звітністю за І
квартал 2014 року.
Науковий керівник Гусєв А.Н., к.б.н., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»)
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ЗАХОДИ ЗАХИСТУ ПРИ РОБОТІ З ДІОКСИДОМ ХЛОРУ ДЛЯ
ДЕЗИНФЕКЦІЇ ВОДИ У ГАЛУЗЯХ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ТА
ВОДОПОСТАЧАННЯ
Коренчук М.С., студент (гр.БЕ-41с, ФБТ НТУУ «КПІ»)

Вступ. Хлор та його сполуки широко використовуються в світовій
практиці та зокрема в Україні для знезараження стічних вод перед скидом у
водойму, так і для знезараження питної води при її подачі в систему
водопроводів питної води. Практика використання хлору в галузі
водопостачання та водовідведення застосовується понад 50 років. Довгий час в
якості дезінфікуючого агенту використовувався газоподібний хлор. Натепер все
більшого поширення отримує діоксид хлору, що має ряд переваг, зокрема:
окисний потенціал в 2,5 рази більший, тому потребує менших концентрацій при
дозуванні; селективна дія – майже не окислює органічні забрудники, тому не
утворюються токсичні хлорорганічні сполуки, не утворює хлораміни;
дезінфікуюча дія за будь-яких значень рН; вартість використання така ж як і в
газоподібного хлору [1].
Проте діоксид хлору є нестійким і його можна виробляти на місці
змішуванням хлорної кислоти та хлориту натрію:
5NaClO2 + 4HCl -> 4ClO2 + 5NaCl + 2H2O
Актуальність теми. У водопостачанні хлорування забезпечує
пролонгований ефект знезараження, що забезпечує захист від вторинної
контамінації питної води (попереджує утворення біоплівки на внутрішній
поверхні труб, особливо враховуючи їх незадовільний стан).
Каналізаційні очисні споруди, що використовуються в населених пунктах
України побудовані ще за радянських часів, і потребують особливу увагу до
заходів з охорони праці, в тому числі з використання хлорвмісних
дезінфікуючих реагентів [2].
Основні результати дослідження. Хлорит натрію: для синтезу діоксиду
хлору використовують водний розчин хлориту натрію з концентрацією 24,5 %.
Рідина майже без кольору, без запаху.
класи небезпеки:
- при інгаляційному впливі - 2 (згідно з ГОСТ 12.1.005-88);
- при введенні до шлунку - 3 (згідно з ГОСТ 12.1.007-76);
- при нанесенні на шкіру - не визначено.
ГДК:
- у повітрі робочої зони - 1 мг/куб.м;
- в атмосферному повітрі населених місць - відсутній;
- у воді водоймищ - 0,2 мг/куб.дм.
Умови безпечного транспортування та зберігання. Хлорит натрію
повинен транспортуватися в герметичній, корозійностійкій тарі з безпечними
кришками, де і зберігається окремо від горючих сумішей та кислот. Тара
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повинна бути промаркована. Не допускається пряме попадання сонячних
променів, підвищення температури, охолодження нижче 0 град. С.
При випадковому розливанні розчину хлориту натрію на підлогу
нейтралізувати 10% - ним розчином сульфіту натрію та змити водою.
Не допускати попадання в очі, на шкіру, одяг.
Діоксид хлору (газ) - сполука 1-го класу небезпечності, ГДК у повітрі
робочої зони складає 0,1 мг/м3.
Поява діоксиду хлору в повітрі робочої зони можлива тільки в тих
виняткових випадках, коли відбувається одночасний розлив та змішування обох
вихідних реагентів. Для попередження цих ситуацій необхидно зберігати
реагенти в окремих складських приміщеннях згідно відповідних вимог для
зберігання хімічних реагентів.2%-ий водний розчин діоксиду хлору, що
отримують у генераторах, є безпечним для обслуговуючого персоналу.
Всі генератори діоксиду хлору повинні мати системи дозування реагентів
і діоксиду хлору, які автоматчино припиняють роботу генератора при аварійних
або інших (нестача реагентів) ситуаціях.
Окремі приміщення, де розташовані генератор діоксиду хлору і склад
реагентів, повинні бути обладнані примусовою витяжною вентиляцією з
кратністю обміну повітря 1 : 6.
Ємності з розчинами реагентів повинні бути герметично закриті.
Соляна кислота (HCl)
Соляна кислота є водним розчином хлористого водню, сильною
кислотою, дегазує з виділенням хлористого водню. Для синтезу діоксиду хлору
використовують концентрований (30-38%) або розбавлений (9%) розчини.
Для хлористого водню затверджені в установленому порядку ГДК:
- у повітрі робочої зони - 5 мг/куб.м;
- в атмосферному повітрі населених місць: разова - 0,05 мг/куб.м;
середньодобова - 0,015 мг/куб.м.
При розливанні розчину соляної кислоти на підлогу нейтралізувати 10% ним розчином гідрокарбонату натрію та змити водою.
Не допускати попадання в очі, на шкіру, одяг [3].
Загальні вимоги
Під кожною із ємностей з робочими реагентами повинні бути піддони для
попередження випадкового розливання реагенту/реагентів на підлогу.
При випадковому розливанні реагенту/реагентів на підлогу необхідно
забезпечити умови для його ліквідації
Індивідувальні засоби захисту.Для забезпечення індивідуального
захисту працівників в приміщенні приготування та дозування диоксиду хлору
передбачено такі засоби:
1. для захисту дихальних шляхів – протигаз з активованим вугіллям
відповідно до ДСТУ ЕN 133-2005 «Засоби індивідуального захисту органів
дихання. Класифікація» (ЕN 133-2001, IDT).
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2. для захисту очей –захисніокулярии марки «Г» або «ГД» відповідно до
ДСТУ ЕN 166-2001 «Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови»
(ЕN 166-1996, IDT);
3. для захисту шкіри – гумові або прогумовані рукавиці, гумові чоботи
або шкіряні черевики, сукняні костюми відповідно до ГОСТ 12.4.103-83
«ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и
рук. Классификация» (Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального
захисту ніг і рук. Класифікація) [4].
Висновки. Використання комплексного підходу із забезпечення охорони
праці при приготуванні та використанні водного розчину діоксиду хлору в
реагентному цеху систем водопостачання, який передбачає технічні засоби та
засоби колективного та індивідуального захисту. Це дозволити забезпечити
безпечні умови праці та відповідність санітарно-епідеміологічним вимогам.
Науковий керівник Гусєв А.Н., к.б.н., доцент (каф. ОПБЦ НТУУ «КПІ»)
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АНАЛІЗ СТАНУ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ У ВУГІЛЬНІЙ
ГАЛУЗІ
Кружилко О.Є., докт. техн. наук., Майстренко В.В. (ДУ „ННДІПБОП”);
Полукаров О.І., канд. техн. наук (каф. ОПЦБ НТУУ “КПІ”)

Показники виробничого травматизму та професійної захворюваності на
сьогоднішній день залишаються найбільш важливими показниками, за якими
оцінюється стан охороною праці та ефективність державного нагляду. Крім
того все більш поширюється використання різноманітних показників ризику та
економічних.
Практична діяльність в сфері охорони праці свідчить про необхідність
системного підходу до аналізу виробничого травматизму, що передбачає
комплексне застосування різних методів для розробки конкретних, науковообґрунтованих рекомендацій з профілактики нещасних випадків.
Співставлення показників травматизму з обсягами виробництва
застосовується для оцінки стану охорони праці у різних галузях економіки або
видів економічної діяльності.
Так, наприклад, для провідних галузей економіки України (вугільної,
гірничорудної та нерудної промисловості) розраховується відношення кількості
нещасних випадків зі смертельним наслідком до обсягів виробництва, взятих у
мільйонах тон (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка виробничого травматизму в Україні зі смертельним (Кс)
та несмертельними (Кн) наслідками: 1 – смертельний наслідок, 2 –
несмертельні наслідки
Порівнюючи розраховані дані за звітний та минулий періоди часу, можна
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судити про підвищення або зниження рівня безпеки виробництва. Як видно з
рис. 1., стан справ у вугільній галузі, якщо його оцінювати за вказаним
співвідношення, покращувався з 2001-го по 2005-й, у 2008-му, 2010- му та з
2012-го по 2013-й, роки, але залишається значно гіршим, ніж в гірничорудній
та нерудній галузі. Це зумовлює необхідність запровадження новітніх методів
управління охороною праці, використання яких дозволить планувати та
реалізовувати науково-обґрунтовані заходи зі зменшення рівню виробничого
травматизму.
За оперативними даними Держгірпромнагляду України проведено аналіз
основних факторів, що призводять до нещасних випадків на вугільних
підприємствах. Встановлено, що найбільша кількість нещасних випадків у 2013
році відбулося за фактором «обвали й обвалення». Найнебезпечнішими
роботами, при виконанні яких відбувалися нещасні випадки від обвалів і
обвалення, є роботи із кріплення кінцевих ділянок очисних вибоїв, по
підготовці та зведенню постійного й тимчасового кріплення, перекріпленню,
вилученню кріплення. Найбільше часто повторюваними причинами нещасних
випадків, є:
- порушення паспортів кріплення;
- порушення технології ведення робіт;
- невідповідність технологій фактичним гірничо-геологічним і гірничотехнічним умовам;
- несвоєчасне внесення доповнень у паспорти кріплення очисних і
підготовчих вибоїв;
- відсутність або несправність кріплення.
У порівнянні з аналогічним періодом 2012 року число травмованих по
фактору «обвали й обвалення» зменшилося на 3 випадки. Зниження кількості
травм у 2013 році по даному фактору говорить про те, що на підприємствах
проведена робота із приведення паспортів кріплення у відповідність із
нормативними документами по охороні праці, у відповідність із фактичними
гірничо-геологічними умовами, більш якісно ведеться ознайомлення робітників
з паспортами кріплення, вчасно проводяться інструктажі із забезпечення
безпечних умов праці на робочих місцях, посилений контроль із боку
інженерно-технічних працівників за безпечним веденням робіт.
Другим фактором, що травмує, є фактор «інші». Аналіз показує, що
нещасні випадки по даному фактору пов'язані з неуважністю й необережністю
потерпілих, порушенням виробничої дисципліни, несвоєчасним ознайомленням
трудящих з обставинами й причинами нещасних випадків, не завжди до кінця
вирішені організаційні питання, а також знаходження потерпілих у стані
алкогольного сп'яніння.
По фактору «падіння предметів» всі випадки пов'язані, в основному, з
незадовільним станом гірничих виробок, шляхів пересування робітників, з
неуважністю й необережністю потерпілих. По фактору «падіння предметів»
маємо найбільше зростання кількості травм.
По фактору «падіння людей» випадки травмування свідчать про
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незадовільний стан гірничих виробок, їх захаращеність, незадовільне
освітлення підземних робочих місць, захаращеність проходів для пересування
людей лісоматеріалами й устаткуванням, незадовільний стан шляхів
пересування й огороджень, відсутність у виробках попереджуючих знаків.
По фактору «транспорт, підйом» найнебезпечнішими видами робіт є
постановка на рейки транспортних засобів, зчіпка й розчеплення транспортних
засобів.
Проведений аналіз показав, що на вугільних підприємствах , у вугільній
промисловості Торезького регіону, відбулося значне зростання кількості травм
по факторам «падіння предметів» та «інші».
Однією із причин росту виробничого травматизму є не тільки особиста
неуважність і необережність потерпілих, але й ряд недоліків у питаннях
функціонування системи управляння виробництвом та охороною праці на
підприємствах.
Аналіз травматизму показує, що основними причинами нещасних
випадків є:
- помилкові, неправильні дії потерпілих або виконавців;
- неякісне кріплення (виробок, вибоїв, кінцевих ділянок, устаткування та
їхніх деталей);
- недотримання технологічних паспортів кріплення й технологічних
паспортів ведення робіт;
- низький рівень виробничої й технологічної дисципліни серед робочих і
інженерно-технічних працівників підприємств.
Застосування засобів комп’ютерної техніки та програмного забезпечення
дозволило вдосконалити оцінку стану охорони праці та промислової безпеки за
допомогою коефіцієнтів та показників, що характеризують ризик травматизму
та професійної захворюваності [1, 2]. Результати проведеного аналізу
використовуються при плануванні профілактичних заходів на підприємствах, а
також для вдосконалення державного нагляду.
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ПРОБЛЕМИ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА
НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Куба А.А., ас. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»),
Плесканко Н.В., ст.(гр. ТР-21, ТЕФ НТУУ «КПІ»)

Теплоенергетична галузь є провідною галуззю промисловості, від неї
залежить економіка країни. Більша частина електроенергії (близько 70%)
виробляється на теплових електростанціях, спалюванням викопного
органічного палива. Інша частина електроенергії виробляється в процесі
горіння рідкого та газоподібного палива, та ще менша частина є продуктом
горіння твердого палива – вугілля. На сьогодні існує тенденція збільшення
використання твердого палива та зменшення використання природного газу та
мазуту теплоелектростанціями.
Спостерігається тенденція погіршення якості енергетичного вугілля.
Протягом останніх 15 - 20 років зольність вугілля зросла від 26 % до 35-38%,
вологість від 8% до 10%, теплотворна здатність зменшилась до 17-19 МДж/кг.
Відходи, що йдуть на виробництво ускладнюють екологічну ситуацію в
Україні. Оскільки загальна маса відходів перевищує використання палива за
рахунок кисню та азоту повітря, що беруть участь у процесі горіння.
Наразі електроенергію виробляють здебільшого на твердому паливі,
незважаючи на негативні наслідки після згорання. В порівнянні з 1974 роком
частка твердого палива зросла від 50% до 60%. Пік використання нафти
спостерігався у 1980 році та набув сталої тенденції до сьогодні, проте з
невеликим відривом 2,6% на рік. Тенденція використання газу постійно
збільшується. Оскільки запаси кам’яного вугілля являють 87% усіх викопних
ресурсів енергетики на землі, тому перевагу у виробництві надають саме їй.
Світові запаси кам’яного вугілля перевищують в 25 разів нафтовий.
На теперішній час загальне використання енергетичних ресурсів є
приблизно рівним 30 млрд т умовного палива. Згідно рівню теперішнього
споживання енергії людиною, то її вистачить 1000 років. Слід врахувати, що
частина діючих родовищ вугілля в загальногеологічних запасах становить від 4
до 10 %, а нафти - від 15 до 45 %, тому такий період можне зменшитись і до
кількох сотень років.
Розвідані запаси вугілля в Україні становлять понад 47 млрд т. Згідно
теперішнього рівня видобування вугілля його вистачило б на 100 - 200 років.
Проте технологія видобування вугілля не відповідає геологічним особливостям
родовищ, близько 80 % теплових електричних станцій (ТЕС) мають застаріле та
неефективне на даний період розвитку обладнання, рівень витрат
енергоресурсів вищий за рівень їх видобутку, внаслідок цього збільшується
забруднення середовища.
Енергетичні об’єкти виділяють в навколишнє середовище близько 30 %
від загальної кількості твердих речовин, а газоподібних - близько 60 % (63 %
сірчистого ангідриду і 57 % оксидів азоту).
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Електроенергетика України є складним, чітко розподіленим технічним та
технологічним комплексом, якщо повністю використати його потенціал, то
можна забезпечити виробництво і в валовому вирахуванні, і в питомих
показниках на людину, тоді розвиток буде на рівні розвинутих країн Європи, як
Англія, Франція, Італія та інші. Однак за показниками питомого
енергоспоживання доволі відстає від них.
На сьогодні в Україні розроблено безліч проектів комплексної державної
програми енергозбереження, де передбачено збільшення енергетичної
ефективності та зниження негативного впливу на навколишнє середовище.
Національна енергетична програма України виділила такі основні напрями в
технічній політиці енергетики:
- реконструкція газо-мазутних енергоблоків потужністю 300 та 800 МВт з
виконанням газотурбінних надбудов;
- спорудження парогазових установок (ПГУ) на майданчиках, раніше
запланованих для розміщення Кримської та Чигиринської АЕС;
- упровадження технології спалювання вугілля під тиском у топках з
циркулюючим киплячим шаром;
- використання ПГУ з внутрішньо цикловою газифікацією вугілля;
Не менш актуальними розробками фундаментальних та теоретичних
досліджень є розробка базових модернізуючих та енергоекологічних
оптимізації циклів ТЕС із
використанням сучасних газотурбінних та
парогазових установок, з метою підвищити ефективність перетворення хімічної
енергії палива в теплову та електричну енергію.
Виробництво теплової енергії на основі використання традиційних ПЕР є
єдиний в своєму роді за масштабами матеріального та енергетичного обміну з
навколишнім середовищем. Використання великої кількості природних запасів
як тверде, рідке і газоподібне паливо, витрати за рік будуть приблизно рівні до
14 млрд т н.е. (питомого палива в нафтовому еквіваленті на рік), і кисню
повітря - 87,5 млрд т на рік, в енергетичному виробництві окрім вторинної
енергії створюється кінцевий продукт представлений газоподібними і твердими
продуктами згорання та стічної води.
Традиційно спосіб виробництва теплової та електричної енергії в
котельних і ТЕС пов'язані з негативним локальним і глобальним впливом на
навколишнє середовище, що зумовлено:
- викидами в атмосферу шкідливих речовин, як оксиди сірки та азоту,
монооксиди вуглецю, тверді частинки золи, канцерогенні органічні речовини,
зокрема бенз(а)пірен та ін.;
- викидами у великій кількості діоксиду вуглецю, що є основною
причиною виникнення «парникового ефекту »;
- тепловим забрудненням навколишнього середовища;
- скиданням мінералізованих і нагрітих вод;
- використання у великих об'ємах кисню і води;
- забрудненням ландшафту;
- утворенням електромагнітних та електростатичних полів.
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Розвиток суспільства тяжко представити без збільшення використання
енергії та енергоресурсів. Тому тут важливий підхід як в загальному
(глобальному), так і в місцевому (локальному) плані. У загальному - це
регулювання виробництва енергії і збільшення використання енергоресурсів на
державному і міжнародному рівні; перехід на сучасні, екологічно чисті й
енергетично-економні технології виробництва енергії; зміна ставлення до
процесу енергоспоживання, до визначених людських цінностей, способу життя
як людини, так і цілого населення. Здійснення таких процесів вимагає розробки
довготривалих державних програм, розрахованих на десятки років. Одночасно з
визначеним вище, щоб зменшити вплив енергетики на біосферу, слід
розглядати такі заходи, які вже сьогодні могли б дати суттєву віддачу. Таким
чином, можна зменшити викиди шкідливих речовин енергетичними об'єктами з
метою подальшої заміни мазуту природним газом, вдосконаленням
пальникових пристроїв, організацією багаторівневого спалювання палива,
використання перспективних способів очищення палива від сірки, збільшенням
ефективності виробництва теплової та електричної енергії, дотриманням
спеціальних режимів спалювання палива, використанням новітніх технологій
очищення димових газів від 80х та N0 та іншими заходами, створення і
запровадження тарифної і цінової політики, що зможе стимулювати розробку і
запровадження екологічно чистих технологій та устаткування.
Одну із головних ролей у зменшенні енергетичної проблеми та
збільшення життєвого рівня населення посідає енергозбереження - один з
провідних напрямків сучасної енергетичної політики. Так, економія 1 т вугілля
зменшує викиди золи на 250 кг, оксидів сірки - приблизно на 2 кг, оксидів азоту
- на 3 кг, оксиду вуглецю - на 10 кг; економія 1 т мазуту скорочує викиди
сірчистого ангідриду на 40 кг, оксиду вуглецю - на 12 кг; економія 1 000 м
природного газу зменшує викиди оксиду азоту на 2,5 кг, оксиду вуглецю - на 8
кг. У результаті збільшення ефективності використання ПЕР за рахунок
термодинамічних факторів можливо суттєво знизити питому витрату палива на
виробництво 1 кВтгод електроенергії, що збільшить екологічну безпеку
енергетичних об'єктів. Більш
актуальним є розвиток та використання
відновлюваних джерел енергії. Вони надзвичайно актуальні в контексті заходів,
впроваджених міжнародним співтовариством щодо зниження дії «парникового
ефекту», і виконання інших зобов'язань, пов'язаних із можливою зміною
клімату Землі.
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МЕХАНИЗИРОВАННОЙ
ДУГОВОЙ СВАРКИ С ИМПУЛЬСНОЙ ПОДАЧЕЙ ЭЛЕКТРОДНОЙ
ПРОВОЛОКИ
Левченко О.Г., д.т.н., зав. каф.; Лукьяненко А.О., к.т.н., ст. пр.
(каф. ОТГБ НТУУ «КПИ»)

Механизированная дуговая сварка в защитных газах находит всё более
широкое применение для изготовления металлических конструкций.
Распространение оборудования для этого процесса – сварочных полуавтоматов
требует поиска новых эффективных способов его применения для повышения
качества сварных соединений с одновременным улучшением гигиенических
характеристик процесса сварки. Одним из эффективных средств достижения
комплекса результатов при применении механизированной дуговой сварки в
защитных газах является использование оборудования с импульсной подачей
электродной проволоки [1].
В последнее время в этом направлении получен ряд технических и
технологических результатов, позволяющих утверждать, что полуавтоматы с
импульсной подачей электродной проволоки – это современный вид
оборудования. Такое определение в большей степени относится к разработкам
на
основе
компьютеризованного
вентильного
быстродействующего
безредукторного электропривода с полностью управляемыми параметрами
импульсного движения электродной проволоки: величины скоростей в
импульсе и реверсе, времена действия импульсов и пауз, частоты импульсов,
величины скважности [1].
Целью настоящей работы является определение возможностей влияния
процесса дуговой сварки с управляемой импульсной подачей электродной
проволоки на управление некоторыми гигиеническими характеристиками
сварки для выбора условий снижения вредных выделений.
Для поиска путей снижения выделений вредных веществ, загрязняющих
воздух производственной среды при механизированной сварке, выполнены
исследования влияния импульсной подачи электродной проволоки и режима
сварки на показатели выделения сварочного аэрозоля (СА). Исследовали
зависимости интенсивности образования СА (Va), содержания марганца в СА
(СMn) и интенсивности выделения марганца (VMn) от режима сварки с
импульсной подачей электродной проволоки в СО 2 проволокой марки Св08Г2С диаметром 1,2 мм. Применяли сварку с импульсной подачей
электродной проволоки [1] и (для сравнения) с непрерывной подачей (160 А,
21…22 В). Изменяли частоту импульсов подачи электродной проволоки (20, 40,
60 Гц) при одинаковой скважности и скважность импульсов (2, 3, 5, 7) при
одинаковой частоте. Результаты исследований приведены на рисунках 1-5.
Полученные результаты исследований показали, что максимальная
интенсивность образования СА отмечается при сварке с постоянной подачей
электродной проволоки (рис. 1). При применении всех других режимов сварки
с импульсной подачей она уменьшается в пределах от 1,2 до 2 раз.
230

Va,
г/мин
0,9
0,8
0,7
0,6

непрерывный

0,5

20

0,4

40

0,3

60

0,2
0,1
0
s=1

s=2

s=3

s=5

s=7

Рис.1. Интенсивность образования СА Vа при сварке проволокой Св-08Г2С на
различных режимах: непрерывным током (160 А, 21-22 В); с импульсной
подачей электродной проволоки ‒ f = 20, 40, 60 Гц, s = 2, 3, 5, 7
Результаты исследований зависимостей интенсивности образования СА
от частоты и скважности импульсов (рис. 2) показали, что они имеют сложный
вид. Так, при сварке на частоте импульсов 20 Гц интенсивность образования
СА уменьшается с ростом скважности импульсов, на частоте 40 Гц наоборот ‒
увеличивается, а на частоте 60 Гц данная зависимость неоднозначна.

Рис. 2. Зависимость интенсивности образования СА V а от частоты f и
скважности s импульсов подачи электродной проволоки
Сложный вид полученных зависимостей можно объяснить следующим
образом. Известно, что при сварке с непрерывной подачей электродной
проволоки в защитном газе уровень выделений СА определяется не только
мощностью дуги, но и характером переноса электродного металла [2]. При этом
зависимость интенсивности образования СА от сварочного тока носит
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экстремальный характер: сначала увеличивается, потом снижается, имеет
максимум, соответствующий наибольшему разбрызгиванию электродного
металла, и минимум, характерный для мелкокапельного переноса без коротких
замыканий с погружением дуги в основной металл [3]. Поэтому вид
полученных кривых (рис. 2) зависит от того, какой участок зависимости
интенсивности образования СА от сварочного тока в данный момент
рассматривается.
Ранее было установлено, что сварка модулированным импульсным током
позволяет снизить интенсивность выделения СА (по сравнению со сваркой
непрерывным током) без снижения производительности и коэффициента
расплавления [4]. Уменьшение общей мощности дуги за счет пауз при
применении импульсного тока снижает ненужный избыток энергии, имеющий
место при сварке непрерывным током и идущий на испарение расплавляемых
материалов. Интенсивность образования СА снижается с уменьшением токов в
импульсе, паузе, длительности импульса и с увеличением длительности паузы.
Механизированная сварка импульсным током позволяет снизить интенсивность
выделения СА по сравнению с традиционной механизированной дуговой
сваркой вследствие уменьшения количества тепла, выделяемого в зоне сварки.
Кроме того, применение сварки импульсным током позволяет
значительно снизить выделение марганца в составе СА [5] путем обеспечения
процесса с управляемыми принудительными короткими замыканиями,
увеличения частоты замыканий, уменьшения длины дуги и размера капель.
Снижать содержание марганца в СА можно регулированием частоты
импульсов тока, способствующих лучшему отрыву капли от электрода и
увеличению частоты их перехода в ванну. Полученные в данной работе
результаты исследований хорошо согласуются с результатами, касающимися
механизированной сварки модулированным импульсным током [3-5].
Результаты исследований (рис. 3) показывают, что минимальное
содержание токсичного марганца в составе СА имеет место при сварке с
импульсной подачей электродной проволоки на режиме сварки импульсами
частотой 20 Гц и скважностью 7, а также при применении импульсов частотой
20, 40, 60 Гц со скважностью 2. Остальные режимы сварки частотой 20, 40, 60
Гц со скважностью 3 и 5 приводят к повышению содержания марганца в
составе СА, по сравнению со сваркой непрерывной подачей, поэтому по
гигиеническим характеристикам их не следует применять на практике.
Результаты исследований зависимостей содержания марганца в составе
СА (рис. 4) и интенсивности его выделения (рис.5) от частоты и скважности
импульсов подачи электродной проволоки показали, что влияние частоты
импульсов на ход данных кривых неоднозначен, а увеличение скважности
импульсов способствует повышению концентрации марганца в СА и
интенсивности его выделения. Из данных рисунка 5 видно, что при сварке с
импульсной подачей электродной проволоки с частотой импульсов 40 - 60 Гц
уменьшение величины скважности импульса с 5 до 2 дает возможность снизить
интенсивность выделения токсичного марганца почти в 2 раза.
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Рис.3. Содержание марганца Mn в составе СА (в % мас.) при сварке
на разных режимах: непрерывным током (160 А, 21-22 В); модулированным
током ‒ f = 20, 40, 60 Гц, s = 2, 3, 5, 7

Рис. 4. Зависимость содержания марганца Mn в составе СА (в % мас.) от
частоты f и скважности s импульсов сварочного тока
Результаты исследований зависимости интенсивности выделения
марганца (рис. 5), как ведущего токсичного компонента в данном случае,
позволяют выбрать режим сварки, которые обеспечивают минимальное
поступление марганца в воздух рабочей зоны. Это режим сварки с импульсной
подачей электродной проволоки с частотой 40-60 Гц и скважностью 2.
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Рис. 5. Зависимость интенсивности выделения марганца VMn от частоты f и
скважности s импульсов сварочного тока
Таким образом, сварка с управляемой импульсной подачей электродной
проволоки позволяет улучшать гигиенические характеристики этого процесса
по сравнению со сваркой с непрерывной подачей и до некоторой степени
управлять ими. Одним из путей совершенствования гигиенических
характеристик и при регулировании параметров импульсов механизированной
и автоматической дуговой сварки является применение сварки с импульсной
подачей электродной проволоки [1], позволяющей уменьшать избыточную
энергию дуги и избегать интенсивного испарения плавящихся материалов,
управлять переносом электродного металла и ослаблять его разбрызгивание.
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АНАЛІЗ НЕБЕЗПЕЧНИХ ЧИННИКІВ ХОЛОДНОЇ ПРОКАТКИ
Левчук К.О., к.е.н., доцент, Романюк Р.Я., к.т.н, ст. викладач,
(Дніпродзержинський державний технічний університет)

Проблемам охорони праці на металургійних підприємствах повинна
приділятися особлива увага, оскільки процеси, які протікають, є дуже
складними, характеризуються безліччю небезпечних факторів для здоров’я та
життя працюючих, не завжди достатньо автоматизовані та механізовані,
забезпечення засобами індивідуального захисту є незадовільним тощо. Окрім
цього, самі працівники нерідко порушують вимоги техніки безпеки, свої
посадові обов’язки, технологію виробництва.
Недарма виробничий травматизм і профзахворювання прирівнюють до
національних лих [1]. Вони не тільки заподіюють горе і біль постраждалим, їх
рідним і близьким, але і спричиняють величезні, непоправні суспільні втрати,
негативно впливають на економіку країни, рівень життя людей.
Одним з найбільш економічних і універсальних видів металопродукції є
листовий холоднокатаний прокат. Холоднокатані листи і штаби широко
застосовують для виготовлення легких штампованих і зварених конструкцій в
автотракторній, машинобудівній, електротехнічній, консервній і легкій
промисловості, приладобудуванні, будівництві і інших галузях господарської
діяльності людини [2].
Аналіз сортаменту сталевого прокату показує, що обсяг холоднокатаної
сталі безупинно збільшується. Поряд зі збільшенням виробництва розширився
сортамент і зросли вимоги, що пред’являються до точності геометричних
розмірів, якості поверхні і властивостям холоднокатаного прокату. Одночасно з
цим, особливу актуальність набули питання економії металу, енергоресурсів,
трудових та інших матеріальних витрат (інструмента, технологічного
змащення, кислоти, захисного газу тощо) при виробництві.
В холодному стані може відбуватися деформація тонкого листа, жерсті,
особливо тонкого листа (фольга, стрічка).
В даній роботі, з метою виявлення небезпечних та шкідливих факторів
холодної прокатки, проаналізовано сучасне виробництво жерсті по стадіях
технології.
До жерсті відноситься холоднокатана листова сталь товщиною 0,1-1,2 мм.
З метою захисту від корозії та надання товарного виду на її поверхню наносять
захисні покриття, наприклад, олово, цинк, алюміній, хром тощо.
Основними операціями виробництва жерсті є травлення, холодна
прокатка, термообробка (відпал) та нанесення захисних покриттів.
Для підвищення рівня безпеки всього технологічного процесу прокатки
жерсті підкати (гарячекатані полоси) не повинні мати дефектів
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сталеплавильного та прокатного походження, повинні мати точні розміри і
якісну поверхню.
На складі гарячекатаних рулонів, у відділеннях ковпакових печей і
агрегатів для термообробки та нанесення захисних покриттів спостерігається
значне виділення тепла.
Очищення металу перед травленням роблять в закритих камерах. Очисні
відділення повністю герметизують і обладнають витяжною вентиляцією.
При травленні основними шкідливими чинниками є підвищена
загазованість парами шкідливих хімічних речовин, підвищена температура
поверхні полоси, підвищене значення напруги в електричному ланцюзі,
замикання якого може відбутися через тіло працівника, пожежо-,
вибухонебезпечність, бризи кислот і лугів токсичних електролітів і розчинів.
Деформації металу на станах холодної прокатки та дресирувальних
станах супроводжується багатьма небезпечними чинниками.
При експлуатації прокатних станів можливо: захоплення валками,
обертовими шпинделями і сполучними муфтами частин одягу та кінцівок
вальцювальника, механічні ушкодження осколками, що відлітають,
прокатуємого металу. Прокатка жерсті здійснюється на великій швидкості, при
цьому можливі обриви полоси як на заправній, так і на робочій швидкості
стану, що може призвести до травмування персоналу стану.
Холодна прокатка характеризується значними навантаженнями на валки
(сила, момент прокатки), тому, у випадку порушення технологічного процесу
(режимів деформації, температури металу, валків), можливі
поломки
сполучних пристроїв, валків, натискних механізмів, що, в свою чергу, є
причинами травмування працівників або нещасних випадків.
При прокатці на валки стану поливається емульсія. Полоса в процесі
прокатки розігрівається, що призводить до інтенсивного випару емульсії. Випар
починається за другою кліттю і особливо інтенсивно відбувається за
передостанньою кліттю та на моталці. Крім небезпеки отруєння працівників
парами емульсії, якщо їх не вловити, вони конденсуються на фермах та
ліхтарях [3]. Це забруднює електроустаткування та може призвести до
загоряння.
Хоча прокатка жерсті відбувається в холодному стані, однак температура
металу та валків, а також змащення є достатньою для отримання опіків
працівниками стану.
При термообробці безупинно рухається полоса з гострими крайками та
обертаються ролики, в печі є наявність азотно-водневого газу,
використовується природний газ у якості палива, а також кислота і луг для
очищення полоси. Електричне обладнання безпосередньо в робочому просторі
термічного відділення неізольоване.
Процес нанесення захисних покриттів складається з підготовки
електролітів, поверхні жерсті та процесу нанесення.
Хоча процеси термообробки та нанесення захисних покриттів значно
різняться, але небезпека їх майже однакова.
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Небезпечними та шкідливими чинниками цих процесів є: небезпека
отримання травм, опіків, загазованість, отруєння шкідливими хімічними
речовинами, ураження електричним струмом, виникнення пожеж та вибухів,
підвищена температура поверхні виробу і устаткування.
Крім цього, небезпека при виробництві жерсті походить від
електромостових кранів, передавальних візків, транспортерів, шлеперів,
рольгангів, електроустаткування, агрегатів порізки жерсті, моталок та
розмотувачів, агрегатів зварювання рулонів, насосно-акумуляторних станцій [3]
тощо.
Для створення безпечних умов праці в прокатних цехах, в тому числі і
при холодній прокатці, треба передбачати: ефективну аерацію будинків,
установку вентиляційних і аспіраційних пристроїв, повітряне та повітряноводяне душування робочих зон і робочих місць, кондиціонування повітря,
захист від джерел тепловипромінювання, електричних, електромагнітних і
магнітних полів, ультразвуку, шуму, широке використання засобів
колективного та індивідуального захисту, нормоване освітлення, систематичне
та ретельне прибирання приміщень.
З метою уникнення аварійних ситуацій на прокатних станах необхідна
установка автоматизованих систем контролю за роботою основного
механічного та електричного устаткування з використанням електроннообчислювальних машин.
Для безпечної праці робітників прокатного цеху необхідно: виключення
безпосереднього контакту працюючих з вихідними матеріалами, готовою
продукцією, відходами виробництва, повна механізація та автоматизація
технологічних процесів, використання захисних і блокувальних пристроїв, що
виключають виникнення аварійних ситуацій, проектування ефективної
природної, механічної та місцевої вентиляції, освітлення, ретельна розробка та
контроль всіх параметрів технологічного процесу.
Таким чином, проаналізовані основні фактори, які впливають на безпеку
праці працівників стану холодної прокатки жерсті. Для цього розглянута
сучасна схема виробництва жерсті, виділені основні чотири стадії процесу,
описані шкідливі та небезпечні чинники на них, а також заходи щодо
поліпшення умов праці в цеху.
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ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ ПРИ СВАРКЕ, КАК
НЕГАТИВНОЕ СЛЕДСТВИЕ СВАРОЧНОГО ПРОЦЕССА
Лукьяненко А.О., к.т.н. (каф. ОТГБ НТУУ «КПИ»)

Наличие опасных и вредных производственных факторов является
неотъемлемым негативным следствием сварочного процесса. Среди них
наибольшую угрозу для здоровья сварщиков составляет сварочный аэрозоль
(СА), от которого сварщик и до нашего времени защищен очень слабо.
Многочисленными исследованиями показано, что на образование СА,
содержащего вредные вещества в виде твердой и газообразной составляющей
сварочного аэрозоля влияют способ сварки и вид сварочного оборудования,
технологические параметры режимов сварки (сила сварочного тока,
напряжение дуги, диаметр электрода), химический состав сварочных
материалов и защитных газов. Само же действие химического вещества зависит
от его токсичности, концентрации и от времени воздействия. Многие вещества
не имеют запаха, их не чувствуют даже в опасной концентрации. Установлено,
что повышенная температура воздуха, как правило, ускоряет процесс
токсического отравления организма.
Химические вещества проникают в организм человека с вдыхаемым
воздухом. Абсорбируют через глаза и кожу. Всасываются в пищеварительном
тракте. Любым способом проникшие химические вещества попадая в кровь и,
распространяясь в организме, повреждают его органы.
Загрязнение воздуха производственных помещений при сварке может
быть пылевым (в состоянии аэрозоля), газовым и парами металлов.
В формировании условий труда сварщиков независимо от вида
выполняемых работ, доминирующая роль принадлежит химическому фактору.
87% опрошенных сварщиков как ведущий опасный фактор на производстве
выделяют вредные «пары» и «газы» [2]. Поэтому, с целью исследования
процессов образования сварочных аэрозолей выполнен анализ всех возможных
химических реакций, протекающих при высоких температурах в зоне
сварочной дуги и приводят к образованию специфических токсичных веществ
(соединений). Наиболее токсичными веществами в составе СА, которые
определяют его токсичность при дуговой сварке, применяемые в
промышленности черных, в частности легированных металлов, являются
соединения хрома, никеля, марганца, фтора и т.п. Рассмотрим химические
свойства некоторых веществ.
Химические свойства характеризуют способность металлов и сплавов
сопротивляться окислению или вступать в соединение с различными
веществами: кислородом воздуха, растворами кислот, щелочей и др. Чем легче
металл вступает в соединение с другими элементами, тем быстрее он
разрушается. Химическое разрушение металлов под действием на их
поверхность внешней агрессивной среды называют коррозией. Химические
свойства металлов обязательно учитываются при изготовлении тех или иных
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изделий. Особенно это относится к изделиям или деталям, работающим в
химически агрессивных средах [3].
Химические свойства хрома. Хром - один из важнейших легирующих
элементов, применяемых в черной металлургии. Добавка хрома к обычным
сталям (до 5% Сr) улучшает их физические свойства и делает металл более
восприимчивым
к
термической
обработке.
Они
предоставляют
шарикоподшипниковый стали высокую износостойкость. Высокохромистые
стали, содержащие 25 ... 30% Cr, имеют особую устойчивость к окислению при
высокой температуре. Их применяют для изготовления деталей нагревательных
печей [4]. Хром на холоде очень инертный. При нагревании он взаимодействует
с кислородом, галогенами, азотом, углеродом, серой и др.:
4Cr + 3O2 = 2Cr2O3
2Cr + 3Cl2 = 2CrCl3
2Cr + 3S = Cr2S3
2Cr + N2 = 2CrN
Известны также многочисленные оксиды хрома, переходящие при
нагревании друг в друга (с отщеплением кислорода):
CrO3 220o→ Cr3O8 280o→ Cr2O5 370o→ CrO2 450o→ Cr2O3
например: Na2Cr2O7 + 2H2SO4 = 2CrO3 + 2NaHSO4 + H2O
Амфотерные элементы, имеющие в соединениях несколько степеней
окисления, свои амфотерные свойства характерно проявляют для
промежуточной степени окисления (например, как у хрома с тремя известными
степенями окисления):
(+2) - у веществ преобладают основные свойствa
[Cr(II) → CrO, Cr(OH)2 → CrSO4]
(+3) - у веществ кислотные и основные свойства выражены примерно в
равной степени
[Cr(III) → Cr2O3, Cr(OH)3 → Cr2(SO4)3, KCrO2]
(+6) - у веществ преобладают кислотные свойства
[Cr(VI) → CrO3, H2CrO4 → K2CrO4]
Способы получения амфотерных оксидов:
* гидроксидов:
2Cr(OH)3 → Cr2O3 + 3H2O (гидроксиды щелочных металлов,
кроме LiOH, плавятся, не разлагаясь);
* высших оксидов и ангидридов:
4CrO3 = Cr2O3 + 3O2↑
Свойства оксидов одного и того же химического элемента закономерно
изменяются от основных к кислотным, например:
CrO(основный) → Cr2O3(амфотерный) → CrO3(кислотный)
(2CrHg + O2 = 2CrO + 2Hg)
Химические свойства никеля. Никель образует соединения со степенью
окисления +2 и +3. При этом никель со степенью окисления +3 только в виде
комплексных солей. Для соединений никеля +2 известно большое количество
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обычных и комплексных соединений. Оксид никеля Ni2O3 является сильным
окислителем.
Никель характеризуется высокой коррозионной стойкостью – устойчив
на воздухе, в воде, в щелочах, в ряде кислот. Химическая стойкость
обусловлена его склонностью к пассивации – образование на его поверхности
плотной оксидной пленки, которая имеет защитное действие. Никель активно
растворяется в азотной кислоте. С оксидом углерода CO никель легко образует
летучий и весьма ядовитый карбонил Ni(CO)4.
С кислородом кобальт и никель образуют оксиды NiО с основными
свойствами. Эти оксиды не растворяются в воде, не взаимодействуют со
щелочами, но легко реагируют с кислотами, образуя соли Ni (II).
Никель горит только в виде порошка. Образует два оксиды NiO и Ni2O3 и
соответственно два гидроксиды Ni(OH)2 и Ni(OH)3 [5].
Химические свойства марганца. Химически Mn достаточно активен, при
нагревании энергично взаимодействует с неметаллами – кислородом
(образуется смесь оксидов Mn разной валентности), азотом, серой, углеродом,
фосфором и другими. При комнатной температуре Mn на воздухе не
изменяется: очень медленно реагирует с водой. В кислотах (соляной,
разбавленной серной) легко растворяется, образуя соли двухвалентного Mn.
При нагревании в вакууме Mn легко испаряется даже из сплавов [6].
Соединения Mn(+4) могут выступать и как окислители (а) и как
восстановители (б):
MnO2 + 4HCl = MnCl2 + Cl2 + 2H2O
(а)
(по этой редакции в лабораториях получают хлор)
MnO2 + KClO3 + 6KOH = 3K2MnO4 + KCl + 3H2O
(б)
(реакция идет при сплавлении).
При нагреве высших оксидов отщепляется кислород (O 2) и ступенчато
образуются низшие оксиды, например:
MnO2 600o→ Mn2O3 950o→ Mn3O4 1300o→ MnO
(KMnO4 + H2O2 → MnO2 + KOH + 2O2↑)
Химические свойства фтора. Фтор – самый активный из всех
металлоидов. Подавляющее большинство металлов сочетается с фтором уже
при обычных условиях. Однако взаимодействие часто ограничивается
появлением поверхностной пленки фтористой соединения, которая
предохраняет металл от дальнейшего разложения [7].
Так как фтористые производные металлоидных элементов обычно
легколетучи образование их не защищает поверхность металлоида от
дальнейшего действия фтора. Поэтому взаимодействие часто протекает
значительно энергичнее, чем со многими металлами. Например, кремний,
фосфор и сера воспламеняются в газообразном фторе. Аналогично ведет себя
аморфный углерод (древесный уголь), тогда как графит реагирует лишь при
температуре красного каления. С азотом и кислородом фтор непосредственно
не соединяется.
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От водородных соединений других элементов фтор отнимает водород.
Большинство оксидов разлагается им с вытеснением кислорода. В частности,
вода взаимодействует по схеме:
F2 + Н2О → 2НF + O2,
причем вытесняемые атомы кислорода соединяются не только друг с другом,
но частично также с молекулами воды и фтора. Поэтому, помимо газообразного
кислорода, при этой реакции всегда образуются пероксид водорода и оксид
фтора (F2О). Последняя представляет собой бледно-желтый газ, похожий по
запаху на озон [8].
К реакциям, в которых фтор формально является восстановителем,
относятся реакции разложения высших фторидов, например
2CoF3 → 2CoF2 + F2
MnF4 → MnF3 + 1/2F2
Химические реакции в сварочной дуге имеют существенное влияние на
свойства наплавного металла и на технологические свойства дуги, а также
приводят к образованию специфических токсичных веществ (соединений) и
поэтому заслуживают тщательного изучения. В свою очередь исследования
образования вредных аэрозолей от содержания химических соединений в
сварочных материалах позволяет обеспечить определенную защиту сварщика.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РУХОМ
АВТОМОБІЛІВ
Луц Т.Е., ст. преп. (каф. ОТГБ НТУУ «КПИ»);
Єрьоменко Є.І., студент (гр. ЕП-11, ФЕА НТУУ «КПІ»)

Вступ. У наш час майже кожна робота зв’язана з використанням
автомобілів, а тому питання безпеки людей при використанні даного
транспорту ставить нові задачі для автоматичного регулювання рухом.
Постановка проблеми
У прояві так званого «людського фактора» зараз бачать домінуючу (до
90%) причину зіткнень автомобілів між собою і з різними перешкодами, а
також причини інших видів ДТП на дорогах. Настав час зосередити на цій
проблемі головну увагу науки і практики, глибоко розібратися в її суті, зробити
обґрунтовані пропозиції як врахувати і якими способами виключити негативні
прояви цього людського фактора, а не зводити все до спрощеної тези: «з цим
треба боротися, присікати і штрафувати». У державних програмах з безпеки
руху доля планових заходів та їхнього фінансування має корелюватися з
вищенаведеними відсотками.
Створення автономних технічних і біотехнічних систем безпеки
автомобілів.
У порівнянні з досягнутим у світі рівнем автоматизації складних
управлінських процесів і з рівнем IT-індустрії нинішня автомобільна
промисловість до останнього часу знаходилась на рівні 80-х років. У той же час
багато наукових та практичних досягнень, отриманих в кібернетиці і
інформатиці,
мають
універсальний
характер
і
можуть
успішно
використовуватися при створенні безпечних автомобільних систем. Так що
зараз саме час для їх застосування. Саме створення і впровадження автоматів −
помічників водія і їх якісна інформаційна забезпеченість у прийнятті рішень
дозволить знизити залежність безпеки від людського фактору, а по мірі
розвитку і впровадження таких систем різко посилить тенденцію до зниження
кількості аварій та рівня смертності на дорогах [1]. Існуюча теорія управління,
рівень розвитку комп'ютерної техніки і ефективна практика вже наявного
застосування автомобільних автоматів дозволяють ставити питання про
кардинально інший підхід до концепції безпечної їзди і, відповідно,
проектування органів управління автомобілем і організації дорожнього руху.
Сформувалися два основних напрямки у створенні пристроїв, які в
рамках концепції автономної системи безпеки виконують роль ефективного
помічника водія.
Перший − це застосування автоматів, які без участі водія, не відволікаючи
його уваги, здатні оптимізувати роботу вузлів і агрегатів автомобіля. До
теперішнього часу в світі відомо близько 20 таких систем, наприклад,
автоматичні коробки перемикання передач, АВS (антиблокувальна система)
ESC (електроннийконтрольстійкості) та інші [1]. До цього класу оснащення
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автомобілів можна віднести також прилади, які створюють комфорт дляводія і
також не відволікають його увагу.
Другий напрямок − це оснащення автомобіля пристроями, які
контролюють навколишній простір і розпізнають зовнішні дорожні небезпеки,
сигнали або орієнтири, аналізують їх і на цій основі або інформують водія про
небезпеки, або не тільки дають сигнали водієві, а й через спеціальні приводні
системи включаються в управлінні автомобілем [2]. Наприклад, сучасний круїзконтроль не тільки тримає постійної задану швидкість руху, а й контролює
дистанцію до транспорту, що їде попереду, а паркувальний автомат за рулить
авто на обмежений простір швидше, точніше і безпечніше ніж багато водіїв.
Скажімо, на німецьких автомобілях застосовуються 23 допоміжні системи.
Найпоширеніші (у відсотках): АВS (88), ESC (60), круїз-контроль (38),
паркувальна система (32), датчик дощу (28), навігаційні системи (21), коректор
світла (12) і т.д.
Істотний внесок у створення автоматичних систем управління вносить
компанія Google, яка ставить своєю кінцевою метою створення автомобіля,
який може пересуватися без участі людини. Відзначимо, що до складу такої
складної системи управління автомобілем входять підсистеми автоматичного
управління різними функціями. Наприклад такі, що можуть виявляти і
розпізнавати сотні різних об'єктів одночасно: пішоходів, транспортні засоби,
дорожні знаки, сигнали світлофора, сигнали регулювальника і навіть жести
велосипедиста, якими він сигналізує про певний маневр. Розглянуто більше
1000 можливих дорожніх ситуацій, на основі яких розроблено програмні
моделі, що дозволяють спрогнозувати будь-який розвиток подій. Самокеровані
автомобілі Google вперше вийшли на дороги загального призначення у 2010
році й до теперішнього часу вони проїхали мільйони кілометрів. Вже є
повідомлення про випробування на звичайних шосе великих вантажівок з
автоматичним управлінням без водія.
Таким чином, системи автономної безпеки автомобіля − це наявність в
автомобілі пристроїв, які дозволяють:
1. Без участі водія оптимізувати роботу вузлів і агрегатів автомобіля.
2. Виявляти зовнішні перешкоди, оцінювати їх параметри, а також
приймати сигнали від дорожніх знаків.
3. За рахунок комп'ютерних пристроїв і відповідних програм розпізнавати
потенційні небезпеки: виявляти первинні ознаки ризик-факторів, складати
образи небезпек і оцінювати їх, спів ставляти з параметрами власного руху,
пропонувати водієві здійснити необхідні в таких випадках дії або незалежно від
водія втрутитися через спеціальні виконавчі пристрої в управління
автомобілем. За швидкодією, повнотою оцінки ризиків та адекватності
реагування такі системи перевищують аналогічні дії людини.
Створення багаторівневих інформаційно-аналітичних систем колективної
безпеки транспортних засобів
Наступним кроком, що розширює роль автоматів у підвищенні безпеки
їзди, є розробка таких інформаційно-технічних систем транспортних засобів,
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які не тільки мають здатність до забезпечення безпеки для самого себе, а й
можуть обмінюватися між собою інформацією, а їхнє програмне забезпечення
здатне реалізувати принцип колективної безпеки [3]. Такі системи (один із їх
варіантів називають «Car-2-Car») дозволяють автомобілям та іншим ТЗ
«спілкуватися» між собою на коротких дистанціях. Комплекс дає можливість
кожному з них знати про параметри руху інших і відстежувати траєкторію
їхнього руху для застосування превентивних заходів, унеможливлюючи
зіткнення. Наприклад, система автомобіля, що рухається з небезпечною для
даної ділянки дороги або погодних умов швидкістю або знаходиться в стані
заносу, може повідомляти про це інформаційним системам інших автомобілів
для прийняття ними власних рішень. Такі системи колективної безпеки
ефективно проявлять себе в тумані або за інших обмеженнях видимості.
Особливо треба відзначити значення таких систем при вирішенні проблеми
безпеки на залізничних переїздах. Можна з упевненістю стверджувати, що всі
виїзди на залізничні переїзди, в тому числі й ті, що трапилися в 2010 році під
Марганцем і в 2013 році під Білопіллям з великою кількістю жертв, можна було
надійно блокувати відповідним інформаційним обміном між поїздом,
автомобілями і автоматичним шлагбаумом. Витрати на створення таких систем,
тільки стосовно до задачі безпеки переїздів, будуть незрівнянно нижчими, ніж
на запропоноване в уряді спорудження надземних переїздів. Але, кажучи про
вартість, треба враховувати також універсальне застосування таких систем для
будь-яких інших випадку і на інших ділянках доріг.
У більш досконалому варіанті така система може також інформувати
бортові системи автомобіля про роботу світлофорів і про дорожні умови (це
називається Car-2-Infrastructure). У США на створення контр аварійних
комплексів взаємодії між автомобілями пішло близько 10 років і сотні
мільйонів доларів. Як стверджують в Національній дорожній адміністрації
США (NHTSA), 80 % аварій можна буде тепер запобігти або значно зменшити
тяжкість їх наслідків за рахунок установки систем бездротової комунікації між
автомобілями. Автовиробники стверджують, що з урахуванням вже зроблених
напрацювань комплекс можна вивести на ринок за ціною $ 100 за екземпляр.
Таким чином, у світі отримують все більший розвиток нові підходи до
проблеми забезпечення безпечного дорожнього руху, які дозволяють знизити
залежність безпеки від проявів людського фактору. Ці підходи підкріплені як
високою інтенсивністю проведених розробок і досліджень, так і вже готовими
впровадженнями. Умови для прогресу в цій сфері створюють міжнародні
організації. Так, ООН внесла зміни до статті 8 Конвенції 1968 року, яка
зобов'язує водія постійно вручну контролювати свій транспортний засіб. Тепер,
згідно із змінами, допускається застосування автоматично керованих засобів
пересування за умови, що водій може зупинити їх у будь-який момент.
Висновок
Розв’язання проблеми безпечного руху на основі автоматичних та
інтелектуальних систем є найбільш перспективним і економічно доцільним
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напрямком наукових досліджень і практичної роботи щодо зниження
аварійності на дорогах. Ці розробки стрімко стали об'єктом скоординованого
міжнародного співробітництва, в яке залучені ресурси провідних автоконцернів
та наукових центрів. Роботи ведуться високими темпами і враховують вимоги
уніфікації створюваних систем. Перспектива появи автомобілів з
інтелектуальними системами на дорогах розвинених країн та підтримки їх
зовнішніми інформаційними системами оцінюється у 3-5 років. Зволікання з
участю у цих розробках наукових і промислових установ нашої країни є
стратегічною помилкою, яка неминуче проявиться на етапі впровадження та
ефективного використання таких систем. Отже, необхідно своєчасно внести
зміни до відповідних загальнодержавних та відомчих планів, насамперед,
наукових досліджень та проектних розробок, і збудувати таку державну
систему управління транспортною сферою, яка б здатна була враховувати ці
виклики сучасної цивілізації.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЭНЕРГЕТИКИ. МОНИТОРИНГ СЕЙСМОАКТИВНОСТИ НА ОСНОВЕ
НАЗЕМНО-ДОННОЙ СЕЙСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ(НДСС)
Луц Т.Е., ст. преп. (каф. ОТГБ НТУУ «КПИ»);
Онуфрей В.А., студент (гр. ЭК-11, ФЭА НТУУ «КПИ»)

Вступление. Развитие объектов экономики, сосредоточение и рост
населения в мегаполисах и крупных населенных пунктах в непосредственной
близости от объектов энергетических технологий определяют значительные
риски человеческих, экономических потерь, экологического ущерба при
землетрясениях. Основной целью, которая стоит почти перед всеми
энергетическими предприятиями и структурами, является обеспечение
стабильности самой системы выработки и распределения качественной
электроэнергии, а так же качественного мониторинга сейсмоактивности.
Предметом исследования является оценка важности сейсмостойкости
энергетических объектов к любым природным процессам и их рассмотрение
как основной критерий оценки правильного размещения и мер по ликвидации
аварий. Основной структурой, которая сможет определять место и время
проявлений аварийных сейсмозон, будет являться инновационная наземнодонная сейсмическая станция. Исследование этих вопросов будет проводиться
с учетом требований охраны труда, а также других факторов, влияющих на
состояние стойкости данных объектов энергетики.
Анализ публикаций. Современный подход к данному обеспечению
стойкости обьектов и мониторинга ситуации в площади размещения на
примере АЭС в Российской федерации описано в статье [1].
Методы предупреждения, оценки и моделирование любой аварийной
сейсмической ситуации описано в статье [2]. Описание наземно-донной
сейсмической станции, с помощью которой возможен анализ и детальное
определение параметров при любых сейсмических активностях, описано в
статье [3].
Основные результаты исследования. Для точного определения причин
воздействия, следует учитывать все критерии, при расчёте и определении
сейсмоактивности с помощью математического моделирования ситуации.
Особенность расчетов обусловлена следующими трудностями, возникающими
при формировании тестовых возмущений:
– необходимость соответствия требованиям нормативных документов;
– математическая модель процесса землетрясения не относится к классу
стационарных случайных;
– необходимость постановки и решения оптимизационной задачи о
поиске минимума отклонений реакций системы на искомое воздействие от
экспериментальных результатов;
– спектральные характеристики желаемого воздействия должны со
держать характеристики прогнозируемого ансамбля реализаций;
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– формирование тестового воздействия на базе оптимизационного
подхода требует разработки специального программного обеспечения как в
математических средах, так и в универсальных системах программирования на
языках высокого уровня.
Решением для такого ряда сложностей служит программная оптимизация,
которая значительно уменьшает объём вычислений, а так же время для
выполнения столь важных расчётов при моделировании аварии любой
сложности. С целью предотвращения любой геологической активности в
современной энергетике
используется
метод
мониторинга
земной
поверхности[4].
Значимой частью данного подхода, как вариант, является инновационная
разработка наземно-донной сейсмической станции. Данный комплекс
позволяет определять любой род активности в земной коре и имеет много
функций, а это такие как:
 определение нестабильных СВЧ и СНЧ, которые влияют на породу;
 определение отдалённых колебаний, которые могут вызвать
дальнейшие нестабильные колебания системы;
 места наибольшей концентрации активности земной коры;
 детальный анализ ситуации и определение дальнейших действий в
комплексе с ПЭОМ высокой скорости.
 интеллектуальное решение задач при возникновении любой
непредвиденной ситуации в целом, а так же возможность наведения аргументов
и выбора подходящей модели определения категории тяжести данного
проишествия.
Эксплуатация НДСС является не сложной: установка НДСС под землей
осуществляется в яму размером ~60×60 см и глубиной ~50 см с последующей
засыпкой землей, в водной среде НДСС может спускаться на глубину до 1000
метров. Причем при использовании станции в маскируемом варианте плита и
корпус накрываются защитным колпаком, исключающим попадание земли на
элементы конструкции, что повышает надежность работы станции. Так же
следует учесть тот факт, что срок работы данной НДСС очень велик, чем и
гарантирует стабильность своей работы. Лишь в особых случаях сильных
магнитуд данную станцию нужно проверять на характер стойкости к СВЧ.
Выводы. Наиболее распространенный метод решения проблем с
землетрясениями по сей день является планирование и вычисление активности
земной коры на основе сложного математического моделирования в
программном исполнении. На каждом важном энергетическом объекте должна
стоять система расчёта возможных проявлений сейсмоактивности. Такой
системой можно назвать НДСС, которая может предупредить любую
активность земной коры, тем самым предотвратить от неожиданной аварии на
энергетическом объекте. Со временем отечественная и зарубежная практика
борьбы с землетрясениями и их последствиями показывают, что ущерб от
негативных воздействий этих процессов в десятки раз и даже в сотни раз
превышает затраты на осуществление мероприятий по их предотвращению.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН
B/RB 280 ATLAS COPCO С ТРАНСПОРТНОЙ БАЗОЙ DC10
Луц Т.Е., ст. преп. (каф. ОТГБ НТУУ «КПИ»);
Постоялко Д.А., студент (гр. ЭП-11, ФЭА НТУУ «КПИ»)

Вступление. Важными на данный момент является не только
обеспечение работоспособности машин и экономия средств, а и обеспечение
безопасности и устойчивости работы на предприятиях с автоматизированным
управлением технологическими процессами. Открытость границ обеспечивает
нам возможность выбирать лучшее, из того, что есть в современном мире.
Однако для того, чтобы осуществить этот выбор нам приходится
перерабатывать,большие по объемумассивы информации, при этом
подавляющая большая часть этой информации доступна нам только на
иностранном языке.
Машины B/RD 280 фирмы AtlasCopco, одни из наиболее
распространённых машин для подземных работ на территории Украины. Они
используется для бурения скважин большой глубины любого назначения с
широким диапазоном длин подачи, конфигураций позиционирования, буров и
обширным ассортиментов опций. Основными преимуществами данной машины
является возможность использовать дополнительное оборудование, такое как
устройство смены буровых коронок, устройство установки утяжеленной
бурильной трубы или даже многоствольную систему автоматизированного
бурения. Новейшей опцией является функция дистанционного телеуправления,
обеспечивающая безопасность при бурении и эксплуатации машины.
Предметом исследования является изучение техники безопасности
машины B/RD 280 фирмы AtlasCopco. А именно, работа в опасной зоне, и
предупреждение возникновений чрезвычайных ситуаций; системами
пожаротушения на глубине до 3км. Рассмотрение этих вопросов будет
проводиться с учетом требований охраны труда на основе зарубежных
сертификатов охраны труда, а также других факторов, влияющих на состояние
стойкости данных объектов электрического оборудования.
Анализ публикаций.Современный подход к обеспечению безопасности на
машине фирмы AtlasCopco B/RD 280 описано в статье [1] и инструкции по
безопасности [2]. Данная инструкция написана с целью предупредить
несчастные случаи путем освещения вопросов техники безопасности,
связанных с работой на буровой установке и её вспомогательном
оборудовании.
Основные результаты исследования.Для работы с данным видом
оборудования используются разного рода предупреждения, а именно
сигнальные слова, такие как «Опасность», «Предупреждение», «Осторожно»,
которые указывают на риск и рисковые ситуации; предупредительные сигналы,
а именно звуковой сигнал (сигнал при движении задним ходом), визуальное
предупреждение (проблесковый маяк); информационные знаки, например,
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опасность высокого давления, опасность ожогов, высокое напряжение,
хладагент под давлением и др.
Для оценки опасности объектов и самой машины требуется провести
детальный анализ опасного участка. Опасным участком вокруг буровой
установки является зона в установке или вокруг ее, где человек подвержен
риску травмы или нарушения здоровья. Для того чтобы опасный участок вокруг
буровой установки не вел к рискам, требуется хороший воздухообмен при
работе дизельного двигателя и применение средств защиты органов слуха,
зрения, и использование шлема вблизи работающей установки.
Особенность работы с данной машиной обусловлена следующими
факторами:
– необходимость соответствия требованиям эксплуатации машины;
– необходимость применения только оригинальных частей AtlasCopco;
– соблюдение всех Европейских Стандартов охраны труда, в частности
PrEN 294, 349, 474, 983; а также Международных Эталонов 22860, 23411;
– соблюдение всех предписанных действий по работе в опасной зоне;
– использование противопожарного оборудования двух типов:
огнетушитель для пожаров класса АВС, и системы пожаротушения Ansul и
Forrex. Данные системы в качестве средства для гашения используют сухой
порошок. Конструкция системы пожаротушения не предназначена для тушения
всех видов пожаров, особенно таких, где скапливается большое количество
горючих веществ и происходит большая подача кислорода;
– согласно CEN (Committee Europedes Normes) оборудование должно
быть защищено от динамических воздействий, таких как ускорение,
замедление, неровности грунта, а также от силовых влияний при
транспортировке, перемещении, на стоянке и в процессе работы [3].
В следующей таблице описаны возможные риски и мероприятия по
устранению или уменьшению их действия.
Таблица 1
Риски и мероприятия по их устранению
Мероприятия по устранению или
Возможные риски
уменьшению действия рисков
1
2
Использование только оригинальных
запчастей, плановое прохождения
Поломка оборудования с
технического обслуживания,
возможностью взрыва
гарантийный ремонт, использование
аварийной остановки при
эксплуатации
Правильное укрепление створок шахт,
соблюдение правил нахождения в
Возможность обвала породы
опасной зоне, использование защитной
экипировки
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1

2
Использование ремня безопасности,
соблюдение норм устойчивости
Соблюдение правил нахождение в
опасной зоне, необходимость
хорошего воздухообмена
Использование одобренной защитой
органов слуха
Ремонт только с обесточенным
оборудованием, использование мер
личной безопасности
Все системы должны быть без
давления
Соблюдение правил нахождения в
опасной зоны машины, проверка
оповещающих систем перед
эксплуатацией
Прохождение противопожарной
безопасности персоналом,
использование огнетушителей и
систем пожаротушения

Возможность переворота машины
Возможность отравления газами
Возможность потери слуха
Возможность удара электрическим
током
Возможность удара гидравлической,
пневматической и водяной системы
Возможность быть сбитым машиной

Возможность пожара

Выводы.Обеспечение безопасной работы на буровых машинах есть одна
из наиболее важных целей любой компании, занимающейся данным видов
работ. Поэтому фирма AtlasCopco стремится обезопасить свое оборудования от
всевозможных рисковых ситуаций. Данное оборудование соответствует всем
Европейским и Международным Стандартам охраны труда, что делает его
более безопасным по сравнению с отечественными аналогами.
Научный руководитель Гусев А.Н., к.б.н., доцент (каф. ОТГБ НТУУ «КПИ»)
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ЗАХИСТ ВІД ВІБРАЦІЇ ТА ШУМУ НА ВИРОБИНЦТВІ
МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ
Луців Т.В., студент (гр. ПГ-41м, ПБФ НТУУ «КПІ»)

В процесі своєї життєдіяльності людина постійно стикається з
коливальними процесами різної фізичної природи. Це можуть бути коливання:
механічні, теплові, і т.д. Загальне поняття «коливання» можна сформулювати
наступним чином: коливання - це процес, що характеризує деяку зміна стану,
тобто зміну в часі величин, що визначають цей стан. Процес коливань полягає в
тому, що якась величина, пов'язана з даним об'єктом, в часі почергово, то
зростає, то спадає. Потенційно вібрація мимоволі закладається ще на стадії
проектування і конструювання, а потім при виготовленні і монтажі машин і
механізмів. Що випускаються машинобудівною промисловістю потужні і
високошвидкісні механізми, обладнання та інструменти є джерелами,
генеруючими вібрацію. Джерелами вібрації можуть бути верстати оптичного
виробництва, механічної обробки, роботизовані лінії складання і т.п. Причина
збудження вібрацій при роботі машин і механізмів - неврівноважені силові дії.
А також зворотно-поступальні системи, обертові маси, де не збігається центр
маси і вісь обертання і т.п. Причиною розповсюдження вібрацій і передачу їх
людині можуть бути:
а) недоліки в пристрої віброізоляції основ і фундаментів від вібруючого
обладнання;
б) надмірна жорсткість металоконструкцій, жорстке кріплення
майданчиків, сидінь, органів управління обладнанням і комунікацій.
При сучасному рівні розвитку та інтенсифікації виробництва проблема
боротьби з шумом стала однією з найактуальніших. Впровадження в
промисловість нових технологічних процесів, зростання потужностей і
швидкодії машин і механізмів, збільшення кількості транспортних засобів
призводить до того, що людина на виробництві та в побуті постійно піддається
впливу шуму все більш високої інтенсивності. У технічній літературі з'явився
навіть термін "шумове забруднення середовища". Дослідженнями гігієністів
встановлено, що шум підвищеної інтенсивності справляє негативний вплив на
організм людини, викликає серйозні захворювання, призводить до втрати
працездатності, знижує продуктивність праці на 10 - 15%, одночасно значно
погіршуючи його якість. Джерела шуму на виробництві - пружні коливання
машин і механізмів в цілому або окремих їх деталей. Причинами цих коливань
можуть бути механічні, аеро- та гідродинамічні і електричні явища, що
визначаються конструкцією і характером роботи машин, умовами експлуатації,
а також неточностями, допущеними при виготовленні деталей механізмів.
Чинники, що викликають шуми механічного походження, наступні: інерційні
збурюючі сили, що виникають через рух деталей механізму з перемінними
прискореннями; співудар деталей в з’єднаннях внаслідок наявності зазорів;
тертя деталей, ударні процеси (кування, штампування) і т.д. Основні джерела
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механічного шуму - підшипники кочення, зубчасті передачі, обертові
неврівноважені частини в машинах. Аеродинамічні шуми є складовою шуму
вентиляторів, компресорів, газових турбін, насосів, двигунів внутрішнього
згоряння. Гідродинамічні шуми виникають в основному при стаціонарних і
нестаціонарних рухах рідин з великими швидкостями. Електромагнітні шуми є
наслідком взаємодії феромагнітних мас під впливом змінних магнітних полів.
Для успішної боротьби з шумом необхідно знати його фізичну природу,
основні закономірності виникнення і поширення.
Для зниження рівня шуму на підприємствах можуть застосовуватися
методи боротьби з шумом на виробництві. Основні методи колективного
захисту це: зменшення шуму в джерелі його виникнення; зміна спрямованості
випромінювання; раціональне планування підприємств і цехів; акустична
обробка приміщень; зменшення шуму на шляху його поширення. Зменшення
шуму в джерелі його виникнення. Ефективність заходів щодо зниження
найбільш характерного для обладнання механічного шуму вельми обмежена і
зумовлена можливістю конструктивних зміни його вузлів. Тому зниження
механічного шуму машин слід домагатися, головним чином, на стадії
проектування. Необхідно враховувати, що один з можливих шляхів зниження
шуму - зменшення швидкості зіткнення елементів обладнання і збільшення
тривалості їх співудару. З метою зменшення механічного шуму необхідно:
замінити зворотно-поступальний рух деталей рівномірним обертальним рухом;
Застосовувати замість прямозубих шестерень косозубі або шевронні, що
знижує рівень шуму на 5 дБ; по можливості замінювати зубчасті і ланцюгові
передачі зубчато-ремінними, що знижує шум на 10 - 15 дБ; замінювати, коли це
можливо, підшипники кочення на підшипники ковзання, така заміна знижує
шум на 10 - 15 дБ; по можливості замінювати металеві деталі деталями з
пластмас та інших незвучних металів; так, заміна однієї зі сталевих шестерень
(в парі) на капроновою знижує шум на 10 - 12 дБ; використовувати пластмаси
при виготовленні деталей корпусів, наприклад, заміна сталевих кришок
редуктора пластмасовими призводить до зниження шуму на 2 - 6 дБ на середніх
частотах і на 7 - 15 дБ на високих; збільшувати внутрішні втрати матеріалу
деталей, виготовляючи їх із сплавів з високим коефіцієнтом внутрішнього тертя
(хромисті сталі, марганцево-мідні магнієві сплави, чавун та ін.); Застосовувати
балансування обертових елементів машин; використовувати матеріали
прокладок і пружні вставки в з’єднаннях, щоб виключити або зменшити
передачу коливань від однієї деталі або частини агрегату до іншої.Зміна
спрямованості випромінювання шуму. У ряді випадків величина показника
спрямованості установок G досягає 10 - 15 дБ, що необхідно враховувати при
розміщенні установок з направленим випромінюванням, відповідним чином
орієнтуючи їх по відношенню до робочих місць і прилеглому до території
підприємства житловому масиву. Заходи боротьби з шумом слід передбачати
вже на стадії проектування генеральних планів промислових підприємств і
планувань приміщень в окремих цехах. Так, при розташуванні промислових
будівель на генплані не допускається розміщення об'єктів, що вимагають
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захисту від шуму (лабораторно-конструкторських корпусів, обчислювальних
центрів, адміністративних і тому подібних будівель), в безпосередній
близькості від галасливих механічних і ковально-штампувальних цехів,
компресорних станцій і т.п. Розриви між будівлями, в яких розташовані
особливо галасливі виробництва (з рівнем шуму більше 85 дБА), і сусідніми з
ними повинні бути не менше 100 м. Найбільш гучні об'єкти необхідно
компонувати в окремі комплекси. Між "тихим" і "галасливим" комплексами
рекомендується створювати зелену захисну смугу завширшки не менше 5 м з
широколистими деревами. При плануванні приміщень усередині будинків
потрібно передбачати максимально можливе видалення тихих і малошумних
приміщень від приміщень з інтенсивними джерелами шуму. Між шумними і
тихими цехами влаштовують коридори, холи з внутрішнім озелененням.
Озеленення дуже бажано розміщувати також і в цехах. Всі ці заходи повинні
виконуватися з урахуванням технологічних процесів на підприємстві.
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ОСНОВНІ ПРИЧИНИ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ У ПТАХІВНИЦТВІ
Марчишина Є.І., доцент, кандидат сільськогосподарських наук, Войналович О.В.,
доцент, кандидат технічних наук, Зубок, Т.О., доцент, кандидат сільськогосподарських
наук (Національний університет біоресурсів і природокористування України);
Таїрова Т.М., старший науковий співробітник, кандидат хімічних наук (Національний
НДІ промислової безпеки і охорони праці)

Сільське господарство є однією з травмонебезпечних галузей
виробництва. За умов сучасного аграрного виробництва – складної
ймовірнісної системи, в якій, як правило, присутня неусунена небезпека, що
закладена через участь у технологічному процесі людини з її емоційною,
фізіологічною чи психологічною слабкістю, - завжди існує ризик настання
нещасного випадку. За кількістю випадків загального та смертельного
травматизму, сільське господарство займає 4 місце після таких
травмонебезпечних видів економічної діяльності, як вугільна галузь,
будівництво та соціально-культурна сфера. Ризик загибелі або важкого
травмування працівників на виробництві (у розрахунку на 100 тис. працівників) в
Україні залишається у декілька разів вищим, ніж в інших розвинених країнах світу.
За минулий рік у сільському господарстві отримали травми на виробництві
1102 працівники, у т.ч. із смертельним наслідком - 102. Професійний ризик
загального травмування на виробничих процесах у агропромисловому
комплексі стабільно залишається на досить високому рівні - 2,2×10-4. Такий
рівень ризику перевищує допустимий (≤10-4) рівень, який встановлено у країнах
з розвиненою ринковою економікою.
Найбільш конкурентноспроможною, скороспілою та багатовекторною
галуззю сільського господарства України є птахівництво, функціонування якої
передбачає розроблення складних технологій, спрямованих на утримання та
годівлю птиці, наукову організацію праці, застосування модернізованого
устаткування при різних технологічних операціях, впровадження науковообґрунтованих норм продуктивності (1).
Характерною особливістю сучасного промислового птахівництва є
наявність великої кількості потенційно небезпечних та шкідливих чинників,
здатних створювати загрозу для життя та здоров'я працівників. Під час
виконання робіт на працівників птахопідприємств негативно впливають
небезпечні та шкідливі виробничі чинники, джерелами яких є зовнішні
метеорологічні фактори (низька або висока температура повітря робочої зони,
підвищена вологість та рухомість повітря тощо); запиленість виробничого
середовища; значна кількість транспорту, що рухається; машини і механізми
технологічних систем; птиця; патогенні мікроорганізми; інженерні комунікації
тощо (2).
В таких умовах ігнорування або грубе порушення вимог нормативних
актів з охорони праці працівниками птахопідприємств призводить до
травмування та каліцтва.
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Метою роботи є вивчення основних шляхів розробки механізмів
профілактики та попередження травматизму через аналіз нещасних випадків.
Адже нещасний випадок на виробництві, особливо зі смертельним наслідком,
слід розглядати як сигнал щодо незадовільного стану профілактичної роботи з
попередження травматизму на тому чи іншому сільськогосподарському об’єкті.
Отже, тільки після визначення стану охорони та безпеки праці у галузі, на
підприємстві, на виробничій дільниці, об’єктивного виявлення справжніх
причин того чи іншого нещасного випадку та закономірностей його виникнення
і з’являються реальні можливості для ефективного пошуку шляхів активізації
профілактичної роботи та зниження травматизму.
Результати досліджень. Серед подій, що призвели до нещасних випадків
на птахівничих підприємствах у виділяють чотири основні, питома вага яких у
сукупності становить майже 60%, а саме: дорожньо-транспортні пригоди 29,6%, падіння потерпілого – 14,8%, падіння, обрушення, обвалення предметів,
матеріалів, ґрунту та дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються,
обертаються - по 7,4% (3).
До структури події «дорожньо-транспортна пригода» крім безпосередньо
власне дорожно-транспортної пригоди, що виникає при зіткненні двох
транспортних засобів, - входить наїзд транспортних засобів на потерпілого –
11,1%. Значна частина смертельних випадків, внаслідок наїзду транспортних
засобів пов’язана з експлуатацією механізмів, їх ремонтом та технічним
обслуговуванням, а також із запуском двигунів тракторів. Причому в таких
випадках часто травмуються водії, трактористи, механізатори, які гинуть під
колесами транспортного засобу, яким вони керують. Так, робітник
птахофабрики Т. прибув на екскаваторі ЕО-2621А для виконання земельних
робіт біля корпусу зберігання пташиних яєць. Через 3 години на території
птахофабрики поблизу будівлі №34 він був знайдений без ознак життя. Тіло
постраждалого виявлено під переднім колесом екскаватора, що буксував
впершись у будівлю. Аналогічний випадок, зі смертельним наслідком стався з
трактористом Б. іншого підприємства під час ремонту гальмівної системи
трактора ХТЗ-17221.
Високий рівень виробничого травматизму серед водіїв, трактористів,
механізаторів та інших професій підвищеного ризику потребує ефективних та
дієвих заходів, щоб запобігти повторюваності виробничих травм і аварій з тих
чи інших причин.
Друге місце в структурі подій, що призводять до нещасних випадків на
птахопідприємствах, в тому числі зі смертельними наслідками, займає падіння
потерпілого, в т.ч. з висоти, під час пересування, в ємність, яму (далі - падіння).
Так, нещасний випадок зі смертельним наслідком стався зі слюсарем М. при
виконанні ремонтних робіт на дільниці переробки цеху з утилізації відходів та
виробництва м'ясо-кісткового та кровяного борошна. Під час руху по драбині
до місця розташування коліна трубопроводу, нижні кінці драбини «поїхали» по
бетонній підлозі цеху і потерпілий впав з висоти 4 метрів. Від отриманої травми
потерпілий помер.
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Інший випадок стався на птахофабриці «Ч.», де під час виконання робіт з
обслуговування птиці від падіння з металевої драбини отримала травму
робітниця П. Травмування потерпілих при падінні сталося через конструктивні
недоліки, недосконалість, недостатню надійність та незадовільний технічний
стан засобів виробництва.
Травмування працівників через падіння обрушення, обвалення споруд,
предметів, матеріалів, ґрунту на птахопідприємствах становить 7,4%.
Смертельний травматизм в птахівництві від падіння обрушення, обвалення
споруд, предметів, матеріалів, ґрунту з високою ймовірністю може бути
пов’язаний з аварійним обрушенням будівель або їх окремих конструкцій. Так
робітник Р., під час прибирання території від старої цегли, був смертельно
травмований стіною будівлі, що обвалилась на нього. Інший випадок стався з
машиністом автомобільного крану Ч., який був смертельно травмований при
падіння автомобільного крану.
Розподіл нещасних випадків за видами події показав, що до 7,4% нещасних
випадків відбувається від механічного впливу на організм працівника предметів
та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються.
Умови існування потенційної небезпеки механічного впливу об’єкта на
людину можна розглядати як ту, що:
- передбачена самим технологічним процесом в залежності від його
призначення (наприклад, робота з підйомно-транспортним обладнанням,
станками, пресами и т.д.);
- призводить до небезпеки із-за недоліків в монтажі і конструкції об’єкту
(наприклад, обриви конструктивних елементів та їх падіння, руйнування від
корозії і т.п.), тощо.
Так, робітнику Р. відірвало палець лівої руки рухомими частинами
кормороздавача, а інший робітник І. при пересуванні по коробу ланцюгового
транспортера, провалився у отвір без кришки на транспортер. Внаслідок чого
працівник був травмований та втратив частину правої ноги.
Для безпеки персоналу рухомі частини обладнання, відкриті отвори та ті,
через які в процесі експлуатації може виділятися полум'я, гази, пил, теплота, необхідно надійно огороджувати. Ці огородження конструктивно вбудовують в
устаткування так, щоб вони не перешкоджали нормальній його експлуатації.
Огородження, що відкривається або знімається в особливо небезпечних місцях
необхідно блокувати з пусковим пристроєм машин і механізмів, а для фіксації у
відкритому чи закритому положенні - спеціальними автоматичними
пристроями. У машин, що вбудовуються у спеціалізовані автоматичні лінії при
наявності двох і більше робочих місць передбачається звукова та світлова
сигналізація, що попереджає про пуск обладнання та аварійні кнопки «СТОП»
на кожному робочому місці.
Серед подій, які призводять до нещасного випадку на тваринницьких
підприємствах, в тому числі і на птахівничих, є дія шкідливих і токсичних
речовин . Високий рівень аміаку, сірководню та інших сполук органічного
походження з неприємним запахом призводить до професійних захворювань.
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Скупчення пилу змішаного типу, в якому містяться частинки пуху та пір'я
птиці, компоненти комбікормів з біологічно активними речовинами, а також
бактеріальна і грибкова флора сприяє розвитку в працівників захворювань
органів дихання. Для зниження рівня бактеріального та хімічного забруднення
повітря в приміщеннях проводять дезінфекцію, а з метою профілактики
захворювань птиці - вакцинацію. Недотримання вимог безпеки при проведенні
цих профілактичних заходів може призвести до травмування працівників. Так,
при виконанні побілки приміщення з використанням вапна різноробоча Ж.
отримала травму очей вапном, що випорснуло з відра. Одночасно було
травмовано ще троє працівників.
Під час проведення вакцинації птиці на племптахофермі "Лебедівка" ТОВ
"Комплекс Агромарс" ветлікар З. випадково вколола себе ін’єктором в палець
правої руки. Працівницю забрали до лікарні.
Нещасні випадки на птахофабриках відбувались через технічні - 37,0%,
організаційні - 59,3%, та психофізіологічні причини – 3,7%.
Організаційні причини травматизму цілком залежать від рівня організації
праці на підприємстві. Серед організаційних причин виникнення випадків
травматизму на птахопідприємствах переважають такі як: порушення
правил дорожнього руху (22,2%), невиконання вимог інструкцій з охорони
праці (14,8%), порушення вимог безпеки під час експлуатації устаткування,
машин, механізмів тощо (7,4%).
Технічні
причини
травматизму
та
профзахворювань
можна
характеризувати як причини, не залежні від рівня організації праці на
підприємстві. В структурі технічних причин нещасних випадків на
виробництві домінують: незадовільний технічний стан транспортних засобів
(22,3%) та недосконалість технологічного процесу, його невідповідність
вимогам безпеки (7,4%). Така висока питома вага технічних причин у
виникненні нещасних випадків в птахівництві пояснюється з одного боку
достатньо високим рівнем розвитку цієї галузі. З іншого боку ресурс наявної у
сільськогосподарських підприємствах техніки практично вичерпано (досяг
критичної межі), після 10-річного і більше терміну експлуатації за наших
реалій вона морально та фізично застаріла, машинно-тракторний парк
зменшився кількісно, не забезпечує своєчасного виконання механізованих
робіт, що веде до збільшення професійного ризику. На думку багатьох вчених в
галузі охорони праці уникнути ризикових ситуацій у сільськогосподарському
виробництва сьогодні стає дуже складно.
Психофізіологічні причини обумовлені фізичними та нервово психічними
перевантаженнями, невідповідністю умов праці анатомо-фізіологічним
особливостям працівників, незадовільним психологічним кліматом в колективі
тощо. Психофізіологічною причиною виникнення випадків травматизму на
виробництві у звітному періоді є незадовільні фізичні дані працівників або
алкогольне, наркотичне сп’яніння.
Кожен другий смертельний нещасний випадок в сільському господарстві
трапився через те, що потерпілі перебували у стані алкогольного сп’яніння.
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Результати проведеного аналізу матеріалів спеціального розслідування
нещасних випадків зі смертельним наслідком показали, що найчастіше за все,
гинуть водії, трактористи, механізатори, сторожі та малокваліфіковані
робітники, які перебували у нетверезому стані. Адже перебування на робочому
місці у стані алкогольного сп’яніння є порушенням виробничої і трудової
дисципліни, відповідальність за дотримання якої несе, як сам працівник, так і
керівник підприємства.
Так, сторож фермерського господарства «П-ська інкубаторно-птахівнича
станція», перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння спричинив пожежу, в
результаті котрої загинув сам. Аналогічний випадок зі смертельним наслідком
стався на племінному птахівничому заводі у Криму.
У наведених ситуаціях керівниками господарств було знижено
вимогливість до порушників трудової дисципліни, допущено до виконання
охоронних робіт працівників, що не пройшли навчання з питань охорони праці,
попереднього медичного огляду, вступного, первинного та повторного
інструктажів з охорони праці. Адже саме власник повинен створювати належні
безпечні умови праці, сприяти усвідомленню кожним працівником тієї істини,
що дотримання вимог охорони праці є запорукою не лише збереження здоров’я,
а й розв’язання економічних та соціальних проблем (4).
Висновки. Таким чином, для зниження рівня травматизму на
птахопідприємствах керівництву підприємства, спеціалістам з охорони праці
необхідно постійно роз’яснювати працівникам про необхідність дотримання
вимог ст. 14 Закону України «Про охорону праці», а саме: дбати про особисту
безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих в процесі
виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства,
дотримуватись правил поводження з машинами механізмами, устаткуванням та
іншими засобами виробництва. Крім цього, працівники повинні дотримуватись
правил техніки безпеки при виконанні технологічних процесів, враховувати
медичні висновки щодо індивідуальних властивостей організму, застосовувати
наявні засоби індивідуального захисту. Керівництво підприємств повинно
більше уваги приділяти контролю режимів праці та відпочинку (тривалість
робочої зміни); проводити попередній (при прийомі на роботу) медичний
огляд; контролювати умови праці (враховувати вплив додаткових факторів:
шум, переохолодження тощо); посилити контроль за дотриманням правил
техніки безпеки (трьохступеневий адміністративно-громадський контроль за
станом охорони праці).
Дотримання законодавства у сфері охорони праці стане запорукою
збереження найціннішого – людського життя.
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Лавриненко Ю.В., Разумна А.Є., студ. (гр. ОЗ-42м, ІЕЕ НТУУ «КПІ»)

Однією з умов неповного виявлення хронічних професійних захворювань
є порушення в організації та проведенні профілактичних медичних оглядів
працівників. Стан здоров’я працівників віддзеркалює ступінь впливу на
організм людини несприятливих факторів ендогенного та екзогенного
походження: спадковості, рівня життя, умов праці, стану довкілля та якості
медичної допомоги.
В Україні професійні захворювання працівників завдають великих
економічних збитків суспільству. Економічні втрати від професійних
захворювань в країні становлять мільярди гривень. До них належать:
 виплати за втрату працездатності;
 разові виплати при встановленні діагнозу профзахворювання;
 доплати до пенсій;
 виплати на вироби медичного призначення та лікарські засоби,
медичну та професійну реабілітацію.
Медичним оглядам працівників підприємств належить значна роль у
збереженні здоров’я тому, що вони дозволяють попередити настання у
працівника клінічних ускладнень наявних захворювань, перехід захворювань у
хронічну стадію з настанням станів декомпенсації, що супроводжуються
недостатністю серцево-судинної і дихальної систем та іншими ускладненнями
захворювань, які призводять до смерті.
Основними видами медоглядів є попередній (проводиться під час
прийняття на роботу) і періодичний (протягом трудової діяльності працівника,
не рідше 1 разу на 2 роки). Їх організація має декілька певних етапів:
I. Визначення категорії працівників, які підлягають обов’язковим
профілактичним медоглядам.
II. Складання поіменного списку працівників, які підлягають періодичним
медоглядам.
III. Укладання договору із закладом охорони здоров’я, в якому
проводитимуться медогляди працівників.
IV. Направлення працівників для проходження медогляду.
V. Проходження працівниками періодичного медогляду.
VI. Оформлення результатів медогляду.
VII. Використання результатів медогляду.
Іноді працівники, знаючи про наявні у них захворювання, які є
протипоказаннями для продовження роботи за спеціальністю, свідомо не
проходять періодичний медогляд – вони прагнуть за будь-яку ціну
продовжувати свою роботу до досягнення пенсійного віку.
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Непроходження періодичного медогляду, а отже відсутність належного
лікування, диспансерного нагляду та оздоровлення працівника, який має
захворювання, в деяких випадках може викликати клінічні ускладнення цих
захворювань та призвести до виникнення хронічних профзахворювань,
нещасних випадків або раптової смерті на робочому місці.
Тому роботодавець має право в установленому законодавством порядку
притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового
медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності та відсторонити його від
роботи без збереження заробітної плати. Цей дієвий захід має позитивне
значення не тільки для проходження працівником медогляду у погоджені
терміни, а й засторогою для інших працівників.
Кожному працівнику необхідно проходити психіатричний медогляд.
Порядок організації та проведення психіатричних оглядів регулюють такі
нормативні документи:
- Порядок проведення обов’язкових попередніх та періодичних
психіатричних оглядів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 2000 р. № 1465 ;
- Інструкція про проведення обов’язкових попередніх та періодичних
психіатричних оглядів, затверджена наказом МОЗ України від 17 січня
2002 р. № 12.
Обов’язкові попередній та періодичні психіатричні огляди проводять з
метою встановлення придатності особи до виконання окремих видів діяльності
(робіт, професій, служби) з особливими вимогами до стану її психічного
здоров’я, для вирішення питання про наявність або відсутність у неї
психіатричних протипоказань.
Періодичність проведення психіатричних оглядів визначено Переліком
медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів
діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню
небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність.
На підприємстві необхідно скласти список працівників, які підлягають
психіатричним оглядам, або відмінити у «загальному» поіменному списку
працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам, працівників, яким
необхідно також пройти психіатричний огляд.
Для проходження психіатричного огляду працівникові на підприємстві
мають видати направлення, також виникає необхідність документального
підтвердження виду робіт, які виконує чи буде виконувати працівник, що
проходить психіатричний огляд.
При направленні працівників на проходження психіатричних оглядів
підприємство може обрати один з двох варіантів:
1) працівники підприємства проходять огляд у психіатричних закладах
за місцем їх постійного проживання без укладання договорів між
підприємством та цими закладами;
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2) працівники підприємства проходять огляд в одному психіатричному
закладі, з яким укладено договір, але приносять довідки від лікарів-психіатрів
про звернення за психіатричною допомогою за місцем постійного проживання.
Для проходження психіатричного огляду працівник повинен пред’явити
паспорт, а військовозобов’язані ще й військовий квиток (приписне свідоцтво)
При проведенні психіатричного огляду враховують дані про звернення
працівників по психіатричну допомогу до інших психоневрологічних закладів
на підставі таких документів: медична картка амбулаторного хворого,
диспансерна карта, виписки з медичної документації тощо.
Психіатричні огляди передбачають такі обсяги обстеження: анкетування
щодо можливих скарг та анамнезу психічних розладів, клінічне обстеження, яке
є складовою частиною зазначеної програми, та додаткові обстеження.
Висновок про відсутність медичних психіатричних протипоказань щодо
виконання окремих видів діяльності надається на підставі обстежень з
Протоколом обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних
оглядів. Оригінали Протоколу на руки працівникам не видаються, а
зберігаються в архіві психоневрологічного закладу, який проводив обов’язкові
попередній та періодичний психіатричні огляди, протягом 5 років.
Після проведення психіатричних оглядів, а у разі потреби – додаткового
амбулаторного чи стаціонарного обстежень та огляду ЛКК працівнику видають
Медичну довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного
психіатричних оглядів за формою № 122-2/о. У цій довідці зазначають
відсутність чи наявність у працівника психіатричних протипоказань для
виконання окремих видів діяльності. В кінці довідки має бути розбірливо
вказано прізвище лікаря-психіатра, стояти його підпис та печатка
психоневрологічного закладу. Термін дії довідки встановлюється відповідно до
періодичності психіатричних оглядів.
Копія медичної довідки вкладається до Карти працівника, який підлягає
попередньому (періодичному) медогляду (Додаток 7 до п. 2.16 Порядок
проведення медичних оглядів працівників певних категорій), а результати
використовуються головою комісії при прийнятті остаточного рішення щодо
можливості початку або продовження роботи в умовах впливу шкідливих
факторів.
Література
1. Бабенко Л. Медичні огляди працівників: підстави та порядок
проведення. /Л.Бабенко//Консультант кадровика. – 2012. - №13 – с.25.
2. Заболотна С. Порядок проведення медоглядів працівників певних
категорій/С.Заболотна //Довідник кадровика. – 2008. - №8 – с.14-16.
3. Кононова І. Все про організацію та проведення медичних оглядів
працівників підприємства. /І. Кононова//Консультант з охорони праці та
пожежної безпеки. – 2013. - №6 – с.25-27.
263

УДК 368.042

АНАЛІЗ ПРИЧИНИ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ
ЗА 9 МІСЯЦІВ 2014 РОКУ
Мітюк Л.О., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), Таірова Т.М., к.х.н., с.н.с.,
(ДУ «ННДІПБОП»), Адаменко А.В., Павленко Л.А., студ. (гр.ОЗ-42м, ІЕЕ НТУУ «КПІ)

Причини виробничого травматизму можуть бути самими різними, адже
можливість виникнення у працівника конкретної виробничої травми
(виникнення нещасного випадку на виробництві) безпосередньо залежить від
характеру робочого місця, особливостей праці, характеру працівника і
сукупності цілого ряду інших умов праці. Аналіз таких багатофакторних умов є
досить складною інженерною задачею.
Під виробничими травмами слід розуміти ушкодження, що потягли за
собою порушення цілісності тканини або нормального функціонування органу
або організму, раптово виниклі на території підприємства або установи у
працюючого в результаті впливу на нього механічних, термічних та інших
факторів.
Аналіз оперативних даних за 9 міс. 2014 р. показав, що порівняно з
аналогічним періодом минулого року кількість травмованих на виробництві
зменшилась на 21,7% (4891 потерпілих проти 6246). В той саме час рівень
смертельного травматизму за цей період зріс на 7,8% (417 загиблих проти 387).
Одною із причин такої ситуації є ведення бойових дій у містах Донецької
та Луганської областей при не припиненій виробничій діяльності. Як приклад,
можна навести надзвичайно велике збільшення (більш ніж у чотири рази) у
2014 році в порівнянні з 2013 кількості смертельно травмованих працівників на
підприємства міського електротранспорту, будівництва та експлуатації
магістральних і міських автодоріг, спецкомунтрансу, комунмашу.
Збільшення
рівня загального травматизму спостерігається на
підприємствах таких галузей виробництва: залізничний транспорт,
метрополітени (+14) і видавнича справа (+3). В той саме час, на понад 20
відсотків, зменшився загальний травматизм у наступних великих
травмонебезпечних галузях виробництва як вугільна, гірничорудна і нерудна
промисловості, будівництво, енергетика, сільське і лісове господарства.
Результати аналізу показують, що понад 71% потерпілих припадає на
п’ять видів нагляду, адаптованих до КВЕД: вугільна промисловість (36,2%),
СКС та торгівля (14,2%), машинобудування (7,8%), сільське господарство
(5,3%), металургійна промисловість (5,3%).
Аналіз кількісних і якісних показників виробничого травматизму з
тяжким і смертельним наслідками за матеріалів спеціальних розслідувань
нещасних випадків на виробництві за 9 міс. 2014 р. на основі актів форми Н-1 і
з урахуванням класифікації причин і подій настання нещасних випадків на
виробництві, визначеної в Порядку розслідування та ведення обліку нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві затвердженого
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постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232,
свідчить про те, що настання нещасних випадків на виробництві протягом 9
міс. 2014 р відбувалось через організаційні причини -58,7%, технічні - 31,0% і
психофізіологічні причини - 9,7% (рис. 1).
Результати порівняння даних з аналогічними за 9 міс. 2013 р. вказують на
те, що за звітний період збільшилась питома вага нещасних випадків з причин
організаційного характеру (58,7 % проти 55,3 %), разом з тим зменшилась
питома вага випадків травматизму з технічних причин (31,0% проти 33,5 %).
Психофізіологічні
10%

Інші
1%

Технічні
31%

Організаційні
58%

Рисунок 1. Розподіл потерпілих за причинами настання нещасних
випадків за 9 міс. 2014 р.
Зміни в структурі основних технічних причин настання нещасних
випадків на виробництві за 9 міс. 2014 р. порівняно з аналогічним періодом
минулого року сталися внаслідок збільшення питомої ваги таких причин:
- недосконалість, невідповідність вимогам безпеки технологічного
процесу (9,0% проти 2,8%);
конструкційні недоліки, недосконалість, недостатня надійність
засобів виробництва (3,3% проти 2,3%);
- неякісна розробка або відсутність проектної документації на
будівництво, реконструкцію виробничих об'єктів, будівель, споруд, обладнання
тощо (2,3% проти 1,1%).
В структурі основних організаційних причин нещасних випадків на
виробництві за 9 міс. 2014 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року
збільшилась питома вага таких причин, як:
- невиконання вимог інструкцій з охорони праці (19,7% проти 16,2%);
- порушення правил дорожнього руху (7,0 % проти 4,9%);
- порушення технологічного процесу (8,7% проти 6,3%);
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- незадовільне функціонування, недосконалість або відсутність системи
управління охороною праці (1,3% проти 0,5%);
- відсутність або неякісне проведення інструктажу (1,3% проти 0,7%).
Основною психофізіологічною причиною нещасних випадків на
виробництві за 9 міс. 2014 р. є особиста необережність потерпілого (4,0%) та
травмування внаслідок протиправних дій інших осіб (3,7%).
Основними подіями, що можуть призвести до настання нещасних
випадків з тяжким та смертельним наслідком на виробництві, є: дія предметів і
деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються; падіння, обрушення,
обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо; падіння потерпілого і
дорожньо-транспортна пригода (ДТП). За останній рік збільшилась питома вага
нещасних випадків через падіння потерпілого, ДТП, газодинамічне явище.
Впродовж 9 міс. 2014 р. найчастіше травмувались працівники таких
професій: гірничі робітники очисних вибоїв (ГРОВ) і прохідники (23,7%),
оператори (17,9%), кваліфіковані робітники з інструментом (17,0%),
найпростіші професії (8,7%), водії (6,7%), слюсарі (5,4%), професіонали (5,1%).
Травмовані працівники цих професій складають понад 84,5% від усіх
потерпілих. Порівняно з 9 місяцями 2013 р. збільшилась питома вага
травмованих працівників таких категорій: гірники 23,7% проти 13,9%,
професіонали 5,1% проти 2,7%, кваліфіковані робітники з інструментом 17,0%
проти 15,9%. Проте зменшилась питома вага нещасних випадків: слюсарі 5,4%
проти 10,1%, водії –6,7% проти 8,5.
Проведений аналіз показав, що за 9 міс. 2014 р. відсоток травмованих
працівників, які перебули в стані алкогольного сп’яніння складає 6,2% проти
5,4% у 2013р.
Устаткування, яке встановлено, налагоджено та експлуатується на
виробництві, не повинно створювати небезпеку для персоналу та інших осіб.
Однак, результати аналізу травматизму показали, що найчастіше нещасні
випадки, у тому числі зі смертельним наслідком стаються на устаткуванні:
гірничошахтному – 14,5 %, на автомобілях – 20,8 %, автомобілях
спеціалізованих, автопоїздах, автомобілі-тягачах, кузовах і фургонах, причепах,
тролейбусах, автонавантажувачах, мотоциклах, велосипедах – 8,7%, а також на
енергетичному – 5,2 %.
На не несправному обладнанні сталось 24,1 % нещасних випадків з
тяжким і смертельним наслідком. Аналіз стану робочих місць, на яких сталися
зазначені нещасні випадки, показав, що травмування пов’язано з несправністю
устаткування:
- підіймально-транспортне (крім кранів і конвеєрів) – 7,7%;
- устаткування гірничошахтне – 10,3 % випадків;
- устаткування технологічне і запасні частини до нього для торгівлі,
громадського харчування та блоків харчування, устаткування холодильне і
запасні частини до нього, вироби культурно-побутового призначення та
господарського вжитку – 25,6 %.
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ТРАГІЧНІСТЬ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ВОЄННОГО
ХАРАКТЕРУ ДЛЯ МИРНОГО НАСЕЛЕННЯ
Мітюк Л.О., к.т.н., доц. (каф ОПЦБ НТУУ КПІ»);
Жижа М. І., студент (гр. ОТ-41м, IEE «НТУУ КПІ»)

Закон «Про цивільну оборону України» повідомляє: «Цивільна оборона
України є державною системою органів управління, сил і засобів, що
створюється для організації і забезпечення захисту населення від наслідків
надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, природного та воєнного
характеру». Надзвичайні ситуації техногенного, природного, екологічного та
соціально-політичного характеру притаманні кожному місту, населеному
пункту, району, області або регіону держави.
До небезпек військового характеру відносять збройні конфлікти, війни.
Війна — це збройна боротьба між державами (їх коаліціями) або соціальними,
етнічними та іншими спільнотами.
Надзвичайні ситуації воєнного характеру, які пов’язані з протиправними
діями терористичного і антиконституційного спрямування, поділяються на:
1) здійснення або реальна загроза збройних нападів і утримання
важливих об’єктів або реальна загроза вчинення таких акцій щодо органів
державної влади, дипломатичних та консульських установ, правоохоронних
органів, телерадіоцентрів та вузлів зв’язку, військових гарнізонів, державних
закладів, атомних електростанцій або інших об’єктів атомної енергетики;
2) знищення або викрадення з об’єктів зберігання, використання,
переробки та під час транспортування: вогнепальної зброї, боєприпасів,
бронетехніки, артозброєння, вибухових речовин, радіоактивних і сильнодіючих
речовин, наркотичних речовин, препаратів і сировини;
3) аварії на арсеналах, складах боєприпасів та на інших об’єктах
військового призначення з викидом уламків, реактивних та звичайних
боєприпасів, виявлення застарілих боєприпасів тощо.
Загалом, війна як спосіб знищення представників свого виду із всіх
представників біосфери притаманна тільки людині. В історії людства було
багато кровопролить в ім'я певної ідеї: релігійної, вселенського щастя і
братерства, тотального пограбування сусідів, завойовування територій. Про це
свідчать події в Древній Греції і Римській імперії, походи хрестоносців і
інквізиції, революції.
Варто зазначити, що до початку XIX століття війни, зазвичай, мали
локальний характер і не мали великого впливу на екологію. Після ери
"холодної війни" і протистояння двох систем, ядерного роззброєння,
підписання низки договорів про знищення вже морально та фізично застарілого
ядерного, бактеріального і хімічного озброєння, який збігся з розпадом СРСР,
докорінно змінилась система геополітичної стратегії.
За статистикою внаслідок воєнних конфліктів страждає, здебільшого,
мирне населення, збільшується кількість біженців. За даними ООН, їх кількість
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на планеті перевищує 30 млн. осіб, і цей показник зростає. Треба зазначити, що
воєнні конфлікти за теперішніх умов можуть спричинити набагато більших
втрат серед населення, різні зміни умов його життєдіяльності, значне падіння
рівня виробництва. Свідченням цього є військові конфлікти і війни, що
відбулися на території колишньої Югославії, Чечні, Афганістану, Іраку.
За даними Стокгольмського інституту проблем війни і миру у Першій
світовій війні загинуло 10 млн. осіб і 20 млн. залишились каліками. У Другій
світовій війні загинуло понад 50 млн. осіб, а з 1945 року до наших часів
унаслідок більш ніж 315 локальних воєн і конфліктів загинуло понад 25 млн.
осіб.
Спостерігається й інша тенденція — зростання кількості жертв серед
населення. Якщо у Першій світовій війні від загальної кількості загиблих
військові становили 95 %, а мирне населення — 5 %, то у Другій, відповідно,
50 % і 50 %, у Кореї загинуло 9 млн. осіб, із них 84 % — мирні жителі і тільки
16 % — військові, а під час війни у В'єтнамі кількість загиблих мирних жителів
перевищила 90 %.
Було б правильно перейти до опису їх видів і наслідків. В сучасних
умовах при виникненні широкомасштабної війни не викликає сумнівів
використання зброї масового ураження і перш за все ядерної зброї. Розглянемо
наслідки такого використання для життєдіяльності людини. Ядерна зброя має
декілька факторів ураження: світловий удар, тепловий удар, ударна хвиля та
променеве ураження. Кожен з них становить велику небезпеку для життя і
здоров’я людини. Світловий удар приводить до сліпоти, загорання одежі і
предметів навколишньої обстановки, тепловий доповнює цей ефект. Ударна
хвиля руйнує будівлі і споруди, а послідуюче радіоактивне ураження робить
перебування на зараженій території небезпечним для здоров’я та життя.
Ядерний удар характеризується великим радіусом дії (120 км для бомби
середньої потужності), великими втратами серед людей (90% в радіусі 100 км) і
ще більшою кількістю опромінених. Після нього територія непридатна для
проживання, а виниклі пожежі розносять за вітром радіоактивні елементи.
Люди отримують опіки різного ступеня, механічні ушкодження від ударної
хвилі і звичайно променеву хворобу. В залежності від її ступеня наступає
смерть або розвивається лейкемія, ракові захворювання, значно послаблюється
імунітет.
Говорячи про сьогодення, неможливо оминути питання воєнних дій на
території України. Від початку протистоянь й до сьогодні у східних регіонах
України, а саме в Донецькій області загинули близько трьох сотень мирних
жителів, у Луганській – одна сотня, безліч людей безвісті зникли. Серед
загиблих жителів Донеччини – вісім жінок та двоє дітей. Також до медиків
звернулися близько шість сотень поранених, із них одна дитина віком 14 років.
Припинили функціонувати десять медзакладів, пошкоджені системи водо-,
газо- та електропостачання. Як результат, жителі Донецької та Луганської
області залишилися без їжі, води та грошей. Десятки тисяч мирних жителів
змушені покидати свої домівки, інші ж залишаються жити з постійним страхом
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бути пораненими або вбитими. Інфраструктура Донецької області зруйнована,
за оцінками експертів на її відновлення необхідно близько 8 млрд дол. Це лише
невелика частина суворих реальностей, через які змушені проходити громадяни
України, це і є трагічні наслідки надзвичайних ситуацій воєнного характеру.
Іншим джерелом небезпеки є надзвичайна антисанітарна обстановка під
час ведення бойових дій. Перш за все це велика кількість трупів, які не завжди
можна поховати (наприклад у містах ведення інтенсивних бойових дій). Також
завжди спостерігається зріст популяції гризунів і інших тварин, які завжди є
переносниками хвороб; відчувається недостатнє медичне обслуговування,
нестача медичних препаратів (більшість іде на фронт). Отже створюється
сприятлива ситуація для виникнення епідемій, особливо в теплі місяці. Також
багато людей можуть потерпати від звичайних хвороб які не зможуть
ефективно лікуватися в умовах воєнного часу. Іншою складовою є складна
екологічна та техногенна обстановка. Треба враховувати, що сучасна війна не
обходиться без значних руйнувань, які самі по собі являють загрозу життю
людини і зазвичай супроводжуються пожежами.
Але ще більшу небезпеку несуть в собі підприємства, які й за мирних
умов були джерелом небезпеки і шкідливих викидів. Хімічні підприємства,
АЕС, нафтопереробні заводи у разі їх часткового або повного руйнування
викличуть техногенну катастрофу і будуть становити значну небезпеку для
життєдіяльності людей у районі розташування.
Наведені вище реальні наслідки надзвичайних ситуацій воєнного
характеру чітко дають зрозуміти, що вони є небажаними і для їх блокування
необхідно вживати заходи у сфері захисту населення і територій.
До основних заходів у сфері захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій відносять наступні:
1. Інформування та оповіщення у сфері захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій є основним принципом та головним і невід’ємним
елементом усієї системи заходів такого захисту.
2. Спостереження. Відповідними центральними та місцевими органами
виконавчої влади здійснюється: створення і підтримання в постійній готовності
загальнодержавної і територіальних систем спостереження і контролю з
включенням до них існуючих сил та засобів контролю; організація збирання,
опрацювання і передавання інформації про стан довкілля, забруднення
харчових продуктів, води радіоактивними, хімічними речовинами,
мікроорганізмами та іншими біологічними агентами.
3. Укриття в захисних спорудах. Укриттю в захисних спорудах, у разі
необхідності, підлягає населення відповідно до його належності (працююча
зміна, населення, яке проживає в небезпечних зонах).
4. Евакуаційні заходи. В умовах неповного забезпечення захисними
спорудами в містах та інших населених пунктах, що мають об’єкти підвищеної
безпеки, основним засобом захисту населення є евакуація і розміщення його у
зонах, які є безпечними для проживання людей і тварин.
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5. Медичний захист. До медичного захисту відносять заходи запобігання
або зменшення ступеня ураження людей, своєчасного надання медичної
допомоги постраждалим та їх лікування.
6. Біологічний захист. Захист від біологічних засобів ураження включає
своєчасне виявлення чинників біологічного зараження, залежно від їх виду і
ступеня ураження, проведення комплексу адміністративно-господарських,
режимно-обмежувальних і спеціальних протиепідемічних та медичних заходів.
7. Радіаційний і хімічний захист. Включає заходи щодо виявлення та
оцінки радіаційної і хімічної обстановки, організацію та здійснення
дозиметричного і хімічного контролю, розроблення типових режимів
радіаційного захисту, забезпечення засобами індивідуального та колективного
захисту, організацію та проведення спеціальної обробки.
Література
1. Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру» від 02.10.2012.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ РУК
Мітюк Л.О., канд. техн. наук, доц., (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»),
Кравчук Р.А., студент (гр. ОЗ-41м, ІЕЕ НТУУ «КПІ»)

Безпека працівників – один із головних критеріїв існування будь-якого
виробничого підприємства. Існує безліч засобів для уникнення ситуацій, що
можуть загрожувати здоров’ю і життю працівника. Вони повинні відповідати
параметрам, що встановлені Технічним регламентом засобів індивідуального
захисту, який був затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
27.08.2007 №761. Згідно зі статистикою, найбільш вразливими є кисті рук, адже
під час виробничого процесу руки працівників наражаються на велику
кількість професійних ризиків. Саме тому для захисту рук використовують
різноманітні захисні рукавиці.
Захисні рукавиці мають відповідати певним технічним характеристикам,
що можуть різнитися згідно зі спеціалізацією підприємства. Захисні рукавиці
підлягають оцінці відповідності за Технічним регламентом, а саме – за
національними стандартами з Переліку національних стандартів, які в разі
добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам
Технічного регламенту засобів індивідуального захисту затвердженого наказом
Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики від 06.03.2009 № 101.
Згідно з пунктом 2 Технічного регламенту, засоби індивідуального
захисту поділяють на 3 категорії. Захисні рукавиці відносяться до першої і
третьої категорій. До першої категорії засобів індивідуального захисту
відносять засоби, що мають просту конструкцію і допомагають захистити руки
від незначної механічної дії (садові рукавиці), впливу слабких миючих засобів,
наслідки яких легко усуваються, а також температурного впливу, при контакті з
поверхнею, нагрітою до температури, що не перевищує 50°С. До цієї групи
також відносять рукавиці, використання яких захищає від незначного
механічного впливу (для захисту від порізів і проколів ручними ножами за
ДСТУ ЕN 1082-1:2005, ДСТУ ЕN 1082-2:2005; рукавиці для захисту від
механічних ушкоджень за ДСТУ ЕN 388:2005; рукавиці з механічним захистом
для електротехнічних робіт ДСТУ ЕN 50237:2006), слабких ударів та вібрацій,
що не впливають на життєво важливі органи та не здатні спричинити
невиліковні ушкодження (рукавиці для захисту від вібрацій за ГОСТ 12.4.002 97), впливу погодних умов.
До другої категорії відносять засоби індивідуального захисту, які мають
конструкцію середньої ступені складності.
До третьої категорії відносять засоби індивідуального захисту, що мають
конструкцію високої складності і слугують для запобігання ушкоджень, що
можуть призвести до ситуацій, небезпечних для життя людини. До цієї
категорії належать засоби індивідуального захисту, що частково захищають від
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впливу хімічних речовин та іонізуючого опромінення (спеціальні рукавиці для
захисту від хімічних речовин та мікроорганізмів за ДСТУ EN 374-1.2005, ГОСТ
12.4.010-75; рукавиці для захисту від іонізуючого випромінювання та
радіоактивних речовин за ДСТУ EN 421-2001; рукавиці для захисту від
радіоактивних речовин за ГОСТ 12.4.066-79), аварійне спорядження, що
призначене для використання при високих температурах (> 100°С), які можуть
супроводжуватися, або не супроводжуватися інфрачервоним випромінюванням,
відкритим полум’ям або виділенням великої кількості розплавлених речовин (
рукавиці спеціальні за ГОСТ 12.4.10-75; рукавиці захисні для пожежників за
ДСТУ EN 659:2005), аварійне спорядження, призначене для використаннях при
низьких температурах (Тповітря до -50°С) (рукавиці для захисту від знижених
температур ДСТУ EN 511:2005), засоби індивідуального захисту від ураження
електричним струмом (діелектричні рукавиці). Обрати рукавиці з широким
спектром та максимально можливим рівнем захисних характеристик не є
оптимальним універсальним рішенням для будь-якого випадку. Коли ризик
отримати травму руки не є суттєвим, можна вибрати рукавиці з меншим
захисним рівнем, але кращою функціональністю руки.
За технологією виготовлення захисні рукавиці поділяють на сім видів:
формовані рукавиці, еластичні анатомічні рукавиці, еластичні рукавиці з
ворсовим бавовняним напиленням зсередини, або без напилення, безшовні
в’язані рукавиці з покриттям або без покриття, рукавиці, основи яких зшиті з
кількох деталей з різними видами покриття, рукавиці,що мають додаткову
утеплюючу підкладку та рукавиці, що зшиті з натуральних матеріалів.
Засоби індивідуального захисту проходять ретельне тестування згідно з їх
функціональним призначенням. Для проведення оцінки відповідності засобів
індивідуального захисту вимогам Технічного регламенту № 761 виробник або
його уповноважений представник чи постачальник, що відповідає за введення
засобів індивідуального захисту в обіг, повинен застосувати процедури оцінки
відповідності (модулі або їх комбінації) згідно з Технічним регламентом
модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком
відповідності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
07.10.2003 № 1585.
Виробництво захисних рукавиць відбувається за ГОСТ у межах
стандартного розмірного ряду: з 6-го по 11-й розмір. Але на ринку засобів
індивідуального захисту часто трапляються підробки. Виявити їх можна за
відсутністю позначення відповідного ДСТУ EN, наприклад:
1. Відповідно до підпункту 7.2.1 ДСТУ ЕN 420-2001 кожна захисна
рукавиця повинна мати таке маркування:
• назву, торгову марку або інші ідентифікаційні ознаки виробника чи його
уповноваженого представника;
• познаки рукавиці (фірмову назву або код, що дає змогу користувачеві
чітко ідентифікувати виріб);
• познаку розміру;
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• за необхідності строки використання (якщо захисні властивості
рукавиць згодом змінюються).
2. Згідно з підрозділом 7.3 ДСТУ EN 420-2001 у разі надходження
захисних рукавиць на ринок вони мають містити таку мінімальну доступну
інформацію:
• назва та повна адреса виробника або його уповноваженого
представника;
• маркування (познаки рукавиці);
• інформація щодо розміру;
• за необхідності піктограму(-и), що вказує категорії небезпечних впливів,
що супроводжуються застосованими рівнями виконання робіт (Таблиця 1);
Таблиця 1. Піктограми для категорій небезпечних впливів, що
супроводжуються застосованими рівнями виконання робіт (рівнями діяльності)
Категорія
Категорія
небезпеки або
небезпеки або
Піктограма
Піктограма
умови
умови
застосовування
застосовування
Механічна
небезпека

Небезпека впливу
мікроорганізмів

Контакт із
різальними
предметами

Небезпека
низьких
температур

Статична
електрика

Нагрів та вогонь

Хімічний
небезпечний
вплив

іонізуюча радіація
та радіоактивна
забрудненість

• позначку про те, що захист поширюється лише на частину руки (за
потреби);
• сировинний склад, список речовин, що містить рукавиця, які можуть
викликати алергію.
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ИСТОЧНИКИ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ,
ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ И ДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА
Михеев Ю. В., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПИ»),
Нгуен Фионг Ань, студ. (гр. УЗ-14, ФММ НТУУ «КПИ», Вьетнам),

Ионизирующие излучения – это излучения, взаимодействие которых со
средой приводит к образованию зарядов разных знаков. Источники ионизирующих излучений (ИИ) бывают естественные (космические лучи, естественно
распределенные на Земле радиоактивные вещества, радиоактивные воды и др.)
и техногеннные (ядерные реакторы, ядерные материалы и др.). Для контроля и
автоматизации производственных процессов применяют уровнемеры,
плотномеры, толщиномеры, рентгено- и гамма-дефектоскопы, ускорители и др.
Техногенные источники излучения классифицируют на закрытые и открытие.
Закрытыми ИИ называются источники ионизирующих излучений, устройство которых исключает поступление содержащихся в нем радионуклидов в
окружающую среду в условиях применения и износа, на которые он рассчитан,
при соблюдении установленных и контролируемых условий.
Открытыми ИИ называются источники излучений, при использовании
которых возможно поступление содержащихся в них радионуклидов в окружающую среду.
К ионизирующим излучениям относятся:
 рентгеновское и γ-излучение; они различны только по происхождению:
рентгеновское – возникает при работе определенных электрических устройств
(например, рентгеновской трубки); а γ-излучение – при ядерных реакциях;
 a-излучение – это поток частиц, являющихся ядрами атома гелия. Состоит из двух протонов и двух нейтронов;
 b-излучение – это поток электронов, имеющих отрицательный заряд;
 нейтронное излучение – нейтральные элементарные частицы. Поскольку нейтроны не имеют электрического заряда, при прохождении через вещество
они взаимодействуют только с ядрами атомов. Их можно получать искусственно при искусственно вызванном радиоактивном распаде (например,
при ядерном взрыве или при работе ядерных реакторов).
Излучения характеризуются по их ионизирующей и проникающей способности. Ионизирующая способность излучения определяется удельной ионизацией, т. е. числом пар ионов, создаваемых частицей в единице объема
массы среды или на единице длины пути. Излучения различных видов обладают различной ионизирующей способностью. Проникающая способность
излучений определяется величиной пробега (это путь, пройденный частицей в
веществе до ее полной остановки, обусловленной тем или иным видом
взаимодействия):
 a-частицы обладают наибольшей ионизирующей способностью и наименьшей проникающей способностью. Их удельная ионизация изменяется от 25
до 60 тыс. пар ионов на 1 см пути в воздухе. Длина пробега этих частиц в
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воздухе составляет несколько см, а в мягкой биологической ткани – несколько
десятков микрон. Они не могут проникнуть ни через одежду человека, ни через
кожный эпителий, поэтому если источник излучения этих частиц расположен
вне организма (внешнее облучение), он не представляет опасности для
здоровья. При попадании же этого источника внутрь организма с пищей и/или
водой (внутреннее облучение), a-частицы становятся наиболее опасными для
человека;
 b-излучение имеет существенно меньшую ионизирующую способность
и большую проникающую способность. Средняя величина удельной ионизации
в воздухе составляет около 100 пар ионов на 1 см пути, а максимальный пробег
достигает нескольких метров при больших энергиях. Задерживается одеждой,
кожным эпителием, вызывая пигментацию, ожоги и язвы на теле. Как и aчастицы, b-излучение наиболее опасно при внутреннем облучении;
 рентгеновское и γ-излучения обладают большой проникающей способностью и легко проходят через тело человека, что представляет опасность для
здоровья;
 нейтронное излучение обладает высокой проникающей способностью,
зависящей от плотности облучаемого вещества и энергии нейтронов. Оно
опасно как при внешнем, так и при внутреннем облучении.
Проходя через биологический объект ионизирующие излучения вступают
с ним в реакцию, рассеивая значительную часть своей энергии. Хаотическая
ионизация и возбуждение при рассеивании энергии происходят во всех типах
молекул облучаемого объекта. В результате воздействия ионизирующих
излучений происходит разрыв молекулярных связей и изменение химической
структуры различных соединений, что в свою очередь приводит к гибели
клеток.
Еще более существенную роль в формировании биологических последствий играют продукты радиолиза воды, которая составляет 60–70 % массы
биологической ткани. Под действием ионизирующих излучений на воду образуются свободные радикалы Н и ОН, а в присутствии кислорода также
свободный радикал гидропероксида (НО2) и пероксида водорода (Н2О2), являющиеся сильными окислителями. Продукты радиолиза вступают в химические реакции с молекулами белка, ферментов и других структурных элементов биологической ткани. В результате этого нарушаются обменные процессы, подавляется активность ферментных систем, замедляется и прекращается рост тканей, возникают новые химические соединения, не свойственные
здоровому организму – токсины.
Интенсивность химических реакций, индуцированных свободными радикалами, повышается, и в них вовлекаются многие сотни и тысячи молекул, не
затронутых облучением. В этом состоит специфика действия ионизирующих
излучений на биологические объекты, то есть производимый излучением
эффект обусловлен не столько количеством поглощенной энергии в облучаемом объекте, сколько той формой, в которой эта энергия передается. Никакой другой вид энергии (тепловой, электрической и др.), поглощенной
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биологическим объектом в том же количестве, не приводит к таким изменениям, какие вызывает ионизирующее излучение.
При работе с источниками ионизирующего излучения работник подвергается воздействию производственных факторов, которые могут оказывать
неблагоприятное воздействие в ближайшем или отдаленном периоде на
состояние здоровья работника и его потомство.
Ионизирующие излучения при воздействии на организм могут вызывать
два вида неблагоприятных эффектов, которые клинической медициной относят
к болезням: детерминированные (лучевая болезнь, лучевой дерматит, лучевая
катаракта, лучевое бесплодие, аномалии в развитии плода и др.) и
стохастические (вероятностные) беспороговые эффекты (злокачественные
опухоли, лейкозы, наследственные болезни).
Наблюдения и эксперименты выявили общую закономерность воздействия ионизирующих излучений: степень воздействия увеличивается пропорционально увеличению энергии, поглощенной объектом.
Количественной мерой этого воздействия служит поглощенная доза –
средняя энергия, переданная излучением единице массы вещества. Единица
поглощенной дозы – грэй (Гр).
Исследования биологических эффектов, вызываемых ионизирующими
излучениями, показали, что разница между эффектами при одной и той же
поглощенной дозе обусловлена не только количеством поглощенной энергии,
но и видами излучения. Принято сравнивать биологические эффекты,
вызываемые любыми ионизирующими излучениями, с эффектами от рентгеновского и g-излучения, т. е. для учета этого введено понятие эквивалентной
дозы ДЭКВ:
ДЭКВ = ДП Q,
 где ДП – поглощенная доза; Q – коэффициент, учитывающий разные
виды излучений. Ниже приведены значения Q:
 фотоны
1
 электроны
1
 нейтроны с различной энергией
5–20
 альфа-частицы, осколки деления, тяжелые ядра
20
В качестве единицы измерения эквивалентной дозы принят зиверт (Зв), в
честь радиолога Рольфа Зиверта. Применяют также специальную единицу
эквивалентной дозы – бэр (биологический эквивалент рада); 1 бэр = 0,01 Зв.
Опасность ионизирующих излучений в значительной степени зависит от
того, какой орган, ткань человека подвергается облучению. Поскольку разные
органы и ткани обладают различной радиочувствительностью и роль их в
поддержании нормальной жизнедеятельности организма неодинакова, дозы
облучения органов и тканей определяют с учетом множителей – взвешивающих
коэффициентов
Умножив эквивалентные дозы на соответствующие взвешивающие коэффициенты и просуммировав по всем органам и тканям, получим эффек276

тивную эквивалентную дозу, отражающую суммарный эффект облучения для
организма. Эта доза также измеряется в Зв.
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МЕТОДЫ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
Михеев Ю.В., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПИ»),
Садиков Таир, студ. (гр. УЗ-14, ФММ НТУУ «КПИ», Азербайджаня),
Сапаров Адыл, студ. (гр. УЗ-14, ФММ НТУУ «КПИ», Туркменистан)

В зависимости от класса пожароопасной зоны производят выбор степени
защиты оболочки электрических машин, аппаратов, приборов, инструментов,
светильников и др.
Все методы тушения пожаров основаны на четырех принципах:
 отвод тепла из зоны горения;
 уменьшение концентрации горючего в зоне горения;
 уменьшение концентрации окислителя в зоне горения;
 торможение химической реакции горения.
Боевые действия, направленные на спасение людей, имущества и ликвидацию пожара, называют тушением пожара. Диспетчер Единой дежурнодиспетчерской службы «01» при получении от заявителя информации о пожаре
на объектах с массовым пребыванием людей, в зданиях органов государственной власти и органов местного самоуправления, объектах жизнеобеспечения, а также содержащей сведения о наличии, помимо факта пожара,
признаков состава преступления (поджога, кражи, убийства и др.) обязан в
порядке, установленном нормативными документами МЧС, обеспечить
передачу указанных сведений в дежурную часть территориального органа
внутренних дел. Непосредственное руководство тушением пожара осуществляет руководитель – прибывший на пожар старшее оперативное лицо
должностное пожарной охраны (если не установлено иное), которое управляет
на принципах единоначалия личным составом пожарной охраны, участвующим
в выполнении боевых действий, а также привлеченными силами.
Основным первичным средством пожаротушения являются огнетушители
– переносные (массой до 20 кг) или передвижные устройства для тушения очага
пожара за счет выпуска запасенного огнетушащего вещества.
По виду применяемого огнетушащего вещества огнетушители подразделяют на следующие типы:
 водные (ОВ) – с зарядом воды или воды с добавками;
 воздушно-пенные (ОВП) – с зарядом водного раствора пенообразующих
добавок;
 порошковые (ОП) – с зарядом огнетушащего порошка;
 газовые, которые включают:
 углекислотные (ОУ) – с зарядом двуокиси углерода;
 хладоновые (ОХ) – с зарядом огнетушащего вещества на основе
галоидированных углеводородов;
 комбинированные – с зарядом двух различных огнетушащих веществ,
которые находятся в разных емкостях огнетушителя.
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По рабочему давлению огнетушители подразделяют на огнетушители
низкого давления (рабочее давление ниже или равно 2,5 МПа при температуре
окружающей среды 20±2 °С) и огнетушители высокого давления (рабочее
давление выше 2,5 МПа при температуре окружающей среды 20±2 °С).
В зависимости от вида заряженного ОТВ огнетушители подразделяют:
 для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А);
 для тушения загорания жидких горючих веществ (класс пожара В);
 для тушения загорания газообразных горючих веществ (класс пожара
С);
 для тушения загорания металлов и металлосодержащих веществ (класс
пожара D);
для тушения загорания электроустановок, находящихся под напряжением
(класс пожара Е).
Количество, тип огнетушителей, необходимых для защиты конкретного
объекта, устанавливают исходя из величины пожарной нагрузки, физикохимических и пожароопасных свойств обращающихся горючих материалов
(категория защищаемого помещения), характера возможного их взаимодействия с ОТВ и размеров защищаемого объекта.
Пожарный щит – это шит для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента, пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, которые не оборудованы внутренним
противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий, учреждений, организаций, не
имеющих наружного противопожарного водопровода или при удалении зданий,
сооружений, наружных установок на расстояние более 100 м от наружных
пожарных водоисточников.
Необходимое число пожарных щитов и их тип определяют в зависимости
от категории помещений, зданий, сооружений и наружных установок по
взрывопожарной и пожарной опасности, предельной защищаемой площади
одним пожарным щитом и класса пожара. Пожарные щиты комплектуются
первичными средствами пожаротушения, немеханизированным пожарным
инструментом и инвентарем в соответствии с правилами.
Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих
защите автоматическими установками тушения, регламентирует правилами.
Тип автоматической установки тушения пожара (спринклерная, дренчерная),
способ тушения (по объему, площади, локальный и др.), вид огнетушащих
средств (вода, пена, порошок, газ и др.), тип оборудования установок (приемная
станция, датчик и т. п.) определяют в зависимости от технологических
особенностей защищаемых зданий и помещений.
Спринклерные установки являются самыми распространенными, благодаря простой конструкции, удобству эксплуатации и невысокой стоимости
огнетушащего вещества.
Автоматическая спринклерная установка состоит из трубопроводов с
автоматическими спринклерами, имеющими легкоплавкие замки (у сплава
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замка температура плавления 72, 93, 141 и 182 °С). При превышении температуры на охраняемом участке выше установленного предела вследствие
расплавления сплава замок распадается, открывает клапан и происходит опрыскивание огнетушащим веществом площади, расположенной под соответствующим спринклером.
В дренчерных системах оросительные головки не имеют запорных устройств. Подача воды в систему осуществляется автоматическим клапаном,
срабатывающим от пожарных извещателей, или вручную.
В зависимости от типа и назначения применяемого огнетушащего порошка автоматические установки порошкового пожаротушения модульного
типа могут применяться для тушения пожаров классов А, В, С, D и электроустановок с открытыми токоведущими частями под напряжением до 1000 В.
Противопожарное водоснабжение заключается в обеспечении защищаемых объектов необходимыми расходами воды под требуемым напором в
течение нормативного времени тушения пожара при обеспечении достаточной
надежности всего комплекса водопроводных сооружений.
Противопожарное водоснабжение подразделяют на системы наружного и
внутреннего пожаротушения. Нормативный расход воды на наружное пожаротушение зависит от возможного числа одновременных пожаров на объекте. Для промышленных объектов число одновременных пожаров принимается равным одному при площади территории предприятия до 150 га и двум
при площади более 150 га. Необходимость устройства внутреннего водопровода в зданиях и помещениях определяется их назначением, этажностью, высотой, объемом.
При разработке генерального плана предприятия предусматривают:
 противопожарные разрывы (величина разрыва от зданий I и II степени
до зданий III степени огнестойкости составляет 9 м, между зданиями IV и V
степени огнестойкости – 18 м. Разрывы 12 и 15 м, согласно нормам, принимают
соответственно от зданий III степени огнестойкости до зданий III, IV, V
степени огнестойкости);
 расположение зданий и сооружений с учетом рельефа местности и розы
ветров (направления господствующих ветров);
 зонирование зданий и сооружений по функциональному назначению
или по признаку взрывопожароопасности;
 дороги и въезды на территорию предприятия, площадь которого превышает 5 га, должны иметь не менее двух въездов, расположенных на разных
сторонах площадки. На стороне площадки, примыкающей к улице или дороге
общего пользования протяженностью более 1000 м, должно быть устроено не
менее двух въездов на предприятие. Расстояние между въездами не должно
превышать 1500 м;
 водопроводные сети закольцовывают и разделяют на ремонтные участки. Пожарные гидранты для наружного пожаротушения располагают вдоль
проездов на расстоянии не более 100 м друг от друга и не ближе 5 м от стен
зданий и сооружения. При установке гидрантов вне проезжей части их рас280

полагают не далее 2,5 м от бортового камня. Расстояние между гидрантами
разрешается увеличивать до 120 м для территорий промышленных предприятий, где расчетный расход воды на пожаротушение составляет не более 20 л/с.
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ОПОВЕЩЕНИЕ И ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ
Михеев Ю.В., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПИ»),
Сюртюджню Ремзи, студ. (гр. УЗ-14, ФММ НТУУ «КПИ», Турция),

Оповещение людей о пожаре в соответствии с правилами осуществляют:
 подачей звуковых и (или) световых сигналов во все помещения здания с
постоянным или временным пребыванием людей;
 трансляцией речевой информации о необходимости эвакуации, путях
эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение безопасности.
Согласно противопожарным нормам, эвакуационными выходами считаются дверные проемы, если они ведут:
а) из помещений первого этажа непосредственно наружу или через вестибюль, коридор, лестничную клетку;
б) из помещений любого этажа, кроме первого, в коридор, ведущий на
лестничную клетку, или непосредственно на лестничную клетку, при этом
лестничные клетки должны иметь выход непосредственно наружу или через
вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями;
в) из помещения в соседнее помещение на том же этаже, обеспеченное
выходами, указанными в пп. «а» и «б», с учетом исключений, приведенных в
отраслевых нормах.
Эвакуационные пути, согласно противопожарным нормам, должны
обеспечивать эвакуацию через имеющиеся выходы всех людей, находящихся в
помещениях зданий, сооружений, в течение необходимого времени эвакуации
согласно Правил пожарной безопасности.
План эвакуации при пожаре – это документ, в котором указаны эвакуационные пути и выходы, установленные правила поведения людей, а также
порядок и последовательность действий обслуживающего персонала на объекте
при возникновении пожара.
Планы эвакуации могут быть этажными, секционными, локальными и
сводными (общими). Этажные планы эвакуации разрабатывают для этажа в
целом, секционные следует разрабатывать:
 если площадь этажа более 1000 м2;
 при наличии на этаже нескольких обособленных эвакуационных выходов, отделенных от других частей этажа стеной, перегородкой;
 при наличии на этаже раздвижных, подъемно-опускных и вращающихся
дверей, турникетов;
 при сложных (запутанных или протяженных) путях эвакуации.
Локальные планы эвакуации следует разрабатывать для отдельных помещений (номеров гостиниц, общежитий, больничных палат, кают пассажирских судов и т. п.).
Для составления плана эвакуации людей и материальных ценностей в
случае возникновения пожара администрация предприятия назначает специ282

альное лицо или организует комиссию (для крупных предприятий). В состав
комиссии входят: председатель пожарно-технической комиссии, заместитель
руководителя предприятия по административно-хозяйственной части и начальник пожарной охраны предприятия или добровольной пожарной дружины
(ДПД). Комиссия или специально выделенное лицо изучают планировку здания
и территории для выявления возможных схем движения людей и автотранспорта при эвакуации.
На основании изучения планировки составляются маршруты движения
людей из различных помещений. Исходя из конкретных маршрутов движения,
комиссия назначает ответственных за безопасную эвакуацию людей,
оповещение о пожаре и встречу пожарных подразделений, а также эвакуацию
материальных ценностей, автотранспорта и тушение пожара первичными
средствами. При установлении порядка эвакуации транспортных единиц
комиссия определяет порядок дежурств в ночное время, выходные и праздничные дни, а также местонахождение ключей зажигания. При установлении
порядка эвакуации материальных ценностей комиссия уточняет места хранения
документации и пожароопасных материалов, а также действующие и запасные
въезды на территорию предприятия, пригодные для проезда пожарных
автомобилей.
План эвакуации согласовывается с территориальным подразделением
госпожнадзора, утверждается руководителем предприятия и издается приказ о
введении его в действие. Намечаются сроки изучения и практической отработки плана эвакуации с работниками предприятия.
Вторые экземпляры этажных (секционных) планов эвакуации, относящихся к одному зданию, сооружению, транспортному средству или объекту,
включают в сводный (общий) план эвакуации для здания, сооружения,
транспортного средства или объекта в целом. Сводные планы эвакуации следует хранить у дежурного и выдавать по первому требованию руководителя
ликвидации чрезвычайной ситуации.
План эвакуации людей, автотранспорта и материальных ценностей составляется в двух экземплярах, один из которых вывешивается в помещении
подразделения, другой – хранится в деле.
План эвакуации должен состоять из двух частей: текстовой (инструкции)
и графической.
В инструкции необходимо изложить:
 способы оповещения о возникновении пожара;
 обязанности лиц, осуществляющих эвакуацию людей, автотранспорта и
материальных ценностей, – порядок исполнения их обязанностей;
 способ объявления начала эвакуации;
 порядок аварийной остановки оборудования;
 порядок ручного включения систем пожарной и противоаварийной автоматики;
 порядок эвакуации автотранспорта и материальных ценностей;
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 обязанности и действия лиц обслуживающего персонала по тушению
пожара первичными и стационарными средствами тушения.
Графическая часть плана эвакуации должна содержать этажную
(секционную) планировку здания, сооружения, транспортного средства, объекта с указанием:
 путей эвакуации;
 эвакуационных выходов и/или мест размещения спасательных средств;
 аварийных выходов, незадымляемых лестничных клеток, наружных открытых лестниц и т. п.;
 мест размещения самого плана эвакуации в здании, сооружении, транспортном средстве, объекте;
 мест размещения спасательных средств, обозначаемых знаками безопасности и символами Международной морской организации (ИМО);
 мест размещения средств противопожарной защиты, обозначаемых знаками пожарной безопасности и символами ИМО, символами по ГОСТ 28130–
89.
На этажных планах эвакуации в графической части должен быть указан
номер этажа.
План помещений допускается вычерчивать в одну линию. Направления
движения эвакуационных потоков отмечают красными стрелками.
Для зданий сложной конфигурации с различными комплексами помещений вычерчивают несколько планов эвакуации, для многоэтажных зданий –
поэтажные планы с указанием маршрутов движения.
План эвакуации следует выполнять на основе фотолюминесцентных
материалов или несветящихся материалов, которые должны соответствовать
требованиям государственного стандарта.
Размеры планов эвакуации выбирают не менее 600х400 мм – для этажных
и секционных планов эвакуации; не менее 400х300 мм – для локальных планов
эвакуации.
Пожароопасной зоной называют пространство внутри и вне помещений, в
пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие
вещества, и в котором они могут находиться при нормальном течении технологического процесса или при его нарушении.
Пожароопасные зоны подразделяют на следующие классы:
П-I – зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 45 оС (например, склады минеральных масел);
П-II – зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыли или волокна, переходящие во взвешенное состояние, но не
образующие с воздухом взрывоопасные смеси (например деревообрабатывающие цеха);
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П-IIа – зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются
твердые или волокнистые горючие вещества (например, склады бумаги, древесины, тканей и др.);
П-III – наружные установки, в которых применяют или хранят горючие
жидкости с температурой вспышки выше 45 оС и твердые горючие вещества
(например сливно-наливные эстакады горючих жидкостей).
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СРЕДСТВА КОЛЛЕКТИВНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ОТ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ
Михеев Ю. В., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПИ»),
Радецкая О. И., студ. (гр. ОЗ-21, ИЕЕ НТУУ «КПИ»)

Средства защиты от внутреннего облучения открытыми источниками
ИИ в зависимости от способа защиты подразделяют:
 на герметизирующие устройства (защитные камеры, защитные боксы,
защитные сейфы, капсулы);
 защитные покрытия (лакокрасочные, полимерные, металлические, керамические, стеклянные);
 устройства очистки воздуха и жидкостей (вентиляционные, фильтрующие, конденсационные, фиксирующие);
 средства дезактивации (дезактивирующие растворы, дезактивирующие
сухие материалы).
Средства защиты от комбинированного облучения включают сочетание
устройств, перечисленных выше.
Средства защиты общего применения подразделяют:
 на устройства автоматического контроля и сигнализации (устройства
блокировок, устройства сигнализации);
 устройства дистанционного управления;
 средства защиты при транспортировании и временном хранении радиоактивных веществ (контейнеры, упаковочные комплекты);
 знаки безопасности (знак радиационной опасности, предупредительные
надписи – мощность дозы излучения, уровни радиоактивного загрязнения) –
должны быть видны на расстоянии не менее 3 м;
 емкости радиоактивных отходов.
К СИЗ при работе с источниками ИИ относятся:
 спецодежда основная (комбинезоны, костюмы, халаты, берет или шлем)
и дополнительная (пленочные фартуки, нарукавники, полухалаты, полукомбинезоны и т. п.);
 СИЗ органов дыхания (респираторы, противогазы, пневмомаски,
пневмошлемы, пневмокуртки и др.);
 изолирующие костюмы (пневмокостюмы, костюмы из прорезиненной
ткани и т. п.);
спецобувь основная (обувь специального назначения с верхом из лавсановой или пропиленовой ткани или обувь кожаная) и дополнительная (резиновые сапоги, пластикатовые чулки, следы, бахилы и др.);
 средства защиты рук (резиновые, пленочные и хлопчатобумажные перчатки, рукавицы);
 средства защиты глаз и лица (защитные очки, щитки и др.);
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 средства защиты органов слуха (противошумные вкладыши, наушники
и др.);
 специальные средства защиты (например, средства защиты сварщика,
работающего в условиях радиоактивного загрязнения);
 аварийные комплекты и др.
Выбор СИЗ основывается на результатах обследований условий труда
персонала, включающих определение уровней радиоактивного загрязнения, а
также изучение параметров микроклимата, характера и тяжести выполняемой
работы на всех основных производственных участках, особенно при выполнении ремонтных операций.
Выбор и создание аварийных комплектов СИЗ основывается на прогнозировании радиационной обстановки и микроклимата в условиях вероятных
аварийных ситуаций и необходимости проведения работ по ликвидации аварии.
В аварийный комплект СИЗ входят СИЗОД, обеспечивающие защиту от
различных соединений радиоактивного йода.
Загрязненную спецодежду и дополнительные СИЗ, а также спецобувь
систематически подвергают дезактивации, а нательное белье, носки и полотенца – стирке с обеспечением необходимой дезинфекции. Спецодежду, загрязненную радиоактивными веществами в пределах установленных допустимых уровней, по гигиеническим соображениям направляют на дезактивацию
1 раз в неделю. Спецодежду, уровни загрязнения которой превышают
допустимые (контрольные) уровни, сразу после использования направляют на
дезактивацию. Нательное белье направляют в стирку одновременно со
спецодеждой, носки и полотенца – после каждого использования.
В случае загрязнения радиоактивными веществами личная одежда и
обувь подлежит дезактивации под контролем службы радиационной безопасности, а в случае невозможности дезактивации личная одежда подлежит
захоронению как радиоактивные отходы.
Радиационный контроль – это получение информации об индивидуальных и коллективных дозах облучения персонала и населения при всех условиях
жизнедеятельности человека, а также сведений о всех регламентируемых
величинах, характеризующих радиационную обстановку. Объектами радиационного контроля являются:
 персонал групп А и Б;
 население при воздействии на него природных и техногенных источников излучения;
 среда обитания человека.
Література
1. Зеркалов Д. В. Охрана труда. Методические указания для самостоятельной работы иностранных студентов. (http://www.zerkalov.kiev.ua/node/41 –
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ОЧИЩЕННЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО ПОВІТРЯ ДЛЯ ЧИСТИХ
ПРИМІЩЕНЬ
Орленко А.Т., канд. техн. наук, доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»),
Чугай А.А., студент (гр. ТЗ-11, ІТС НТУУ «КПІ»)

З [1;2] відомо, що ефективна робота сучасних виробництв електронної,
медичної і фармацевтичної мікромеханіки та інших галузей промисловості
забезпечується системами кондиціювання і очищення повітря. Практичний
досвід стверджує факт неможливості створення метеорологічного середовища і
чистоти технологічного повітря названих виробництв іншими засобами.
Вважається, що комфортним для людини є повітря з вмістом 70-80 млн.
пилинок у одному кубометрі. Тим часом деякі технологічні операції
виконуються у середовищі повітря, один кубометр котрого містить до 3500
пилинок відповідного розміру. Природно, що кондиціювання повітря являється
першочерговим завданням видалення з нього пилу, масел, пари води та інших
домішок. На сьогодні промисловість різних країн випускає розмаїття за
продуктивністю і призначенню установок кондиціювання повітря, у тому числі
і до мільйона метрів кубічних за годину. Системи кондиціювання повітря
повинні враховувати вимоги до: продуктивності, рівня чистоти повітря,
швидкості його руху і розподіл по зонам приміщення, схеми вентиляції та тип
повітряного потоку та ін.
При замкнутій рециркулярній системі очищення повітря у приміщенні
рівень забруднення повітря лишається сталим, якщо величина забруднень, які
генеруються у приміщенні, дорівнює величині забруднень, видалених із
приміщення. Вага забруднень, видаляємих із повітря приміщень, дорівнює
добутку продуктивності вентилятора в метрах кубічних за годину і
концентрації забруднень в одному кубометрі об’єма приміщення за талих умов.
Маса забруднень, яка надходить у приміщення через фільтр , дорівнює
продуктивності вентилятора, помноженій на величину концентрації
забруднення, за відрахуванням маси забруднень, затриманих фільтром.
Стала концентрація забруднюючих часток в одному кубометрі повітря
дорівнює кількості забруднення, що виділяється у приміщенні, поділеному на
добуток ефективності фільтра і продуктивності вентилятора (в м3/год) ЕП.
З метою зниження концентрації забруднень у приміщенні передбачають
такі заходи і засоби:
1. Зменшують генерацію забруднень у приміщенні;
2. Підвищують продуктивність вентилятора;
3. Підвищують ефективність фільтра;
4. Використовують усі три вказані засоби.
На практиці закрита рециркулярна система вентиляції використовується
рідко, оскільки це обумовлено необхідністю домішувати зовнішнє повітря і
видаляти відпрацьованого повітря. Це пояснюється тим, що для нормальної
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діяльності організму людини повинна дихати повітрям з вмістом кисню не
менше 14%. Кисень у повітрі потрібен і для багатьох технологічних процесів.
Свіже повітря, очищене за допомогою фільтрів, являється розбавником
забрудненого повітря у приміщенні, завдяки чому рівень забруднення
підтримується в допустимих межах.
Система пило очищення вибирається в залежності від ступеня чистоти
повітря, технічно досяжної і економічно доцільної. Оскільки підвищення вимог
до чистоти повітря вірогідно в майбутньому, необхідно передбачати
можливість підвищення ступеня очищення повітря без заміни усієї системи в
цілому. При проектуванні систем очищення повітря доцільно приймати
проектом ступінь очищення вищий за необхідний відносно технічних вимог.
Традиційно при розробці технічних проектів пило очищення враховують
запиленість повітря у приміщенні в горизонтальних і вертикальних площинах.
Практикою встановлено, що на спокійних ділянках приміщень концентрація
пилу у 2-2,5 рази нижча ніж у місцях найбільшої рухливості, і в 4 рази нижче,
ніж на ділянках, де проходить персонал; на рівні підлоги пилинок у 4 рази
більше, ніж на висоті 4 м від підлоги.
Так як, з метою попередження надходження у чисте приміщення
забрудненого повітря з двору або з суміжних приміщень, у проектах
передбачають подачу свіжого повітря у об’ємах, більших за об’єми видаляє
мого повітря. За рахунок цього в чистому приміщенні виникає тиск повітря,
вищий за тиск у суміжних приміщеннях, а надлишок повітря просочується
назовні або в суміжні приміщення, клас частоти котрих нижчий. Видалення
забруднень зовнішнього повітря обумовлює додаткове навантаження на
систему очищення повітря всередині приміщення. За умови, якщо у повітрі
приміщення домішувати тільки таку кількість зовнішнього повітря, котра
необхідна для підтримки позитивного тиску в будівлі /35-40 Па/, можливо
покращити якість очищення внутрішнього повітря.
Фірмою «Спейс технолоджі лабораториз» створена і експлуатується
система пилоочищення, яка забезпечує чистоту повітря порядку 3500 пилинок
розміром 0,5 мкм/м3. Заданий рівень чистоти досягає досить швидко, за 20
секунд після подачі повітря і зберігається за умови нормальної роботи
персоналу. Забруднення, які вносяться персоналом і обладнанням,
відсмоктуються через підлогу.
Системи кондиціювання забезпечують очищення повітря від часток пилу
розміром до 0,1 мкм. Трьохступеневі системи кондиціювання повітря фірми
«Ейр контрол инстолейнз» видаляють пил розміром: на третьому – 0,1-2 мкм. У
акліматизованому приміщенні заводу фірми «Клерн» (США)системою
кондиціювання видаляється із повітря 99,9% усіх часток розміром 0,3 мкм і
більше [1]. Проектуючи системи пилоочищення фірми часто забезпечують
значно більшу ступінь чистоти повітря, порівняно з нормативною,
«перестраховуючись» таким чином. Наводиться приклад, коли на фірмі
«Коллинс рєйдіо», яка випускає електронні прилади, чутливі до пилинок
розміром 0,2 мкм використовується трьохступенева комбінована система
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пилоочищення, яка забезпечує належну чистоту повітря. На першому ступені
фільтри із скловолокна затримують усі крупні завислі у повітрі частинки.
Електростатичні фільтри очищають повітря від частинок мінімального розміру
до 0,01 мкм і «абсолютні» фільтри третього ступеню очищають усе повітря,
включаючи і рециркулюючі.
При проектуванні систем пило очищення важливу роль має визначення
оптимальної швидкості руху повітря у приміщенні. Якщо швидкість руху
повітря буде велика, осівши пилинки будуть здмухуватися потоком повітря,
створюючи вторинне запилення атмосфери приміщення; при знижених
швидкостях руху повітря з нього будуть випадати пилинки у підвищеній
кількості. Практикою проектування і експлуатації чистих приміщень швидкості
руху повітря для приміщень з турбулентним потоком приймають рівним 0,4
м/сек, з ламінарним потоком – 0,2 м/сек [1].
Література
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ПРИЛАДИ І МЕТОДИ ВИМІРУ ПРОНИКНЕННЯ АЕРОЗОЛІВ
ЧЕРЕЗ ПОВІТРЯНІ ФІЛЬТРИ
Орленко А.Т., канд. техн. наук, доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»),
Чугай А.А., студент (гр. ТЗ-11, ІТС НТУУ «КПІ»)

1. Фотометр.
Швидкість
пробовідбору
аналізуємого
середовища
типового
аерозольного фотометра становить 28 л/хв. Світло від джерела випромінення
проходить через пробовідбірне обладнання і вимірний об’єм; сюди не
надходять частки аерозолю. Розсіяне частками світла збирається системою лінз
і через помножувач перетворюється у електричний сигнал. Діапазон виміру
фотометрів знаходиться в межах від 0.0001 мкг/л до 100 мкг/л. За допомогою
таких приладів визначаються не тільки число часток, але і їх розмір, тобто масу.
До переваг фотометра порівняно до лічильника окремих аерозольних
часток відноситься зручність форми показу результатів вимірів. За допомогою
простого щигля перемикача абсолютне значення концентрації, встановлене
фотометром, можна прийняти за 100%. А після цього прилад перемикається на
відносну шкалу, і при вимірах течі через дефекти у фільтрі буде включатися
звуковий сигнал кожен раз , коли концентрація перевищить задану відносну
величину, наприклад, 0,02%.
2. Лічильники окремих часток. Крім визначення кількості часток у
приміщенні і їх розміру, можна використовувати і для перевірки фільтрів
відносно наявності їх дефектів. Але для цього лічильник повинен мати
можливість працювати в режимі безперервних вимірів. Декотрі моделі
лічильників не мають можливості працювати у постійному режимі, оскільки
лічильники часток використовуються у режимі відбору даного об’єму повітря
/конкретного відрізка часу дії насоса/. У випадку попадання бруду всередину
приладу (при перевищенні верхньої межі діапазону приладу), лічильник
необхідно оснастити приладом для розбавлення проби повітря, який
аналізується.
3. Методи перевірки фільтрів і системи їх кріплення.
3.1 Методи сканування.
Автор [1] попереджує
про можливість реакції датчиків системи
протипожежного захисту, пояснюючи це тим, що тестовий аерозоль у вигляді
диму (особливо у чистих приміщенні) і є фактором включення системи. В
якості заходу в цих випадках рекомендується на період випробування фільтрів
виключати датчики пожежної сигналізації. Метод сканування ґрунтується на
використанні пробовідбірного пристрою, приєднаного до фотометра, або
лічильника окремих часток, яких рухається над усією вихідною поверхнею
фільтра. Після цього фільтр сканується по периметру з тим, аби виявити
можливі течі поміж фільтруючим середовищем і корпусом фільтра, а також
поміж корпусом і його кріпленням. Зазвичай пробовідбірне улаштування

292

тримають на відстані 2,5 см від поверхні фільтра, а переміщають його таким
способом, аби суміжні площі сканування перекривались.
Практика вказаного вище методу перевірки фільтрів показала важливість
значення швидкості сканування. Встановлено, що якщо пробовідбірний прилад
рухається над отвором, до нього надходить більше часток і буде більше
дефектів. Навпаки, у випадку швидкого переміщення над поверхнею фільтра
декотрі дефекти знайти не вдається, а цього якраз необхідно більше
побоюватись. Зазвичай достатньою швидкістю сканування є не більше 5м/с.
Взагалі в практичних рекомендаціях IEST-RP-CC006 викладений науково
обґрунтований метод її розрахунку, який передбачає наступний порядок;
При використанні фотометра спочатку виміряють концентрацію
тестового аерозолю перед фільтром і регулюють її до обертання необхідного
значення; його величина залежить від допустимого значення течі через дефект.
Наприклад, допустима теча у 0,001% від концентрації аерозолю перед
фільтром, то необхідне значення концентрації становить 10 мг/л. Потім шкалу
фотометра встановлюють так, щоб концентрація аерозолю до фільтра
відповідала 100%, а величина проскакування фільтра, виражена у процентах,
приймалась за шкалою фотометра. При умові, що це значення перевищує
величину 0,01% від концентрації часток до фільтра, то на цій ділянці поверхні
фільтра і знаходиться дефект.
Відмічається факт, що більшість теч виникає на периферії фільтра. При
цьому дефект може бути обумовлений прокладкою поміж корпусом і системою
фільтрів, або виникнути на стиках елементів корпуса фільтрів при умові, що він
встановлюється з боку чистого приміщення . У першому варіанті фільтр
необхідно зняти та добротно встановити повторно. Важко розрізнити течу
через корпус від течі між корпусом і системою кріплення у випадку монтажу
фільтра з боку чистого приміщення. В цьому випадку виникає необхідність
перевірки герметичності корпусу фільтра на випробувальному стенді і
ліквідації недоліків, а також перевірки наявності течі із-за системи кріплення.
3.2 Перевірка фільтрів у чистому приміщенні з одно направленим
струменем повітря.
В цьому випадку перевірка може продовжуватись декілька днів, оскільки
площа стелі буває великою, а фільтри розміщаються на ній. В цих умова
рекомендується використовувати систему із декількох датчиків, розмістивши їх
на возиках з електроприводом, а пробовідбірники – на оптимальній висоті від
поверхні фільтрів і на відповідній відстані поміж ними. Варіант дає змогу
виконувати сканування у процесі переміщення возика по кімнаті і економити
час.
Рекомендується просканувати кожен фільтр на дослідному стенді у
чистому приміщенні, а потім акуратно і обережно встановити його в арматуру
стелі. Після цього включається система вентиляції, перевіряється тільки
периферія фільтрів, з тим, щоби виявити можливі дефекти і течі поміж
корпусом фільтра і системою кріплення.
3.3 Перевірка фільтрів у турбулентному вентилюємому приміщенні.
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Встановлено, що турбулентно вентилюємі чисті приміщення
відповідають класу IS04 (клас 1000) і нижче.
Оскільки вірогідність
забруднення виробів у них мікрозабруднення за рахунок аерозолів, які
осаджуються всередині фільтрів при випробовуваннях, незначна, то
дозволяється при перевірках використовувати тестові аерозолі типу масляного
туману. При цьому використовуються фотометри. З метою забезпечення
добротного змішування, тестовий аерозоль повинен інжектуватися у систему
вентиляції на відстані, достатній від фільтра, який випробовується.
Відповідного ефекту можна досягти при інжекції тестового аерозолю у системі
повітропідготовки перед вентилятором. З метою усунення вірогідних сумнівів
відносно якості змішування рекомендується перевіряти його рівномірність
безпосередньо перед фільтром. При наявності дифузора за фільтром його
необхідно видаляти на період проведення дослідів, з метою забезпечення
доступу до поверхні фільтра.
4. Ліквідація теч.
У випадку коли встановлено, що причиною течі є фільтруюче
середовище, це свідчить
про те, що дефект знаходиться на згині
фільтрувального паперу. Цю течу рекомендується ліквідувати на несенням на
місце дефекту силікатної мастики. Практика свідчить про те, що ремонту
потребує тільки невелика площа поверхні фільтра. В разі неможливості
ремонту дефектні фільтри необхідно замінити, узгодивши це з підрядчиком ще
на стадії заключення контракту. Контракти з правом демонтажу і заміни
фільтрів зазвичай обходяться дорожче.
Література
1. Уайт В. технология чистых помещений. Основы проектирования
испытаний и эксплуатации. –М; изд. «Клинрум», 2002- 304 с.
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КОНТРОЛЬ ДЕФЕКТІВ УСТАНОВЛЕНИХ ФІЛЬТРІВ ТОНКОЇ
ОЧИСТКИ ПОВІТРЯ ДЛЯ ЧИСТИХ ПРИМІЩЕНЬ
Орленко А.Т., канд. техн. наук, доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»),
Чугай А.А., студент (гр. ТЗ-11, ІТС НТУУ «КПІ»)

Контроль дефектів установлених фільтрів представляє частину програми
визначення відповідності якості повітря, яке подається у чисте приміщення,
тобто специфіці робіт, що проводяться в ньому. Високоефективні фільтри
повинні забезпечувати ефективне вловлювання часток із припливного повітря.
При цьому значення ефективності фільтрів повинні відповідати величинам,
закладеним у проектах чистих приміщень.
Високоефективні фільтри, які призначені для встановлення у чистому
приміщенні повинні бути випробуваними на заводі-виготовлювачі, і пильно
запаковані щодо можливості пошкодження при перевезенні до місця
встановлення. Крім того, пошкодження фільтрів можливе при їх розпакуванні і
встановленні в систему кріплення. На рис.1 приведені ділянки, котрі можуть
стать місцем течі забрудненого повітря через фільтр і надходження цього
повітря в чисте приміщення. Серед інших можливостей виникнення течі
називають зв'язані з системою кріплення фільтра і залежні від способу його
встановлення. Так, якщо фільтр встановлюється вихідною поверхнею донизу,
тобто ззовні, то течі можуть виникнути не тільки через прокладку, а і через
корпус фільтра (рис. 2). Якщо ж фільтр ущільнюється збоку вхідної поверхні,
тобто, встановлюється знизу, з чистого приміщення, то можуть виникнути течі
не тільки через прокладки, а і через корпус фільтра (рис. 3).

А - зона ущільнення (склейки) фільтрувального паперу і корпуса фільтра.
В - фільтрувальний папір (зазвичай - на лініях згинання).
С - прокладка.
D - стик панелей корпуса.
Рис. 1. Зони течій у високоефективному фільтрі
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Рис. 2. Течі через прокладки у фільтрах, встановлених на стелі ззовні чистого
приміщення

Рис. 3. Течі через прокладки і корпуси фільтрів, встановлених на стелі
зсередини чистого приміщення
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На рис. 4 у системі кріплення фільтрів використовується гелеподібний
герметик, який попереджує течі через прокладки. Спосіб дорогий.

Рис.4. Спосіб, який використовує гелеобразний герметик
Якщо високоефективні фільтри встановлені, для їх перевірки їх
ефективності, використовується спеціальний тестовий аерозоль, який
одержують за допомогою генераторів диму або пилу. Їх вводять систему
вентиляції таким способом, щоб концентрація часток за фільтром була
достатньо для експерименту. Дефекти визначаються при скануванні системи
фільтрів на наявність течі часток тестового аерозолю.
Ще на стадії постачання високоефективних фільтрів виробник повинен
вказувати дані щодо їх ефективності. При випробуваннях фільтрів,
встановлених в робоче положення, обов'язкова перевірка відповідності
ефективності паспортним даним.
Обґрунтовуючи необхідність вибору тестових аерозолів для перевірки
повітряних фільтрів, автор [1] обговорює такі питання. По-перше, чи завжди
необхідно проводити перевірку течі фільтрів у чисті приміщення і по-друге, чи
є необхідність перевірки з використання спеціальних тестових аерозолів.
Зазвичай у чистих приміщеннях низьких класів чистоти (класу 1507,
1508) перевірку фільтрів на наявність на наявність течій не проводять. В
турбулентно вентилюємих чистих приміщеннях, в котрих припливне повітря
добре зміщується з повітрям у чистому приміщенні, це дозволяє попереджувати
локальні переміщення концентрації часток, обумовлених дефектами фільтра. У
системах вентиляції з однонаправленим потоком повітря (в ламінарних шафах
або ізоляторах) дефект у пошкоджених фільтрах може дати направлений потік
забруднень, а це - викликати локальне підвищення концентрації часток у
критичній зоні до недопустимого рівня.
І як висновок - чисті приміщення з однонаправленим потоком повітря,
улаштування з додатковою очисткою повітря, де використовується
однонаправлений повітряний потік, необхідно завжди перевіряти на наявність
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дефектів фільтрів. Ґрунтуючись на цих і інших аргументах практики
експлуатації високоефективних фільтрів, автор [1] приходить до таких
висновків. Питання про те, використовувати чи не використовувати спеціальні
тестові аерозолі під час перевірки фільтрів щодо наявності дефектів, необхідно
визначати, виходячи з вимоги відповідності чистого приміщення стандарту. А
це значить, що, як правило, спеціальні тестові аерозолі необхідно
використовувати.
Література
1. Уайт В. Технология чистых помещений. Основы проектирования,
испытаний и эксплуатации. - М.: изд. "Клинрум", 2002, - 304 стр.
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МІНІМІЗАЦІЯ ВПЛИВУ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН
НА ВИРОБНИЦТВІ АЗОТНОЇ КИСЛОТИ ТА АМІАКУ
Орленко А.Т., к.т.н., доц.; Полукаров Ю.О., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»);
Луц А.О., студ. (гр. ОА-41, ІЕЕ НТУУ «КПІ»)

Азотна кислота є одним із найважливіших хімічних продуктів. Вона
застосовується у величезних кількостях для отримання мінеральних добрив
(аміачна селітра, натронна селітра), у виробництвах пороху, багатьох
вибухових речовин різного складу, у виробництвах штучних волокон, пластмас,
сполучних матеріалів, лаків і водно-дисперсійних фарб, хіміко-фармацевтичних
препаратів.
Виробництво аміаку та азотної кислоти займає достатньо велике
підприємство із чималою кількістю різних відділень, і у кожному з них є
своєрідні шкідливі виробничі фактори. Приміром, у відділеннях синтезу
основними джерелами шкідливого впливу на робітника є постійне
просочування аміаку з апарату і навіть можливість раптових масових виділень
аміаку з апаратів і комунікацій при прориванні їх внаслідок високого тиску.
Тому в усіх цехах виробництва аміаку слід передбачати аераційні ліхтарі.
Також відділення мають бути обладнані механічною припливно-витяжною
вентиляцією тільки з наближенням витяжних пристроїв до місць можливого
виділення шкідливих газів і з підведенням свіжого повітря до місць постійного
або тривалого перебування робітників. У відділеннях компресії і очищення
газів та у відділенні синтезу аміаку небезпечними факторами є постійне
забруднення повітря на робочих місцях аміаком, який просочується через
нещільності сальників на кранах або крізь прокладки штуцерів[1].
Боротьба із забрудненнями повітря шкідливими газами має
здійснюватися шляхом підбору міцних і корозійностійких матеріалів для
деталей всіх апаратів і навіть шляхом встановлення жорстких термінів плановопопереджувального ремонту й ретельного виконання ремонтних робіт.
У виробництві азотної кислоти найбільш небезпечними сполуками є
двоокис азоту, так як внаслідок своєї повільної розчинності у волозі він
покриває слизові оболонки дихальних шляхів та має значний прихований
період між моментами надходження отруйних газів у організм і початком
розвитку хворобливих явищ, переважно у глибоких відділах органів дихання.
Після вдихання окисів азоту постраждалий часто не відчуває ніякого
подразнення дихальних шляхів і лише через 20-30 хвилин у нього виникає
кашель, запаморочення; ці первинні явища часто проходять коли
постраждалого виводять на свіже повітря, але за годину чи кілька знову
з'являється кашель та виникає складність дихання, з'являється біль у грудях,
дедалі більше посилюється складне становище дихання, розвиваються
синюшність і небезпечні явища набряку легенів. Систематичний вплив
двоокису азоту NO та інших вищих окисів азоту веде до розвитку важких
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хронічних захворювань дихальних шляхів – хронічних бронхітів, бронхіолітів,
хвороб серця[4].
Шкідливою речовиною на такому виробництві є і сам аміак. За
фізіологічною дією на організм він відноситься до групи речовин задушливої і
нейротропної дії, здатних при інгаляційному ураженні викликати токсичний
набряк легенів і важке ураження нервової системи. Аміак володіє як місцевою,
так і резорбтивного дією. Пари аміаку сильно подразнюють слизові оболонки
очей та органів дихання, а також шкірні покриви. Пари аміаку викликають
рясну сльозотечу, біль в очах, хімічний опік кон'юнктиви і рогівки, втрату зору,
напади кашлю, почервоніння і свербіння шкіри. При контакті зрідженого
аміаку і його розчинів з шкірою виникає печіння, можливий хімічний опік із
утворенням пухирів, виразок. Крім того, скраплений аміак при випаровуванні
поглинає тепло, і при контакті з шкірою викликає обмороження різних
ступенів. Запах аміаку відчувається за концентрації 37 мг/м 3. Гранично
допустима концентрація аміаку у повітрі робочої зони виробничого
приміщення становить 20 мг/м3. Отже, якщо відчувається запах аміаку, то
працювати без засобів захисту вже небезпечно. Подразнення зіва проявляється
при вмісті аміаку в повітрі 280 мг/м3, очей – 490 мг/м3. При дії дуже високих
концентрацій аміаку викликає ураження шкіри: 7-14 г/м3 – еритематозний, 21
г/м3 і більше – бульозний дерматит. Токсичний набряк легенів розвивається при
дії аміаку протягом години з концентрацією 1,5 г/м 3. Короткочасний вплив
аміаку концентрацією 3,5 г/м3 і більше швидко призводить до розвитку
загальнотоксичних ефектів[4].
Основними заходами попередження газовиділення є застосування
відповідних матеріалів для виготовлення апаратури, комунікацій, вентилів,
засувок, прокладок, сальників. В якості металевих частин і м’яких матеріалів
для прокладок слід застосовувати матеріали, які є стійкими до впливу високої
температури, кислотних газів, кислот аміаку. Такими матеріалами є різні
керамічні матеріали, покриті кислотостійким лаком і навіть хромонікелева
сталь. Алюміній є матеріалом, більш стійким до азотної кислоти, ніж інші
звичайні метали, але слабка азотна кислота здатна його «роз'їдати», отже
бажано застосування спеціальні кислотостійкі сталі[2].
Ретельний монтаж апаратури, точне пристосування всіх частин,
герметичність сполук також мають важливе значення щодо попередження
забруднення повітря окисами азоту усередині приміщень і на заводських
майданчиках. При введенні апаратури в експлуатацію необхідно попередньо
випробувати і перевірити на герметичність нейтральними розчинами і газами
всі її складові клапани, особливо у тих частинах системи, що працюють за
підвищеного тиску[3].
Необхідно надійно захищати елементи конструкцій від механічних
ушкоджень. Всі системи, які працюють за підвищеного тиску, необхідно
забезпечити контрольними приладами із зазначенням гранично допустимих
значень тиску.
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Під час експлуатації має здійснюватися ретельний нагляд за несправністю
всіх частин апаратури. Усі несправності слід негайно усувати, несправні
зношені деталі потрібно негайно замінити.
Щоб запобігти переливу кислоти повинні бути встановлені контрольні
стоки. У місцях переливання, збереження і розливу кислот у спеціальних шафах
повинні бути вапно чи пісок для засипання кислоти[2].
На підприємствах виробництва мають бути обладнані ефективною
припливно-витяжною вентиляцією. Усі робочі виробництва азотної кислоти
забезпечуються протигазами марки «У», тому вони завжди повинні бути у
готовому для користування стані[4].
Всі цехи необхідно обладнати окремими приміщеннями для відпочинку з
припливом свіжого повітря, що можуть використовуватися для тимчасового
укриття робочих при аваріях. Також на всьому підприємстві має бути
встановлена сигналізація із відповідними сигналами про характер аварії, а
також з сигналами про необхідність одягання протигазу[3].
Отже, у більшості цехах виробництва азотної кислоти і аміаку
відбувається виділення у повітря робочої зони окисів азоту. Одним із найбільш
несприятливих факторів виробництва аміаку і азотної кислоти є забруднення
повітря біля підприємства і у внутрішніх приміщеннях окисами азоту та
різними отруйними парами і навіть викидами кислоти. Щоб уникнути
неприємних надзвичайних ситуацій необхідно заздалегідь проводити перевірку
робочого устаткування, газопроводів та систем безпеки. Також необхідно
проводити планово-попереджувальні ремонтні роботи.
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КОНЦЕПЦІЯ РОЗДІЛУ «ОХОРОНА ПРАЦІ» У ДИПЛОМНИХ
РОБОТАХ БАКАЛАВРІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030601
«МЕНЕДЖМЕНТ»
Полукаров О.І., канд. техн. наук (каф. ОПЦБ НТУУ “КПІ”)

Згідно з Наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року
N 161 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у
вищих навчальних закладах» завершальним етапом навчання студентів є
написання та захист дипломної роботи.
Об’єктом розгляду і аналізу у розділі є, перш за все, умови праці в
організації (на підприємстві), на базі якої (якого) виконується робота. Поперше, це випливає із самої назви розділу. По-друге, як раз організація
(підприємство) стає першим важливим елементом, що зв’язує зміст розділу з
конкретною темою дипломної роботи. І, кінець кінцем, по-третє, саме
показники безпеки і гігієни праці, їх якісні і, особливо, кількісні
характеристики, ступінь відповідності регламентним вимогам, динаміка змін
тощо визначають з одного боку потенціальні можливості збереження життя,
здоров’я і працездатності робітників, продуктивність та якість їх праці що само
по собі є вкрай важливим, а з іншого боку демонструють реальну ефективність
існуючої системи управління охороною (безпекою і гігієною) праці (скорочено
відповідно СУОП та СУБ і ГП). У свою чергу, СУОП (СУБіГП) є невід’ємною
частиною загальної системи управління організації (підприємства), елементи
якої і є об’єктами і предметами дослідження бакалаврських робіт студентів
напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент».
Виходячи з цього, особливу увагу доцільно приділити загальним підходам
до формування підсистеми управління безпекою праці як одного із елементів
загальної системи управління організацією, а також окремим функціям і
процедурам управління, безпосередньо пов’язаним з темою і метою роботи.
Доцільно розглянути управління охороною праці як програмно-цільовий
комплекс по підготуванню, прийняттю і реалізації рішень (організаційнотехнічних, і лікувально-профілактичних заходів), спрямованих на забезпечення
безпеки, зберігання здоров’я і працездатності людини в процесі праці.
Слід окремо зазначити, що питання охорони і безпеки праці відносяться
до соціальної сфери. Тому всі рішення і пропозиції, що робляться у рамках
розділу будуть співзвучні з темами, які пов’язані з соціально-економічним
розвитком підприємства, що у обов’язковому порядку повинно бути
підкреслено.
Виконання розділу передбачає обов’язкове ознайомлення під час
переддипломної практики зі станом охорони праці, структурою і діючою щодо
СУОП (СУБіГП) в організації (на підприємстві), на базі якої виконується
дипломна робота. При цьому бажано отримати документальну кількісну
інформацію про травматизм, професійну захворюваність, санітарно-гігієнічні та
інші показники охорони праці, структуру і систему управління безпекою праці.
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Розділ, як правило, повинен складатися з 3-х підрозділів і висновків:
1. Аналіз відповідності структури і системи управління охороною (або
безпекою і гігієною) праці в організації вимогам законодавчих і нормативноправових актів.
2. Оцінка ефективності діючої системи управління охороною (або
безпекою і гігієною) праці в організації.
3. Рекомендації з вдосконалення окремих елементів діючої системи
управління охороною (або безпекою і гігієною) праці та / або організаційнотехнічні заходи з підвищення безпеки та покращення умов праці в організації.
Висновки до розділу 4.
Назва параграфа 1 визначається фактичною назвою діючої в організації
системи СУОП чи СУБіГП. У ньому наводяться діюча в організації структура і
система управління (СУОП чи СУБіГП).
Спочатку розглядається структура управління охороною праці на
підприємстві (суб’єкти управління – керуюча і виконавча складові, їх перелік
на всіх рівнях та підпорядкованість). Дається оцінка її відповідності вимогам
ст. 15 розділу ІІІ Закону України «Про охорону праці» та (за можливістю)
параметрам і характеристикам наведеним у Додатку 1. При цьому тут і далі не в
якому разі не слід писати про роль і значення охорони праці в загальному сенсі,
давати визначення понять і термінів, вставляти у текст загально відомі речи,
теоретичні положення і викладки, які не мають відношення до теми роботи
Далі наводиться система управління (у вигляді переліку відповідних
стандартів, положень, наказів або інших документів щодо політики керівництва
в сфері охорони праці /гігієни та безпеки праці, мети, завдань, основних
функцій, процедур, розподілу обов’язків тощо) охороною праці.
Наприкінці робляться висновки щодо відповідності структури управління
чинному законодавству і дається оцінка СУОП ( СУБіГП) з точки
зору формальної відповідності тому чи іншому нормативному документу
(ДСТУ-ОHSАS180001, Рекомендаціям. Держгірпромнагляду з вдосконалення
СУОП, Рекомендаціям МОП щодо побудови та впровадження сучасних систем
управління охороною праці (СУОП) викладеним у "Керівництві з систем
управління охороною праці" МОП-СУОП 2001/ILO-OSH 2001, Типовому
положенню про створення СУОП.
Зміст 2-го параграфу випливає з сутності оцінки ефективності діючої
системи управління безпекою праці, яка полягає у тому, що головним критерієм
ефективності є фактичний стан безпеки і гігієни праці в організації. А він, цей
стан, визначається реальними показниками і динамікою травматизму та
професійної
захворюваності,
відповідністю
санітарно-гігієнічних
характеристик та інші показників охорони праці вимогам чинних нормативних
документів. Тому у параграфі наводяться отримані з підприємства дані про стан
охорони праці, по можливості - динаміку їх змін, дані про кількість обладнання
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і робочих місць, що не відповідають вимогам безпеки, ступень забезпеченості
працюючих засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), плинності кадрів у зв’язку
з умовами праці тощо. Саме ці дані і стають підставою для висновків відносно
ефективності діючої системи управління охороною (або безпекою і гігієною)
праці в організації.
Якщо травматизм і професійна захворюваність відсутні або постійно
знижуються, санітарно-гігієнічні характеристики знаходяться у межах норм,
устаткування і робочі місця обладнані засобами захисту, з боку працівників
немає скарг на умови праці висновок щодо ефективності діючої системи
управління охороною (або безпекою і гігієною) праці в організації стає
очевидним. В іншому випадку, в залежності від конкретної ситуації робляться
відповідні висновки у яких також наголошується на необхідності
вдосконалення відповідної системи управління.
Параграф 3 повинен мати ознаки «спецчастини» і бути безпосередньо
пов’язаним з темою дипломної роботи.
Якщо у попередньому параграфі виявлені невідповідності і недоліки
діючої в організації структури або СУОП (CУГіБП), даний параграф слід
почати з рекомендацій по їх усуненню.
Далі (а якщо у попередньому параграфі невідповідності і недоліки не виявлені з
цього слід починати) потрібно проаналізувати зміст і ефективність окремої
складової діючої СУОП (CУГіБП), яка пов’язана або у найбільшому ступені
наближена до основної теми дипломної роботи і розробити пропозиції з її
впровадження або вдосконалення. Наприклад, якщо робота присвячена
стимулюванню, то саме цієї функції потрібно приділити увагу і з точки зору
підвищення безпеки праці. Якщо у темі розглядаються питання вдосконалення
планування або перспективного розцвітку організації, то розглядати потрібно
принципи планування мір з охорони праці. У роботах присвячених підвищенню
конкурентоспроможності можна зосередитись на шляхах покращення
показників безпеки продукції і/або виробництва, підвищення продуктивності і
якості праці за рахунок покращення умов праці тощо. Якщо тема торкається
персоналу, набуває сенс розглянути питання профвідбору, підвищення
ефективності навчання і контролю знань з питань охорони праці, зменшення
плинності кадрів в наслідок покращення гігієнічних і психофізіологічних
показників, вдосконалення режимів праці і відпочинку, розподілу обов’язків та
посадових інструкцій. При підготовці відповідних пропозицій і рекомендацій
слід керуватися положеннями ДСТУ-ОHSАS180001, Рекомендаціям.
Держгірпромнагляду з вдосконалення СУОП, Рекомендаціям МОП щодо
побудови та впровадження сучасних систем управління охороною праці
(СУОП) викладеним у "Керівництві з систем управління охороною праці"
МОП-СУОП 2001/ILO-OSH 2001, Типовому положенню про створення СУОП).
Слід ще раз підкреслити, що питання охорони і безпеки праці відносяться до
соціальної сфери і будуть являтися органічною частиною робіт за темами, які
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пов’язані з соціально-економічним розвитком підприємства, що у
обов’язковому порядку повинно бути підкреслено.
У випадку, коли дипломна робота виконується на виробничому
підприємстві, де використовуються речовини і матеріали, технологічні процеси,
обладнання, інші інфраструктурні складові, що можуть створювати загрозу для
життя і здоров’я працівників, завданням (частиною завдання) цього параграфу
може стати аналіз заходів і засобів захисту від їх впливу з наступними
пропозиціями щодо підвищення рівня безпеки праці також може бути. Цей
напрям стає особливо потрібним і актуальним, якщо перша частина за
об’єктивними причинами взагалі відсутня (наприклад, діюча система
досконала, або не знайдено відповідних об’єктів у СУОП, пов’язаних з темою,
не знайшлось обґрунтованих пропозицій) або недостатня за обсягом. У цій
частині можуть бути використані типові або оригінальні організаційні та
технічні рішення з охорони праці, які розглядалися при вивченні розділів
виробничої санітарії (вентиляція і кондиціювання повітря, освітлення, захист
від випромінювань, шуму, вібрацій тощо) та виробничої безпеки (захист від
електричного струму, механічних чинників) навчальної дисципліни «Основи
охорони праці».
У висновках на початку повинно чітко викласти, чи відповідає структура і
система управління охороною (або безпекою і гігієною) праці в організації
вимогам законодавчих і нормативно-правових актів з формальної точки зору.
Далі наводяться кінцеві результати оцінки ефективності діючої системи
управління охороною (або безпекою і гігієною) праці в організації та висновки
щодо необхідності її вдосконалення і в якій саме частині.
У завершені стисло і конкретно надаються рекомендації з вдосконалення
окремих елементів діючої системи управління охороною (або безпекою і
гігієною) праці та / або організаційно-технічні заходи з підвищення безпеки та
покращення умов праці в організації.
Таким чином, структура і зміст параграфу залежить від теми дипломної
роботи і можливостями студента виконати вище зазначені завдання і вимоги з
урахуванням обмеження обсягу усього розділу (10-12 сторінок).
Дипломна робота, що виконується студентом освітньо-кваліфікаційного
рівня «Бакалавр», є підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу
Державній екзаменаційній комісії виявити рівень засвоєння ним теоретичних
знань та практичної підготовки з усіх напрямів майбутньої діяльності, здатність
до самостійної роботи за обраним професійним спрямуванням. Розділ "Охорона
праці", який буде виконано у відповідності до викладеної концепції природнім
чином стане невід’ємною частиною дипломної роботи, зміст якого
відповідатиме загальної темі, носитиме творчий характер і продемонструє
можливість автора на практиці використовувати знання в галузі охорони праці
задля вирішення типових завдань професійної діяльності у відповідності до
освітньо-кваліфікаційної характеристики.
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ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Полукаров О.І., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), Бондаренко Н.С. (гр. УЕ-11,
ФММ НТУУ «КПІ»)

Вступ. Розвиток стійкого, високотехнологічного виробництва, здатного
забезпечити провідні галузі економіки країни якісною сировиною й
устаткуванням, а соціальну сферу – предметами споживання є пріоритетним
напрямком діяльності будь-якої держави. Сукупність норм охорони праці,
спрямованих на забезпечення умов праці, безпечних для життя й здоров'я
працівників сприяє розвитку високоефективного виробництва. При цьому
охорона праці має соціальне, економічне й правове значення. Вважають, що
економічне значення охорони праці реалізується в зростанні продуктивності
праці підприємств і організацій, підйомі економіки країни й збільшенні обсягів
виробництва. Незадовільні умови праці приводять до того, що продуктивність
праці знижується, а частина працівників закінчує свою трудову діяльність
раніше загальновстановленого пенсійного віку або міняє місце роботи,
професію. По оцінках Міжнародної організації праці економічні втрати,
пов'язані з виробничим травматизмом і професійними захворюваннями дуже
відчутні й становлять в індустріально розвинених державах 3-4 % ВНП. У
світовому масштабі ці втрати оцінюються в 1 250 000 000 000 $ у рік [1].
Предмет дослідження є аналіз основних показників, що впливають на
економічні показники охорони праці, з метою подальшого їх впровадження на
підприємствах та в організаціях.
Аналіз публікацій. Сучасні тенденції, які спостерігаються в світі
показують, що багато країн пов’язує економічні показники діяльності
промисловості з охороною праці. Досвід північноамериканських країн показує,
що кожний долар, спрямований на поліпшення умов і забезпечення охорони
праці на виробництві, дає прибуток у розмірі близько 2,6 доларів.
В роботі [2] показано, що сьогодні близько 38% від загальних
захворювань людей в Україні пов'язані з дією небезпечних і шкідливих
факторів у процесі праці. Незадовільний стан охорони праці негативно
відбивається на економіці держави – щорічна загальна сума витрат на
фінансування відшкодування заподіяної шкоди потерпілим на виробництві та
інших виплат, пов’язаних з незадовільними умовами праці, становить понад 1
млрд. грн. Особливо травмонебезпечною залишається вугільна промисловість.
Кожен мільйон тонн вугілля, видобутого в Україні, обриває життя до п’яти
шахтарів. У США цей показник майже у 100 нижчий, а в Росії – у 3,8 рази [2].
Причиною високого рівня виробничого травматизму в Україні є недбале
ставлення деяких керівників підприємств до проблем охорони праці, застарілі
технології та брак коштів на реконструкцію виробництва, переозброєння його
сучасною технікою, низька виробнича дисципліна [2].
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В роботі [3] показано, що без дотримання законів по охороні праці, а
також без модернізації мер по забезпеченню безпечних умов праці на
підприємствах неможливий ефективний розвиток бізнесу.
Економічне значення охорони праці можна оцінити за допомогою
результатів, які будуть одержані після впровадження заходів для поліпшення
умов праці на підприємстві, оскільки результати охорони праці призводять до
збільшення фонду робочого часу, зменшується плинність кадрів, зменшуються
витрати на пільги та компенсації за несприятливі умови праці, що пов'язані з
виробничим травматизмом тощо [4].
Основні результати дослідження. До соціальних показників покращення
охорони праці, що мають економічне значення і повинні використовуватись на
підприємствах, слід віднести наступні.
I. Підвищення продуктивності праці. Воно включає в себе декілька
факторів:
1. Зростання працездатності через покращення умов праці. До таких
заходів, які суттєво впливають на працездатність і продуктивність праці слід
відносять наступні:
 створення оптимального або допустимого мікроклімату в робочій зоні;
 створення раціонально освітлення приміщень. Необхідно також не
забувати про очистку всіх видів природного і штучного освітлення та про
заміну вже перегорілих ламп, оскільки якщо освітлення а 2-4 рази нижче за
необхідну норму, то це призводить до зниження продуктивності праці на 4-8%;
 попередження швидкої стомленості працівників. Будь-яке відхилення
умов праці на робочих місцях від санітарно-гігієнічних нормативів змушує
організм людини додатково витрачати енергію для протидії несприятливому
впливу шкідливих виробничих факторів;
 збільшення ефективності використання виробничого обладнання та
фонду робочого часу. Найчастіше це досягається за допомогою зменшення
простоїв обладнання, через погіршення самопочуття працівників за умовами
праці та мікротравм. Якщо на працівника одночасно впливає декілька
шкідливих виробничих факторів, то простої можуть становити до 20-40%
цілоденних втрат, причиною яким є захворюваність і виробничий травматизм;
 покращення психологічного клімату працівників в колективі, що
сприяє підвищенню злагодженості в роботі.
2. Зменшення нераціональних витрат часу та умов праці. Такі витрати
виникають через неправильну організацію робочих місць працівників, оскільки,
необхідність виконання зайвих рухів, фізичних зусиль або прийняття незручних
поз призводять до підвищення трудомісткості робіт та швидкої втомлюваності.
3. Збільшення фонду робочого часу. Досягається шляхом скорочення
неявок на роботу,через виробничі травми або захворювання. Необхідно
пам’ятати, що умови праці також впливають і на тривалість можливих
захворювань, так 20-30% загальної кількості захворювань виникають саме
через несприятливі умови праці на підприємстві.
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4. Зменшення витрат на пільги та компенсації за роботу в несприятливих
умовах праці. Створення умов праці, які будуть повністю відповідати вимогам
охорони праці, дозволить підприємству повністю або частково відмінити
пільгові та компенсаційні витрати, такі як: скорочений робочий день, додаткові
відпустки, підвищені тарифні ставки, лікувально-профілактичне харчування,
пільгові пенсії та ін. Це дає змогу значно скоротити витрати підприємства.
5. Зменшення витрат, пов’язаних зі швидкою плинністю кадрів, через
незадовільні умови праці.
Слід враховувати, що реалізація подібних засобів, щодо покращення умов
праці, вимагає досить великих фінансових затрат, які в подальшому призводять
до збільшення собівартості виготовленої продукції, яка в свою чергу
призводить до зменшення рівня доходів підприємства, через що більшість
підприємців не вважають такі витрати необхідними.
Виходячи з цього можна виокремити три основні проблеми економічного
характеру:
Перша з яких – це оцінка затрат на охорону праці в цілому та затрат на
окремі її галузі.
Друга – стосується визначення ефективності затрат на запобігання
нещасних випадків, професійних захворювань, оптимізації витрат та інші
економічні обґрунтування.
Щодо третьої проблеми, то це ніщо не інше, як стимулювання та
фінансування охорони праці [4].
Першу проблему можна вирішити за допомогою аналізу та приведеної
статистики можливих витрат підприємства, які воно понесе вразі нещасних
випадків та професійних захворювань працівників, оскільки тільки орієнтовно
ці збитки можуть сягати від 2% до 6% ВНП [5]. Тому даній проблемі слід
приділити приділяється посилену увагу.
Друга проблема, яка стосується ефективності затрат на попередження
нещасних випадків та професійних захворювань, оптимізації витрат та інших
економічних обґрунтувань в охороні праці полягає в тому, що повне уявлення
про користь від охорони праці, є одним із способів мотивації, адже прибуток
має вирішальне значення в підприємницькій діяльності. Тому одним із способів
переконання роботодавця у корисності, що дає вигоду вкладення коштів в
охорону праці (визначення економічної ефективності).
Виділяється щонайменше три підходи стосовно можливості та
необхідності оцінок ефективності в охороні праці [6]:
 перший з них полягає в тому, що профілактичні заходи мають бути
прибутковими (принаймні, не збитковими);
 другий підхід, навпаки, заперечує можливість економічної оцінки
заходів з охорони праці взагалі;
 третій підхід, найбільш реальний, полягає у тому, що певні заходи
можуть приносити економічну віддачу та її можна визначити, але і можливі
заходи однозначно невигідні.
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Різноманітність підходів, щодо оцінки економічної ефективності
профілактичної діяльності в охороні праці дозволяє підприємцям обрати
найбільш прийнятний для них варіант.
Третя проблема економічного характеру в охороні праці – це проблема
стимулювання та фінансування. На відміну від традиційного вітчизняного
уявлення про стимулювання, як метод впливу на найманих працівників,за
кордоном це поняття трактується ширше і стосується не лише
внутрішньофірмових аспектів, а й стимулювання роботодавця (зовнішні щодо
фірми економічні стимули).
Висновки. Вищенаведений комплекс засобів, який призначений для
покращення умов та збільшення рівня безпеки праці не є досить значним
кроком у напрямку вдосконалення соціально-економічного захисту працівника
від виробничого травматизму на новому якісному рівні і створення
економічних методів в управлінні охороною праці, що має першорядне
значення в умовах ринкової економіки.
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БЕЗПЕКА ПРАЦІ НА ГАЛЬВАНОХІМІЧНИХ ТА ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ
ВИРОБНИЦТВАХ
Полукаров Ю.О., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»);
Шевченко М.Ю., студ. (гр. ХО-21, ХТФ НТУУ «КПІ»)

Питання у сфері охорони праці є досить актуальними для
електрохімічних та гальванічних виробництв, які достатньо поширені на
території України. Напевно, всім відомо, наскільки шкідливою є робота в
електрохімічному або гальванічному цеху. Обслуговування складної техніки та
об'єктів підвищеної небезпеки збільшує психофізіологічне напруження
працівників та має досить серйозний, зокрема і негативний, вплив на стан їх
здоров’я. Саме тому, досить гостро постає питання про покращення умов праці
працівників вищезгаданих виробництв та мінімізації або усунення дії
шкідливих та небезпечних факторів.
Сучасна технологія нанесення покрить складається з таких основних
технологічних операцій: підготовка поверхонь перед нанесенням покрить,
приготування електролітів та розчинів, нанесення покрить та їхня обробка.
Найважливішими заходами, що забезпечують безпеку роботи
обслуговуючого персоналу, є наступні: механізація й автоматизація процесів,
зміна складу електроліту для зниження його агресивності, заміна токсичних і
горючих речовин на менш токсичні і негорючі речовини, використання
загальної і місцевої вентиляції, застосування індивідуальних засобів захисту і
надійних огороджувальних пристроїв [1].
Застосування надійних огороджувальних пристроїв — доцільна міра
захисту при експлуатації установок з потенційними джерелами хімічної
небезпеки. Тип, форма і розміри огороджень повинні відповідати конструкції,
що захищається.
Для захисту від механічних і термічних небезпек застосовуються різні
огородження і блокування, а також необхідно дотримувати відповідні правила
безпеки при виконанні визначених операцій технологічного процесу.
До засобів індивідуального захисту відносяться: захисні окуляри,
респіратори, протигази, спецодяг, спецвзуття, захисні пасти і мазі. Зі спецодягу
застосовуються фартухи і захисні костюми [2]. До захисних засобів відносять
також спеціальні гідранти у виді короткого шланга зі сплющеним
наконечником для подачі води з водогінної мережі, а також спеціальний гідрант
у вигляді фонтанчика питної води, речовини, що нейтралізують і дезінфікують
(розчини соди, борної кислоти й ін.). Ці пристрої служать для швидкого і
зручного змивання бризгів і крапель небезпечних хімікатів, що потрапили на
шкірні покриви чи очі працюючих.
Для захисту працівників від небезпечних і шкідливих виробничих
факторів
роботодавець
своєчасно
забезпечує
їх
спеціальними
одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до
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Правил забезпечення працівників спеціальними одягом, взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту [3].
Застосовувані засоби індивідуального захисту повинні відповідати
вимогам ГОСТ 12.4.011. Конкретні засоби індивідуального захисту слід
вибирати залежно від виду робіт і використовуваних під час роботи речовин і
матеріалів.
Роботодавець забезпечує зберігання, прання, сушіння, дезінфекцію,
дегазацію, дезактивацію і ремонт виданих працівникам спеціальних
одягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту. Спеціальний одяг
працюючих з отруйними речовинами та розчинами перед пранням повинен
знешкоджуватися.
Працівники, зайняті приготуванням електролітів і розчинів кислот і лугів,
а також на роботах з їх застосуванням, використовують спеціальні одяг, взуття,
рукавиці, прогумований фартух, захисні окуляри. При роботах з
концентрованими
кислотами,
хромовими
і
фтористоводневими електролітами працівники додатково користуються протигазом або
фільтруючим респіратором. [4]
Працюючим на ваннах з електролітами, розчинами, що містять речовини
1-го, 2-го класів небезпеки, забороняється виходити в спеціальних одязі, взутті
з робочого приміщення, зберігати спеціальні одяг, взуття та інші засоби
індивідуального захисту разом з особистим одягом.
Роботи з очищення ванн повинні проводитися в спеціальних одязі, взутті
та протигазі.
При роботах з речовинами та розчинами, що викликають подразнення
шкіри та слизової оболонки носа, слід користуватися профілактичними пастами
або мазями.
При роботі металізаторів слід застосовувати окуляри зі світлофільтрами
для захисту очей від потоку ультрафіолетових променів.
На ділянках нанесення металопокриттів слід мати запасні спеціальні одяг
і взуття, що видаються у разі аварії.
Захист від небезпечної дії електричного струму (діапазон напруг від 36В
до 150 кВ) забезпечується застосуванням захисного заземлення, занулення і
електрозахисних засобів відповідно до мір захисту від електричного струму .
Діелектричні захисні засоби слід систематично перевіряти в терміни,
встановлені в Міжгалузевих правилах з охорони праці (правила безпеки) при
експлуатації електроустановок.
Роботи на кварцевальному верстаті повинні виконуватися в захисних
окулярах.
Спеціальний
одяг
(костюми
або
халати)
працівників,
зайнятих шліфуванням і поліруванням виробів з магнієвих сплавів, повинна
бути виготовлена з щільного матеріалу - бавовняної тканини з вогнестійким
просоченням без кишень і швидко зніматися.
При шліфуванні і поліруванні виробів з мідних сплавів необхідно
користуватися респіраторами.
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Для зниження рівня шуму на робочих місцях (ультразвукова установка,
піско-, дробоструйні і дробеметні установки) необхідно застосовувати засоби
захисту органів слуху.
При очищенні деталей в камерах відкритого типу працівник повинен бути
в захисному шоломі (скафандрі) з примусовою подачею чистого повітря із
спеціальної установки. У спеціальній установці повинні бути пристрій для
регулювання температури повітря, що подається в захисний шолом (скафандр),
й фільтри очищення повітря. Перевірка справності захисних шоломів
(скафандрів) і шлангів, які подають повітря, повинна перевірятися
щодня. Виявлені дефекти повинні негайно усуватися. Замінювати захисні скла
в шоломі (скафандрі) слід негайно після їх пошкодження і перед кожною
робочою зміною.
Працівники повинні бути навчені правилам користування засобами
індивідуального захисту та способів перевірки їх справності.
У цеху повинні бути аптечки, укомплектовані необхідними
медикаментами та перев'язувальними матеріалами. Поблизу робочих місць
повинні завжди перебувати ємності з 3%-ним розчином борної кислоти для
нейтралізації лугу і 3%-ним розчином питної соди для нейтралізації кислоти.
Усі працівники повинні вміти надавати першу допомогу потерпілим при
отруєнні та опіках кислотою, лугом та іншими хімічними речовинами, а також
при
ураженнях
електричним
струмом. Правила надання
першої
допомоги повинні бути вивішені в цеху на видному місці.
Висновок
Конкретні заходи з безпеки праці під час нанесення гальванічних
покриттів обумовлені специфікою небезпечних і шкідливих виробничих
факторів, характерних для окремих технологічних операцій. На більшості
дільниць гальванічного виробництва відбувається виділення в повітря робочої
зони рідинних, газоподібних та пилових аерозолів. Одним з найбільш
несприятливих факторів гальванічного виробництва є забруднення зовнішнього
повітря на території підприємства і внутрішніх приміщеннях сполуками металів
і різними отруйними парами, а також викиди кислот.
Щоб уникнути неприємних надзвичайних ситуацій необхідно заздалегідь
проводити перевірку робочого обладнання, газоводів, кислотопроводів,
повітроводів, систем вентиляції та безпеки, іншого обладнання. Проводити
планово-попереджувальні роботи. Постійно дотримуватися запобіжних заходів
і правил техніки безпеки.
З метою підвищення безпеки роботи з персоналом проводять загальне
інструктування, а також спеціальне ознайомлення з властивостями всіх
застосовуваних хімічних речовин, чітке вивчення правил зберігання та
особливостей роботи з цими речовинами.
Виходячи з вищенаведеної інформації, можна зробити висновок, що
використання індивідуальних засобів захисту є надійним, але додатковим
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заходом забезпечення безпеки. Їх необхідно застосовувати як додатковий
захист в аварійних випадках.
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ШКІДЛИВІ ФАКТОРИ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ТА ВИКОРИСТАННІ
АЗОТНИХ ДОБРИВ ТА ЗАХОДИ СПРЯМОВАНІ НА МІНІМІЗАЦІЮ
ЇХНЬОЇ ДІЇ
Полукаров Ю.О., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»);
Ніньовська І.І., студ. (гр. ХА-41м, ХТФ НТУУ «КПІ»)

Азотні добрива, як правило, вносять у ґрунт з метою підвищення
врожайності сільськогосподарських культур. Важливим джерелом азотних
речовин для рослин є перегній, торф, компости, відходи сільського
господарства і м'ясо-рибної промисловості та ін. Особливо великого значення
набули мінеральні азотні добрива. Вони містять азот в нітратній, аміачній,
нітратно-аміачній і рідше в амідній формі. Азотні добрива мають ряд похідних.
Розрізняють азотні добрива:
 нітрат амонію, NH4NO3 (аміачна селітра)
 нітрат калію, KNO3 (калійна селітра)
 нітрат кальцію, Ca(NO3)2 (кальцієва або норвезька селітра)
 нітрат натрію, NaNO3 (чилійська селітра)
 сульфат амонію, (NH4)2SO4
 хлорид амонію, NH4Cl та деякі ін.
Азот - це критичний елемент для росту рослин він є важливою частиною
хлорофілу, речовини, що надає рослинам зеленого кольору. Азот дуже
мобільний елемент, що може легко вимиватися з ґрунту.
Виробництвом азотних добрив займаються великі підприємства на якому
працюють велика кількість людей, і де часто відбувається чимало різних
відділень від правил безпеки праці.
Приміром, у відділеннях синтезу основними джерелами шкідливого
впливу на робітника є постійне просочування аміаку з апарату і навіть
можливість раптових масових виділень аміаку з апаратів і комунікацій при
прориванні їх внаслідок високого тиску. Тому в усіх цехах виробництва аміаку
слід передбачати аераційні ліхтарі. Також відділення мають бути обладнані
механічною притічно-витяжною вентиляцією тільки з наближенням витяжних
пристроїв до місць можливого виділення шкідливих газів і з підведенням
свіжого повітря до місць постійного або тривалого перебування робітників. У
відділеннях компресії і очищення газів та у відділенні синтезу аміаку
небезпечними факторами є постійне забруднення повітря на робочих місцях
аміаком, який просочується через нещільності сальників на кранах або крізь
прокладки штуцерів.
Боротьба із забрудненнями повітря шкідливими газами має
здійснюватися шляхом підбору міцних і корозійностійких матеріалів для
деталей всіх апаратів і навіть шляхом встановлення жорстких термінів плановопопереджувального ремонту й ретельного виконання ремонтних робіт.
У виробництві азотної кислоти найбільш небезпечними сполуками для
людини є двоокис азоту, так як внаслідок своєї повільної розчинності у волозі
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він покриває слизові оболонки дихальних шляхів та має значний прихований
період між моментами надходження отруйних газів у організм і початком
розвитку хворобливих явищ, переважно у глибоких відділах органів дихання.
Після вдихання окисів азоту постраждалий часто не відчуває ніякого
роздратування дихальних шляхів і лише через 20-30 хвилин у нього виникає
кашель, запаморочення; ці первинні явища часто проходять коли
постраждалого виводять на свіже повітря, але за годину чи кілька знову зростає
кашель та складність дихання, з'являються біль у грудях, дедалі більше
посилення складного становища дихання, розвиваються синюшність і
небезпечні явища набряку легенів. Систематичний вплив двоокису азоту NO та
інших вищих окисів азоту веде до розвитку важких хронічні захворювань
дихальних шляхів – хронічних бронхітів, бронхіолітів, хвороб серця.
Шкідливою речовиною на такому виробництві є й сам аміак. За
фізіологічною дією на організм він відноситься до групи речовин задушливої і
нейротропної дії, здатних при інгаляційному ураженні викликати токсичний
набряк легенів і важке ураження нервової системи. Аміак володіє як місцевою,
так і резорбтивного дією. Пари аміаку сильно подразнюють слизові оболонки
очей та органів дихання, а також шкірні покриви. Пари аміаку викликають
рясну сльозотечу, біль в очах, хімічний опік кон'юнктиви і рогівки, втрату зору,
напади кашлю, почервоніння і свербіння шкіри. При зіткненні зрідженого
аміаку і його розчинів з шкірою виникає печіння, можливий хімічний опік із
утворенням пухирів, виразок. Крім того, скраплений аміак при випаровуванні
поглинає тепло, і при зіткненні зі шкірою викликає обмороження різного
ступеня.
Запах аміаку відчувається за концентрації 37 мг/м 3. Гранично допустима
концентрація аміаку у повітрі робочої зони виробничого приміщення становить
20 мг/м3. Отже, якщо відчувається запах аміаку, то працювати без засобів
захисту вже небезпечно. Роздратування зіва проявляється при вмісті аміаку в
повітрі 280 мг/м3, очей – 490 мг/м3. При дії дуже високих концентрацій аміаку
викликає ураження шкіри: 7-14 г/м3 – еритематозний, 21 г/м3 і більше –
бульозний дерматит. Токсичний набряк легенів розвивається при дії аміаку
протягом години з концентрацією 1,5 г/м3. Короткочасний вплив аміаку
концентрацією 3,5 г/м3 і більше швидко призводить до розвитку загально
токсичних ефектів.
Основними заходами попередження газовиділення є застосування
відповідних матеріалів виготовлення апаратури, комунікацій, сполук, вентилів,
засувок, прокладок, сальників. Як металеві частини і м'які матеріали для
прокладок слід застосовувати матеріали, стійкі до впливу високої температури,
кислотних газів, кислот аміаку. Такими є різні керамічні матеріали, покриті
кислотостійким лаком і навіть хромонікелева сталь. Алюміній є матеріалом,
більш стійким до азотної кислоти, ніж інші звичайні метали, але слабка азотна
кислота здатна його «роз'їдати», отже бажано застосування спеціальні
кислотостійкі сталі.
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Ретельний монтаж апаратури, точне пристосування всіх частин,
герметичність сполук також мають важливе значення щодо попередження
забруднення повітря окисами азоту усередині приміщень і заводських
майданчиках. При введенні апаратури в експлуатацію необхідно попередньо
випробувати і перевірити на герметичність нейтральними розчинами і газами
все складові, клапани, особливо у тих частинах системи, які працюють за
підвищеного тиску.
Необхідно надійно захищати елементи конструкцій від механічних
ушкоджень. Усі системи, які працюють за підвищеного тиску, необхідно
забезпечити контрольними приладами із зазначенням гранично допустимих
значень тиску. Під час експлуатації має здійснюватися ретельний нагляд за
несправністю всіх частин апаратури. Усі несправності слід негайно усувати,
несправні зношені треба негайно замінювати.
Щоб запобігти переливу кислоти мають бути встановлені контрольні
стоки. У місцях переливання, збереження і розливу кислот повинні бути у
спеціальних шафах вапно чи пісок для засипання кислоти.
На підприємствах виробництва повинні обладнуватись ефективною
приточно-витяжною вентиляцією. Усі робочі виробництва азотної кислоти
забезпечуються протигазами марки «У», що вони завжди повинні бути у
готовому для користування стані.
Всі цехи необхідно обладнати окремими приміщеннями відпочинку з
припливом свіжого повітря, що можуть використовуватися для тимчасового
укриття робочих при аваріях. Також на всьому підприємстві має бути
встановлена сигналізація із відповідними сигналами про характер аварії, а
також сигнали про необхідність одягання протигазу.
Висновки
Отже, у більшості ділянках виробництва азотної кислоти і аміаку
відбувається виділення у повітря робочої зони окисів азоту. Одним із найбільш
несприятливих факторів виробництва аміаку і азотної кислоти є забруднення
зовнішнього повітря біля підприємства міста і у внутрішніх приміщеннях
окисами азоту та різними отруйними парами і навіть викидами кислоти. Щоб
уникнути неприємних надзвичайних ситуацій необхідно заздалегідь проводити
перевірку виробничого устаткування, газоходів та систем безпеки. Також
необхідно вчасно та якісно проводити планово-попереджувальні роботи.
Література
1. Лазарєв С.В. Хімічні шкідливі речовини у промисловості., 1963
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316

АНАЛІЗ ВПЛИВУ СИНТЕТИЧНИХ ХАРЧОВИХ БАРВНИКІВ НА
ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Полукаров Ю.О., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»);
Ященко Т.В., студентка (гр. ХН-21, ХТФ НТУУ «КПІ»)

Харчові барвники додаються до продуктів для відновлення природного
забарвлення, яке втрачається під час обробки чи зберігання, для підвищення
інтенсивності природного забарвлення і для надання кольору безбарвним
продуктам (водам, морозиву, кондитерським виробам), а також для створення
більш привабливих продуктів і ширшого колірного різноманіття.
Синтетичні харчові барвники – це органічні сполуки, що не зустрічаються
в природі і не ідентифіковані до теперішнього часу в натуральних харчових
продуктах, тобто штучно створені. На відміну від натуральних, не володіють
біологічною активністю і не містять смакових речовин.
Переваги:
 менш чутливі до умов технологічної переробки та зберігання;
 термостійкі;
 надають яскравості, досить стабільні;
 добре розчинні у воді.
Інтенсивність забарвлення залежить від дозування.
Стабільність та інтенсивність забарвлення залежить ще від жирності,
ступеня «збитості» продукту, вмісту спирту і редукуючих цукрів, використання
мезофільних кисломолочних заквасок, мікробіологічних показників.
Слід зазначити, що синтетичні барвники, будучи за своєю природою
чужорідними по відношенню до людського організму, мають певні недоліки,
зокрема вони містять в тому або іншому ступені домішки початкових і
проміжних речовин, використані при їх синтезі. Значна частина цих речовин
токсична, багато з них викликають онкологічні захворювання. Крім того,
синтетичні барвники в людському організмі можуть руйнуватися з утворенням
речовин, синергізм яких невивчений.
Дослідження, проведене у Великобританії, показало зв’язок між 6
харчовими барвниками і гіперактивністю у деяких дітей. Європейська
організація споживачів BEUC і ще 41 громадська організація написали лист із
проханням заборонити ці 6 харчових барвників:
 Е102 – тартразин;
 E104 жовтий хіноліновий (хінолон);
 E110 жовтий «сонячний захід» (сансет);
 E122 азорубін (кармуазин, кармін);
 E124 Понсо 4Р (яскраво-червоний);
 E129 червоний чарівний АС.
Такі харчові барвники викликають у дітей (і дорослих):
 гіперактивну поведінку;
 легку збудливість; неможливість сконцентрувати увагу;
 порушення процесу навчання (у дітей);
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перепади настрою;
 алергічні реакції;
 дисбіоз кишечника.
При цьому всі харчові барвники не мають жодної харчової цінності.
Тартразин
Колір водного розчину тартразину – жовтий. Застосовується у
кондитерських виробах, алкогольних та безалкогольних напоях, драже,
морозиві, макаронах, молочних виробах, сирах, соусах і кетчупах, пюре,
джемах.
Понсо 4R
Колір водного розчину понсо 4R – червоний. Застосовується в
алкогольних та безалкогольних напоях, пудингах, десертах, фруктових
консервах, рибних та м’ясних продуктах, кондитерських виробах, морозиві,
макаронах, молочних виробах, ковбасних виробах і фаршевих напівфабрикатах,
соусах і кетчупах.
Хіноліновий жовтий
Колір водного розчину хінолінового жовтого – лимонно-жовтий. Області
застосування: кондитерські та хлібобулочні вироби; алкогольні та
безалкогольні напої; морозиво; макарони; драже; молочні, м’ясні і рибні
продукти; сири; соуси і кетчупи; пюре, джеми.
Кармуазин (азорубін)
Колір водного розчину азорубіну – малиново-червоний. Застосовується в
ковбасних та кондитерських виробах, фаршевих напівфабрикатах, соусах і
кетчупах, десертах, алкогольних та безалкогольних напоях, морозиві,
макаронах, пудингах, консервах, молочних виробах.
Жовтий «Сонячний захід»
Колір водного розчину – помаранчевий. Галузі застосування: алкогольні
та безалкогольні напої, кондитерські вироби, морозиво, рибопродукти,
креветки, макарони, молочні вироби, сири, соуси і кетчупи, пюре, джеми.
Червоний чарівний АС
Колір водного розчину червоного чарівного – червоний. Застосовується у
кондитерських виробах, бісквітах, сухих сумішах, фруктових наповнювачах і
т.д.
За результатами досліджень [3], максимальні рівні СХБ виявлено у
кондитерських виробах – тартразин (до 695,7±104,4 мг/кг), “сонячний захід”
жовтий (до 600,5±90,1 мг/кг), кармазин (до 372,7±55,9 мг/кг), понсо 4R (до
258,9±38,8 мг/кг), хіноліновий жовтий (до 427,0±64,1 мг/кг), індигокармін (до
100,4±15,1 мг/кг), діамантовий блакитний (до 97,1±14,6 мг/кг) та у
безалкогольних напоях – кармазин (до 57,98,7 мг/дмі). Частоту виявлення СХБ
у досліджених харчових продуктах показано на рис. 1.
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Рис. 1. – Частота виявлення СХБ у досліджених харчових продуктах, %
Вчені Саузгемптонського університету у Великобританії (Southampton
University, UK) стверджують, що негативний вплив на розвиток дитини від
шести найбільш вживаних барвників еквівалентний такому, який чинить на
інтелект дитини підвищений рівень свинцю.
До складу продукту харчові барвники входять під маркуванням Е100Е182, саме вони надають продукту апетитний колір.
В Україні через шкідливий вплив на організм людини заборонене
застосування в харчових цілях Е121 – цитрус червоний 2, Е123 - амарант.
Умовно корисний барвник – Е100 – куркумін (барвник) – може міститися
в порошку карі, соусах, готових стравах з рисом, варенні, зацукрованих
фруктах, рибних паштетах.
Висновок
Таким чином, дослідивши дану проблему, можна зробити висновок, що
для уникнення шкідливого впливу харчових барвників необхідно:
 вибираючи продукти, ретельно вивчати маркування і склад, уникати
продуктів з великим вмістом харчових барвників;
 обирати продукти і напої в прозорій упаковці, так легше оцінити
інтенсивність і природність їхнього кольору. Не купувати продукти
неприродних кольорів;
 якщо у продукту дуже інтенсивний колір – це вказує на вміст у ньому
барвника;
 уникати продуктів забарвлених нерівномірно;
 не давати продукти, що містять харчові барвники дітям;
 їсти більше страв, приготовлених власноруч, овочів і фруктів.
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ВПЛИВ НЕРВОВО-ЕМОЦІЙНОГО НАПРУЖЕННЯ ПІД ЧАС
КЕРУВАННЯ ВАНТАЖНИМ ТРАНСПОРТОМ
Полукаров Ю.О., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»);
Кутузова А.С., студентка (гр. ХЕ-21, ХТФ НТУУ «КПІ»)

Необхідність транспорту в наш час не викликає жодного сумніву.
Транспортні засоби мають величезний позитивний вплив на економіку країни,
створюють зручність і комфорт для людей [1].
Однією з найголовніших галузей транспортних послуг є автомобільні
вантажні перевезення. Цей різновид перевезення вантажів є найпопулярнішим
у світі і характеризується економічністю, короткими термінами доставки,
гнучким плануванням маршрутів і повним контролем над вантажем.
Однак будь-який транспортний засіб – це джерело підвищеної небезпеки.
У світі щорічно внаслідок ДТП гине 250 тисяч людей і приблизно в 30 разів
більша кількість отримує травми.
З огляду на вищенаведене, професія водія вантажного автотранспорту має
велике значення і пов’язана з ризиком для життя, а також характеризується
великою кількістю шкідливих і небезпечних факторів, які і будуть розглянуті у
даній роботі.
Характеристика професійної діяльності
Водій вантажного автомобіля здійснює багатогодинні і багатоденні
рейси. Головне для водія – спостерігати, аналізувати і передбачати. Водій
повинен швидко оцінювати, аналізувати дорожню обстановку, що склалася, і
завчасно приймати необхідне рішення: знизити або збільшити швидкість,
здійснити необхідний маневр тощо.
Домінуючі види діяльності водія це:
 здійснення вантажних перевезень;
 експлуатація, управління автомобілем;
 спостереження за показниками приладів (амперметра, покажчиків
температури води і тиску масла і так далі);
 технічне обслуговування автомобіля (мийка, заправка паливом і
маслом, огляд і ін.);
 регулярне проведення оглядів транспортного засобу перед виїздом;
 виявлення і усунення несправності внаслідок поломки на дорозі;
 ремонт автомобіля у стаціонарних умовах.
Робоче місце водія – кабіна автомобіля, а також гараж або стоянка, де
здійснюється паркування і догляд за автомобілем.
Результатом професійної діяльності водія є в строк і акуратно
доставлений вантаж.
Професія водія вантажного автомобіля характеризується великою
кількістю небезпечних і шкідливих факторів.
Небезпечними факторами є:
 наїзди проїжджаючих транспортних засобів;
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 наїзди при самовільному русі транспортних засобів;
 порушення правил дорожнього руху пішоходами, що призводить до
аварійних ситуацій;
 погані погодні умови;
 термічні фактори (пожежі, вибухи при подачі палива в карбюратор
двигуна самопливом, перевірці наявності палива в баці з використанням
відкритого полум’я, витікання газу із газобалонної установки; опіки парою,
водою із карбюратора);
 злочинні дії пасажирів та інших осіб.
Шкідливими факторами є:
 нервово-емоційне напруження під час керування автомобілем;
 монотонність праці під час керування автомобілем;
 шум, вібрація;
 незручна робоча поза при ремонті і технічному обслуговуванні
автомобіля;
 підвищене фізичне навантаження;
 підвищена температура та швидкість руху повітря в теплий період
року;
 підвищена загазованість повітря робочої зони (зміст двоокису
вуглеводу, окислу вуглеводу, оксидів азоту, пари бензину та ін.) [2].
У даній роботі буде розглянуто вплив нервово-емоційного напруження
під час керування автомобілем.
Причини виникнення нервово-емоційних перевантажень
Транспортний процес перевезення вантажів найбільшим чином залежить
від надійності роботи системи «водій – автомобіль – дорога – середовище».
Безпека і надійність роботи такої системи на 70% залежить від водія, який є її
головною ланкою. Тому під час проектування такої системи особливу увагу
необхідно приділяти стану водія [3].
Першочергове значення серед шкідливих виробничих факторів належить
нервово-емоційному напруженню, що зумовлене постійною готовністю водія
реагувати на різноманітні зміни дорожньої ситуації, що виникають раптово.
Величина напруження пов'язана з кількістю і характером інформації, що
надходить (коливається від повної відсутності подразників до десятків на
хвилину); почуттям відповідальності за своє життя і життя учасників руху,
збереження їх здоров'я, збереження матеріальних цінностей (вантажу); частим
прийняттям відповідальних рішень; а також залежить від індивідуальних
особливостей водія [3].
Водій знаходиться у стані постійного зосередження на дорозі з
одночасною фіксацією всієї навколишнього інформації: дорожні знаки, інші
автомобілі з потоку, стан вантажу тощо. Нервово - емоційне напруження
залежить також від конкретних ситуацій в реальних дорожніх умовах: різке
гальмування, обгін та ускладнений проїзд нерегульованого та регульованого
перехрестя, вхід в транспортний потік і вихід з нього тощо [4].
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Інформаційний потік, що надходить до водія автомобіля, за певних умов
може викликати стан монотонії та засинання під час руху. Це спостерігається
під час поїздок у транспортному потоці, що рухається з рівномірною
швидкістю, і посилюється за умов одноманітності шляху, низької інтенсивності
руху.
Тривале керування вантажним автомобілем негативно позначається на
психіці людини. Оскільки стрес має властивість накопичуватися, тривале
напруження може стати причиною нервових розладів, захворювань органів
шлунково-кишкового тракту і навіть ускладнень в роботі серцево-судинної
системи.
У разі значного накопичення стресу для водія зростає імовірність не
впоратись зі складною дорожньою обстановкою і потрапити у дорожньотранспортну пригоду, що може призвести до смерті.
Шляхи мінімізації впливу шкідливих факторів
1. Якісний відпочинок. Водії великовантажних автомобілів, вимушені
проводити по 8-10 годин на добу за кермом, відчувають на собі вплив цілого
ряду негативних факторів, що істотно знижує рівень здоров'я. Також ці фактори
сприяють прискореному настанню професійної непридатності. Тому екологія
праці водіїв дальніх рейсів повинна містити в собі повний ряд профілактичних
заходів, спрямованих на усунення або зменшення впливу будь-якого
негативного впливу, пов'язаного з професійною діяльністю. Нормальна
тривалість робочого часу водіїв не повинна перевищувати 40 годин на тиждень.
Кожному водієві протягом робочої зміни надається перерва для відпочинку і
харчування тривалістю не менше 45 хвилин і не більше 2 годин. Така перерва
не включається в робочий час водія, час такої перерви водій може
використовувати на свій розсуд і може відлучатися з робочого місця.
Протягом будь-якого 24-годинного періоду, рахуючи від початку
робочого дня, тривалість щоденного відпочинку водія має бути не менше 10
послідовних годин. Тривалість щотижневого відпочинку водія має бути не
менше 45 послідовних годин [5].
2. Якісний медичний огляд. Водії належать до тієї категорії працівників,
стан здоров'я яких має контролюватися перед початком кожної робочої зміни і
після її закінчення, оскільки їх робота вимагає підвищеної уваги і напруги.
Одним з основоположних факторів забезпечення безпеки дорожнього руху є
стан здоров’я водія. Висока інтенсивність дорожнього руху за рахунок значного
росту кількості автотранспортних засобів має підвищені вимоги до стану
здоров’я водіїв. Своєчасно визначити порушення і відхилення у стані здоров’я
водіїв можна лише під час регулярного проходження медичних оглядів.
Правильна організація передрейсових медичних оглядів є однією з ключових
ланок профілактики дорожньо-транспортних пригод [4].
3. Отримання висококваліфікованої медичної і психологічної допомоги.
Для запобігання емоційного перевантаження водій повинен перед і після
кожного рейсу проходити консультацію психолога і, за необхідності,
отримувати відповідну допомогу.
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4. Відповідні перевірки під час прийому на роботу. Окрім належної
освітньої підготовки і відсутності медичних протипоказань водій має бути
придатним відповідно до індивідуально-психологічних особливостей. Ці якості
є визначальними у такій професії. Водій має мати добру увагу, яка зазвичай
зосереджена то на засобах керування, то на сприйнятті ситуації на дорозі, або
на тому та іншому одночасно; і добру пам'ять, що дозволяє орієнтуватися в
дорозі, економити час для пошуку оптимального маршруту. Дуже велике
значення для водія має реакція – зворотна дія на ускладнення ситуації руху, а
також темперамент, вміння володіти собою, висока емоціональна стійкість.
Майбутній водій має обов’язково проходити бесіду з психологом для виявлення
своє професійної придатності.
Висновки
Отже, як видно з проведеного аналізу, розглянута професія
характеризується наявністю великої кількості небезпечних і шкідливих
факторів. Причиною виникнення нервово-емоційного шкідливого фактора, як
одного з найвагоміших, є постійне відчуття водієм великого напруження, що
призводить до значного накопичення стресу і можливого летального випадку.
Дослідивши характер діяльності водія і причини виникнення
аналізованого шкідливого фактору, запропоновано наступні основні шляхи
мінімізації його дії: водій повинен мати можливість повноцінно відпочивати;
проходити регулярний медичний огляд і отримувати необхідну медичну або
психологічну допомогу. Велике значення також має перевірка водія на
професійну придатність під час прийому на роботу.
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ОСНОВНІ ПРИЧИНИ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ЗА І
ПІВРІЧЧЯ 2014 РОКУ
Праховнік А.К., ас. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), Куденко А.О., Нестеренко А.О., студ. (гр.
ПБ-21, ПБФ НТУУ «КПІ»)

Причини виникнення нещасних випадків: незадовільний технічний
стан виробничих об'єктів, незадовільний стан виробничого середовища,
невиконання вимог інструкцій з охорони праці, невиконання посадових
обов'язків, порушення правил безпеки руху (польотів), порушення
технологічного процесу, незадовільні фізичні дані або стан здоров'я.
Перераховані фактори мають прямий плив на якість виробництва та
здоров′я людини на кожному виробництві, але в різному відсотковому
відношенні (табл.1).
Таблиця 1
Таблиця співвідношення нещасних випадків на виробництві
Причина
Ймовірність виникнення,%
Незадовільний
технічний
стан
5,4
виробничих об'єктів.
Невиконання вимог інструкцій з
17
охорони праці.
Несправність транспортних засобів .
39
Порушення технологічного процесу.
6
Падіння
потерпілого
під
час
28
пересування.
Травми на виробництві у стані
1,6
алкогольного сп'яніння.
Порушення правил безпеки руху.
20
Регіони найбільшого ризику
Найбільша частина нещасних випадків на виробництві по Україні за І
півріччя 2014 року, що складає 79,6%, припадає на шахтарські регіони, а саме:
у Донецькій області – 39,1%, у Дніпропетровській – 17,1%, у Луганській –
15,5%, у Львівській – 7,9%. Також для цих регіонів притаманний найвищий
середньомісячний розмір призначеної страхової виплати, який за І півріччя
2014 року склався у Львівській області – 2487,8 грн., Дніпропетровській –
2337,3 грн., Донецькій – 2013,8 грн., що більше, ніж по Україні, на 42,8%,
34,1% та 15,6% відповідно.
Порівняльна характеристика нещасних випадків 2012-2014 років:
За І квартал 2013 року у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року
кількість нещасних випадків зменшилась на 17,6% (з 2840 до 2339). Кількість
смертельно травмованих осіб зменшилось на 19,3% (з 145 до 118).
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Станом на 1 липня 2014 року кількість осіб, які постраждали на
виробництві зменшилась на 1% , ніж за І півріччя 2013 року.
Найбільша частина постраждалих по Україні за І півріччя 2014 року, що
складає 79,6%, припадає на шахтарські регіони, а саме: у Донецькій області –
39,1%, у Дніпропетровській – 17,1%, у Луганській – 15,5%, у Львівській – 7,9%
(Рис. 1).

Найнебезпечніші виробничі регіони
України

Донецька
Дніпропетровська
Луганська
Львівська

Рис. 1. Найнебезпечніші виробничі регіони
Навчання за видом роботи, при виконанні якої з потерпілими стався
нещасний випадок, проходили 74 %, первинний і вторинний інструктаж − 75
%, вступний 85 %. Потрібно підкреслити, що досить велика частина, майже 30
% взагалі не проходили цільовий інструктаж.
Було встановлено, що винуватцями 50% всіх нещасних випадків на
виробництві стали самі потерпілі, самі потерпілі – 12%, інші особи – 35%, а 3%
− не встановлено.
Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України за I півріччя 2014 року було
зареєстровано 3736 потерпілих від нещасних випадків на виробництві, на яких
складено акти по формі Н-1.
Найпоширенішими організаційними причинами стали:
- невиконання вимог інструкцій з охорони праці – 57% від загальної
кількості травмованих осіб серед організаційних причин (1380 травмованих
осіб);
- невиконання посадових обов'язків – 19,3 % (322 травмовані особи);
- порушення технологічного процесу - 6,8% (167 травмованих осіб);
- порушення правил безпеки руху (польотів) – 6,1% (148 травмованих
осіб).
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Найпоширенішими технічними причинами стали:
- незадовільний технічний стан виробничих об'єктів, будинків, споруд,
території – 31 % від загальної кількості травмованих осіб по технічним
причинам (138 травмованих осіб);
- недосконалість технічного процесу, його невідповідність вимогам
безпеки - 17% (76 травмованих осіб).
Найпоширенішими психофізіологічними причинами стали:
- особиста необережність потерпілого – 65,4% (568 травмованих осіб);
- травмування внаслідок протиправних дій інших осіб – 18,6% (162
травмовані особи).
До основних подій, які призвели до нещасних випадків, відносяться:
- падіння потерпілого під час пересування – близько 21% травмованих
осіб від загальної кількості травмованих по Україні (792 особи);
- дія рухомих і таких, що обертаються, деталей обладнання, машин і
механізмів - 11% (405 осіб);
- обвалення, обрушення породи, ґрунту – 9% (344 особи);
- падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту
тощо – 6,8% (255 осіб).
Вагомими причинами формування несприятливих умов праці
залишаються недосконалі технології, використання застарілого обладнання,
неефективність та невикористання засобів захисту працюючим, порушення
правил праці.
Велика частина нещасних випадків спричинена не навченістю
працівників з питань охорони праці, недосконалого або не проведенням з ними
потрібного інструктажу.
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МЕРЕЖЕВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ
ОСОБИСТОСТІ
Праховник Н.А., доц., к.т.н. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»),
Глузман М.О., студент (гр. КА-11, «ІПСА» НТУУ «КПІ»)

Постановка проблеми в загальному вигляді. Хто володіє інформацією,
той володіє світом. Ця фраза, сказана банкіром Натаном Ротшильдом на
початку XIX ст., не менш актуальна і натепер, коли науково-технічний прогрес
проникає все глибше у внутрішню структуру навіть найбільш фундаментальних
та історично стабільних утворень: особистість, суспільство та держава. Більш
того, велика сила інформації в тому, що вона здатна бути четвертою
політичною силою – „гілкою влади” [1]. Так, історики важливість інформації
для забезпечення життєдіяльності держави підтверджують тим, що В. Ленін під
час революції вважав найнеобхіднішим здійснення контролю над телеграфом;
І. Сталін бачив найважливішою монополією держави видавничу діяльність. І
навіть у ході подій початку 90-х, узяти під контроль Останкінську башту було
одним з найважливіших завдань. Бо ніщо так не організує або
дезорганізовуватиме суспільство, як інформація [3].
Таким чином, сьогодні слово „інформація” надбало справді магічного
значення, а сучасні інформаційні технології стали справжнім локомотивом
світового економічного та технологічного розвитку.
Аналіз останніх досліджень. В умовах тотальної інформатизації
суспільства важливого значення набувають питання інформаційної безпеки
держави. Найбільшу увагу їм приділяють українські вчені І. Замаруєва,
Г. Почепцов, О. Рось, C. Жук, В. Толубко та ін. Вони ґрунтовно аналізують
зміст „інформаційної безпеки” та „безпеки інформації”, визначають напрями
забезпечення інформаційної безпеки та її місце в національній безпеці України.
Виклад основного матеріалу. Мультиплікативний ефект відкриттів і
винаходів у галузі оброблювання інформації та комунікації виявляється
невідворотно. Історія дає нам декілька прикладів цих ефектів, які з повною
підставою можна називати інформаційними революціями.
Першим технологічним досягненням, що мало величезне суспільне і
культурне значення, був винахід Іоганном Гутенбергом друкарського верстата,
що використовував рухомі металеві літери. Біблія Гутенберга, надрукована в
1456 р., відкрила двері в культурний простір, пересування в якому привело нас
через 500 років в інформаційне століття. Вперше в історії людство дістало
можливість масово проводити та поширювати інформацію в компактній і
загальнодоступній формі.
Не зупинятимемося на двох подальших інформаційних революціях кінця
XIX – початку XX століть: винаходах телефону та радіо. Телефон виявився
першою суто особистою комунікаційною технологією, а радіозв’язок
кардинально розширив поняття комунікаційної мережі й інформаційного
простору.
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Четверту інформаційну революцію зробив персональний комп’ютер.
Якщо друга та третя революції охоплювали засоби передачі інформації, то
створення ПК рішуче перетворило спосіб формування, організації та
розповсюдження знання. Цей винахід дозволив купі людей залучитися до
професійних знань і суспільного інформаційного багатства без допомоги
посередників і тим самим перетворити професійні знання на особистіснозначущі. Інтелект людини, підтримуваний ПК, став інструментом,
орієнтованим на самопізнання та саморозвиток. Персональна комп’ютерна
розповсюдженість широко розкрила ворота в інформаційне століття. Тепер
залишилося лише забезпечити легкий і вільний доступ до інформації по всьому
світу. Це і відбувається сьогодні, причому революційне значення мережевих
комунікаційних технологій вже усвідомлене одночасно з їх створенням.
Глобальна інформаційна інфраструктура, інформаційна супермагістраль,
„інформація на кінчиках пальців” – це різні найменування п’ятої інформаційної
революції, революції в телекомунікаціях. Ці метафори означають, що нові
технології знищують поняття відстані як таке.
Досвід розвитку світових відкритих мереж, наприклад, Інтернету,
дозволяє говорити про початок нової ери у розвитку засобів і систем переробки
інформації. У таких мережах користувач сприймає сам себе і сприймається
іншими як невід’ємний компонент єдиного інформаційного співтовариства.
Саме ця обставина вимагає уважного аналізу нових загроз, породжених
мережевою інформаційною революцією, фізичному, психічному і соціальному
здоров’ю людей.
Глобальний
характер
інформаційного
розвитку,
формування
транснаціональної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури породжує
немало нових і непростих проблем, пов’язаних із забезпеченням безпеки
особистості.
По-перше, мова йде про дії на індивідуальну свідомість людини як
громадянина, як суб’єкта політичного життя, що володіє правосвідомістю та
менталітетом, духовними ідеалами та ціннісними установками.
Політична реальність нашого життя така, що будь-які інформаційнопсихологічні дії, здійснювані через канали ЗМІ або міжособистісного
спілкування (наприклад, чутки), є маніпулятивними по суті справи, а нерідко
інструментами провокації. І якщо до маніпулятивної природи дії електронних
ЗМІ більшість населення звикли, визнає їх цивілізованими засобами політикопсихологічної боротьби та до них уже вироблений політичний імунітет і
прийоми особистісного психологічного захисту, то з анонімними
повідомленнями, запущеними по Інтернету, справа йде складніше. Хоча
використання глобальної мережі електронних комунікацій тільки набирає силу,
в Інтернеті вже привільно розташувалися політичні авантюристи,
пропагандисти, розпалювачі чуток, позбавлені доступу до офіційних ЗМІ.
Очевидно, політичні маніпуляції через Інтернет слід розглядати як об’єкт
міжнародно-правового регулювання, і рано чи пізно доведеться вирішувати
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питання електронного цензурування на інтернаціональному рівні, незважаючи
на всі проголошені декларації про свободу інформації.
По-друге, мова йде про інформаційні дії, що прямо загрожують
фізичному або психічному здоров’ю людини. Такі дії впродовж багатьох років
формують морально-психологічну атмосферу в суспільстві, живлять
кримінальне середовище і сприяють зростанню психічних захворювань.
Сектантське проповідування, розповсюдження містичних й езотеричних учень і
практик, магії, цілительство, шаманство і тому подібне по Інтернету набули
загрозливого розмаху. Як результат – соціальна й особистісна дезадаптація, а у
низці випадків – руйнування психіки людини.
По-третє, Інтернет служить вельми зручним майданчиком для підготовки
та здійснення інформаційно-терористичних й інформаційно-кримінальних дій.
У ньому можуть розповсюджуватися пропагандистські матеріали злочинних
організацій, рецепти виготовлення вибухових та отруйних речовин, зброї,
наркотичних і психотропних засобів, нарешті, витончених алгоритмів розтину
шифрів. Вся ця інформація легко маскується під науково-технічну інформацію.
Відсутність географічних меж, важко визначувана національна приналежність
об’єктів мережі, можливість анонімного доступу до її ресурсів – все це робить
системи суспільної та особистої безпеки уразливими. Тому потрібна узгоджена
міждержавна платформа боротьби не тільки з міжнародними терористичними
та кримінальними організаціями, але й з окремими групами та зловмисниками,
здатними в корисливих або хуліганських цілях завдати збитку особистій
безпеці.
По-четверте,
це
міжнародно-правовий
захист
персональних
інформаційних ресурсів та інтелектуальної власності, а також авторських прав
на матеріали, що поширені у світових відкритих мережах, насамперед по
Інтернету. Мають бути вироблені узгоджені міжнародні правові норми, що
встановлюють відповідальність за комп’ютерні злочини, зловмисне
проникнення в інформаційні мережі та особистісні архіви, порушення законних
інтересів громадян у процесі інформаційного обміну.
Очевидно, що в Інтернеті користувач не тільки дістає можливість доступу
до різних інформаційних серверів цієї мережі, але й створює канал для доступу
до свого комп’ютера. У мережі Інтернет відсутній який-небудь керівник або
контролюючий орган, шлях будь-якого сполучення формується випадковим
чином. Відповідальності за інформацію, що поміщається в Інтернет, фактично
не несе ні автор (часто анонімний), ні провайдер. Так само як і ніхто не несе
відповідальності за спроби несанкціонованого доступу до мережевих
інформаційних ресурсів. Всі питання захисту власної інформації відносяться до
компетенції користувача. Незважаючи на багато об’єктивних утруднень,
необхідна активна робота зі створення міжнародних правових положень, що
певною мірою встановлюють відповідальність за несанкціонований доступ до
ресурсів Інтернету.
Слід пригадати Резолюцію 428 Консультативної асамблеї Ради Європи
(розділ 3), в якій сформульовані два правила:
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1. У разі суперечності між правом на свободу інформації та на пошану
приватного життя, пріоритет віддається останньому.
2. Приватне життя громадських діячів повинне захищатися, як і приватне
життя інших громадян, за винятком випадків, коли вона може надати дію на
суспільно-значущі події [2].
Ці правила постійно терплять деформації з боку електронних таблоїдів в
Інтернеті, а чинні національні законодавства із захисту даних персонального
характеру далекі від досконалості. У багатьох країнах, зокрема в Україні, таке
законодавство тільки розробляється.
Висновки. Таким чином, можна виділити такі напрями міжнародної
співпраці з проблем особистісної безпеки в інформаційній сфері:
– необхідно домовитися про загальний погляд на проблеми дії інформації
на індивідуальну та масову свідомість, на політично-ідеологічні сфери і на
психіку людини, домовитися про узгоджене розуміння використовуваних
понять;
– необхідно почати підготовку міжнародних угод про контроль над
виробництвом і впровадженням у комп’ютерні мережі та системи
інформаційних технологій,
які
реально або потенційно можуть
використовуватися в терористичних і кримінальних цілях;
– треба починати переговори про міжнародно-правовий захист мережевих
інформаційних ресурсів, зокрема
даних персонального
характеру,
інтелектуальної власності, а також авторських прав на матеріали, поширювані в
Інтернеті й інших відкритих мережах;
– необхідно на міжнародному рівні розглянути можливості контролю й
обмеження розповсюдження по мережі Інтернет непристойної та ображаючої
суспільну моральність інформації, недобросовісної реклами, шахрайських
операцій та інших матеріалів, що негативно діють на фізичне, психічне та
соціальне здоров’я людей.
Цим самим буде зроблено важливий внесок у забезпечення безпеки
особистості в інформаційній сфері.
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ПРОБЛЕМНИЙ ХАРАКТЕР ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДИНИ З СЕРЕДОВИЩЕМ
ЇЇ МЕШКАННЯ
Праховник Н.А., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»);
Юзюк Ю.О., студ. (гр. ІК-41м, ФІОТ НТУУ «КПІ»)

Взаємовідносини між людиною і природою — найбільша проблема, яка
хвилює сучасне суспільство. Це й зрозуміло, бо природа — один з компонентів
середовища існування людини, і від її стану залежить майбутнє всього людства.
Природа — у широкому розумінні слова — це увесь матеріально-енергетичний
та інформаційний прояв Всесвіту. Безумовно, це поняття стосується і живого
світу планети Земля, у тому числі людини.
Природне середовище або довкілля обумовлено наявністю абіотичних та
біотичних чинників існування людини у навколишньому середовищі.
Абіотичні чинники — сукупність неорганічних речовин, які є основою
існування біосфери. Наприклад: склад атмосферного повітря, наявність у ньому
домішок, склад води і наявність у ній неорганічних речовин, температура
повітря, атмосферний тиск, радіаційний фон тощо.
Біотичні чинники — це сукупність живих організмів, які своєю
життєдіяльністю впливають на інші організми, у тому числі на людину.
Наприклад: рослини виділяють кисень, необхідний людям, тваринам, а ті, у
свою чергу, забезпечують поступлення в атмосферу вуглекислого газу, який
використовують рослини у процесі фотосинтезу.
Існує чотири групи основних функцій, які стосовно людини виконує
природна сфера:
1) фізіологічна — підтримує життя людини як біологічного виду;
2) соціальна — забезпечує формування людини як соціуму;
3) економічна — визначає діяльність економічних умов існування людини, а
також відтворення людини як трудового ресурсу;
4) екологічна — формує, регулює і підтримує стан екосистеми, в якій
відбувається життєдіяльність людини.
Людина — найвищий ступінь розвитку живих організмів на землі, суб'єкт
суспільної історичної діяльності і культури. В. Вернадський підкреслював, що
людина без природного середовища, яке підтримує її існування, не можлива.
Між організмом людини і природним середовищем постійно відбувається
обмін речовин. Із природного середовища організм отримує кисень і поживні
речовини, а до природного середовища надходять шкідливі продукти розпаду.
У сприятливих умовах середовища людина отримує можливість для свого
комфортного існування, але, разом із тим, відхилення параметрів середовища
від норми створює загрозу для її життя і здоров'я.
На організм людини впливають різноманітні природні фактори:
атмосферний тиск, коливання температури, вологість, рівень сонячної радіації,
хмарність, опади, вітер, землетруси.
Серед таких глобальних проблем людства, що загрожують його безпеці,
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можна виділити такі:
— вичерпання запасів корисних копалин та джерел енергії;
— зміну якісних характеристик глобальних геосфер (атмосфери, гідросфери,
літосфери);
— неконтрольоване зростання населення;
— урбанізацію міст;
— утилізацію виробничих і побутових відходів;
— кометно-астероїдну загрозу;
— гонку озброєнь, випробування ядерної зброї.
Розглянемо деякі з цих проблем.
Вичерпання запасів корисних копалин та джерел енергії. Споживання
корисних копалин і природних джерел енергії у сфері матеріального
виробництва у світі з року в рік збільшується.
Планета Земля має величезні, але не безмежні запаси корисних копалин і
джерел енергії.
Сьогодні населення щорічно виробляє і споживає енергію, еквівалентну
приблизно 5 млрд. тонн найкращого вугілля — антрациту. За даними вчених, це
споживання буде збільшуватися вдвічі кожні 20 років, що може призвести до
повного вичерпання природних енергетичних ресурсів планети — вугілля,
нафти, газу, які, до речі, не відновлюються. Ресурси обмеження є одним з
чинників, які в найближчі десятиліття сприятимуть розробленню і
використанню новітніх технологій, забезпеченню зниження питомого
споживання енергоресурсів, скороченню екологічно шкідливих викидів.
Існує величезний запас для скорочення питомого споживання енергії.
Наприклад, споживання енергії на кожні 100 дол. ВВП становить 13 кг
нафтового еквіваленту в Японії, 18 кг — у Німеччині, 35 кг — у СІЛА, 50 кг —
у Канаді, 254 кг— у Румунії. У країнах, що розвиваються, енергія
використовується ще більш неефективно, сягаючи 187 кг нафтового
еквіваленту на 100 дол. ВВП в Китаї, 154 кг — в Алжирі, 132 кг — в Індії, 105
кг — в Єгипті, 94 кг — у Зімбабве, 93 кг — у Венесуелі.
Зміна якісних характеристик глобальних геосфер (атмосфери, гідросфери,
літосфери). Виробнича діяльність людства призводить до зміни якісних
характеристик глобальних геосфер (атмосфери, гідросфери, літосфери).
Зазначені процеси впливу на навколишнє середовище є також
надзвичайно важливими економічними чинниками. Це підтверджується тим,
що будь-які процеси цілеспрямованого впливу на природне середовище
пов'язані з витратами (фінансові, матеріальні, енергетичні, інформаційні).
Про зміну клімату свідчить низка фактів. За останні 10 років у Європі
були знати побиті всі метеорологічні "рекорди": найспекотніше літо, найбільш
морозна зима, найсильніший період посухи; впродовж цих 10 років у світі було
зафіксовано більше штормів і ураганів, ніж за весь інший період минулого
сторіччя. Наприклад, на Північному полюсі йшов дощ, що останній раз
відбувалося, на думку археологів, 160 000 років тому; полярний лід тане, за
останні 15 років льодовикова маса зменшилася на 20%.
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Загальний запас кисню повітря становить понад 1,2 х 10 15 тонн.
Щорічно він зменшується приблизно на 1 х 10 10, а через 150—200 років за
прискорених темпів науково-технічного прогресу можна очікувати його
скорочення на кілька відсотків. Достатньо сказати, що організм людини
чутливий до зниження концентрації кисню вже на 1 —2 %.
Урбанізація міст. Сьогодні більшість жителів планети проживають у
містах.
Це
спричиняє
зростання
промислового
виробництва
та
енергоспоживання, що, у свою чергу, ще більше забруднює навколишнє
середовище, а відтак — погіршує стан здоров'я людей.
Найбільш високі темпи урбанізації спостерігаються в країнах, що
розвиваються.
Утилізація виробничих та побутових відходів. З розвитком НТП,
винайденням нових технологій виробництва почали проявлятися деякі
негативні сторони взаємодії людини і природи.
Значну частину відходів, які накопичуються у біосфері в геометричній
прогресії.
Сьогодні до вже існуючої маси відходів щорічно додаються близько 150
млрд. тонн твердих, рідких і газоподібних відходів. Площі звалищ дедалі
зростають, особливо поблизу великих міст і промислових центрів, поступово
отруюючи середовище.
Наприклад, найбільше в світі звалище побутових відходів знаходиться у
Нью-Йорку на Стейтн-Айленді. За 48 років його існування там накопичилося
68 млн м3 сміття.
Сучасні очисні споруди дозволяють знешкоджувати не більше 40 %
відходів, а решта у вигляді неочищених стоків потрапляють в озера, ріки, моря.
Заводи, що займаються спаленням сміття, утилізують 15—20 %
побутового сміття, решта 80—85 % відкладається на поверхні землі. Крім того,
щорічно у водоймища з полів потрапляють мільйони тонн пестицидів,
гербіцидів та інших хімічних речовин.
Паралельно з цією небезпекою існує небезпека поширення отруйних
речовин, які залишилися з часів Другої світової війни. Технологій їх знищення
та утилізації не існує й до сьогодні, тому рештки просто затоплюють у морях.
Тільки у Балтійському морі дружніми зусиллями Німеччини, Великої Британії,
Росії затоплено 303 тисячі тонн хімічних боєприпасів і компонентів до них, які
знаходяться зараз на глибині 100 м при температурі 2—4 °С.
Аналогічна ситуація і у Чорному морі, на дні якого на глибині 50—80 м
були захоронені тисячі тонн хімічних і звичайних боєприпасів. Це лише
частина тих відходів цивілізації, які наповнюють води річок, морів, океанів та
ґрунти. Можна сказати, що відходи поступово витісняють людину з її території,
на зразок того, як людина витісняє природу.
Це Сьогодні в Україні загальна кількість цікаво накопичених відходів
перевищує 25 млрд. тонн, що в розрахунку на 1 м2 території становить близько
40 тисяч тонн. На одну людину припадає понад 400 тонн.
Окрім цього, за 40—50 років освоєння космічного простору, запусків
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космічної техніки поступово і космос перетворюється у сміттєзвалище.
За різними даними, на орбітах навколо Землі накопичилося близько 3
тисяч відходів у вигляді деталей, що вийшли з ладу, побутового та іншого роду
сміття. Основна маса відходів обертається біля Землі у радіусі 2000 км зі
швидкістю 10 км/с. У випадку зіткнення об'єктів на такій швидкості енергія має
величезну руйнівну силу, що дуже небезпечно у разі зрушення об'єктів з орбіти
і падіння їх на Землю. Прогнозується, що якщо освоєння космосу і надалі
просуватиметься такими темпами, то до 2010 року загальна маса таких відходів
сягне 10—12 тисяч тонн, а до 2050 року зробить неможливим будь-який вид
діяльності на земних орбітах не менше ніж на 50—100 років.
Отже, виходячи з визначення характеру взаємодії людини з природою,
можна зробити висновки:
— життєдіяльність людини повністю залежить від природи;
— існує негативний вплив людини на природу;
— необхідні гармонійні відносини людини і природи.
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ПРОБЛЕМА ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ
Праховник Н.А., доц., к.т.н. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»),
Череда Г.О., студент (гр. КА-11, ІПСА НТУУ «КПІ»)

У теперішній час поняття «ризик» не має однозначного визначення.
Відсутня не тільки загальновизнана система термінів у оцінці ризику, але й не
усвідомлена необхідність такої термінології [1]. Широко використовується
набір спеціалізованих термінів, з яких найчастіше використовується
«небезпека» (hazard) і «ризик» (risk). Спроби різних авторів розглядати ці
терміни як синоніми або придати їм певний смисл, на жаль, взаємно не
узгоджені. Таке ставлення до них зберігається і в засобах масової інформації,
пресі [2]. Тому дуже важливо дати якомога більш точне, однозначне визначення
цих базових понять, яке б відображало існуючі взаємозв’язки і суперечності
між суспільством, навколишнім середовищем і найновішими технологіями [1].
Джерелом небезпеки і ризику для здоров’я людини можуть бути суспільство,
навколишнє середовище і техніка разом або кожний з цих факторів окремо,
тобто, можна виділити джерела небезпеки і ризику природного, соціального або
природно-соціального генезу.
В більшості визначень небезпека розглядається як об’єктивно існуюча
реальність у відношеннях як між суспільством і технікою, так і у відношеннях з
навколишнім середовищем — середовищем проживання людини. Згідно
визначенню «Комітету по сприйняттю ризику і інформуванню про нього»
Національної дослідницької ради США небезпекою є: «… дія або явище, що
спричиняє потенціальну шкоду людям чи предметам». За визначенням
В. Маршалла [3], небезпека — природне або техногенне явище, в результаті
якого можливе виникнення явищ або процесів, здатних вражати людей, чинити
матеріальні збитки, руйнувати довкілля. Таким чином, небезпека — досить
широке комплексне поняття, що включає точки зору різних наукових
дисциплін. А. Б. Качинський, А. М. Сердюк [1] підкреслюють, що небезпека —
поняття якісне. Кількісною мірою небезпеки є ризик.
Ризик — це імовірні збитки, які можуть бути встановлені шляхом
перемноження частоти негативних подій на величину можливого збитку від неї
[4]. Подібним чином визначається ризик більшістю спеціалістів в області
природної і техногенної небезпеки.
Основними елементами сучасної оцінки ризику є оцінка ризику через
небезпеку та обліку імовірності негативного впливу різних рівнів
антропогенних факторів навколишнього середовища. Так, за визначенням
В. Маршалла [3], ризик — це частота реалізації небезпеки. Е. Дж. Хенлі,
Х. Кумамото [5] розглядають ризик як імовірність людських і матеріальних
збитків чи ушкоджень. В останні роки такий підхід стає визначальним у
визначенні термінів «ризик» та «небезпека».
З урахуванням цих двох елементів пропонуються такі визначення.
Небезпека — це природне та техногенне явище із прогнозованою або
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неконтрольованою загрозою виникнення небажаних подій у певний момент
часу і в межах даної території, здатне нанести збиток здоров’ю людей,
матеріальні збитки, руйнувати довкілля. Небезпека визначається якісно. Ризик
— це усвідомлена небезпека виникнення подій з визначеними у просторі і часі
небажаними наслідками. Ризик — величина кількісна і визначається як
помноження імовірності негативної події на величину можливого збитку від неї
[1].
Така форма визначення ризику достатньо зручна, тому що дозволяє
об’єднати у одному показнику різнорідні дані про об’єкт та суб’єкт небезпеки,
одержувати інтегральні оцінки ризику від необмеженої кількості негативних
процесів будь-якого генезу.
Суттєвим моментом в екологічних дослідженнях є визначення поняття
екологічного ризику, яке до теперішнього часу трактується неоднозначно. Різні
вчені в залежності від конкретної галузі застосування концепції ризику
розглядають його різні види. Багато авторів до проблем екологічного ризику
відносять не тільки ризик для здоров’я населення, але й ряд інших видів ризику.
Так, С. І. Пирожков [6] розрізняє такі види екологічного ризику: 1) ризик
руйнування природних систем; 2) ризик для здоров’я населення; 3) ризик
техногенних систем для конкретного промислового підприємства; 4) ризик у
керуванні природними ресурсами; 5) ризик природних катастроф; 6) ризик
впливу регіональних військових конфліктів; 7) ризик екологічного тероризму.
Очевидно, що проблемою медико-екологічних досліджень є оцінка ризику для
здоров’я населення внаслідок впливу на людину шкідливих факторів
навколишнього середовища.
В межах цього напрямку також існує різноманітне розуміння оцінки
ризику. Одні вчені зв’язують екологічний ризик з певними факторами
навколишнього середовища і оцінюють ризик для здоров’я окремої людини,
тобто імовірність реалізації конкретних несприятливих дій з боку
навколишнього середовища. В інших випадках екологічний ризик
розглядається як поняття, визначене на популяційному рівні.
Концепція для здоров’я людини сформувалась лише в останнє
десятиріччя. Спочатку подібні поняття застосовувались лише до ситуацій, що
зв’язані з аваріями, катастрофами. Цей напрямок продовжує залишатись
актуальним, наприклад, для оцінки професійного ризику при ліквідації аварій, в
умовах нерегламентованого робочого дня, для військовослужбовців і т. і. Потім
метод став використовуватись для аналізу ризику, пов’язаного із впливом
факторів навколишнього середовища у звичайних умовах. В цих роботах
розглядається ризик розвитку окремих захворювань внаслідок впливу
конкретних патогенних агентів. Наприкінці 80-х років велика праця по
подальшій розробці даного підходу, стосовно до екологічних проблем, і
систематизації методів аналізу ризику була проведена Агентством з охорони
навколишнього середовища США (EPA). У звітах EPA найшли відображення
методики аналізу ризику окремих факторів навколишнього середовища, в тому
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числі тих, що не мають порогового характеру дії (радіонуклідів, хімічних
канцерогенів) [7].
Подальшим кроком була розробка методик оцінки ризику на
популяційному рівні. У звіті Національної Академії наук США узагальнені
результати досліджень про вплив низькорівневої радіації на здоров’я популяції.
Комітет Академії наук США по впливу атомної радіації узагальнив результати
досліджень по оцінці ризику для здоров’я людини при впливі джерел
іонізуючого випромінювання. Розроблені різні моделі радіаційного впливу для
оцінки онкогенного ризику. Для оцінки екологічного ризику цікава модель
впливу низькорівневої іонізуючої радіації на здоров’я популяції [8].
В медико-екологічних дослідженнях використовуються такі види ризику:
Відносний ризик розраховується як відношення I2/I1, де: I2 — кількість
людей, які підпадають під вплив з наявністю ефектів змін у стані здоров’я, I1 —
кількість людей, які не підпадають під вплив з ефектами змін у стані здоров’я.
Величина відносного ризику дозволяє виміряти патогенну силу умов, з якими
асоціюється фактор ризику. Однак, він не дає уявлень про абсолютну величину
захворюваності.
Атрибутивний ризик використовується для вимірювання абсолютної
величини захворюваності. Він розглядається як I2 – I1, де: I2 — кількість
людей, що підпадають під вплив, з ефектами змін у стані здоров’я, I1 —
кількість людей, що не підпадають під вплив, але мають ефекти змін у стані
здоров’я (наприклад, на 100 тис. населення у рік). На відміну від відносного
ризику, атрибутивний виміряє його наслідки.
Відносний та атрибутивний ризик дозволяє порівняти між собою
імовірність захворювання в групах населення з наявністю або відсутністю
фактора ризику. Однак, вони не дають уявлення про патогенне значення
факторів для популяції в цілому. З цією метою використовується показник
популяційного атрибутивного ризику. Він розраховується як помноження (I2 –
I1) · p, де: (I2 – I1) — атрибутивний ризик, p — розповсюдженість по всій
популяції кількості осіб з ефектом впливу фактора ризику.
Міжнародний досвід оцінки ризику є свідоцтвом про необхідність обліку
і тих забруднювачів навколишнього середовища, які, не маючи канцерогенних
властивостей, можуть бути в значній мірі шкідливими та токсичними для
населення. Багато факторів навколишнього середовища, які безпосередньо не
викликають тих чи інших змін у організмі, можуть служити фоном, що
обумовлює підвищену чутливість до інших одночасних чи більш пізніх впливів,
змінювати характер чи тяжкість патологічного процесу. Крім того, неракові
ефекти, на відміну від ракових, можуть носити зворотний характер. Деякі зміни
у функціональному стані організму виникають негайно, інші запізнюються. Цей
факт робить необхідним ретельний облік тимчасового фактору, в тому числі дії
фонових факторів, прямий вплив яких сам по собі важко виявити. Завдання стає
ще більш складним у зв’язку з тим, що спектр змін у стані здоров’я, зумовлений
впливом факторів середовища, дуже широкий — від змін функціонального
стану і гомеостазу організму до хронічних видів патології. Таким чином,
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основні напрямки аналізу ризику для здоров’я населення з боку факторів
оточуючого природного середовища в теперішній час аналогічні тим, що
застосовуються в традиційних епідеміологічних дослідженнях і здійснюються
як за оцінкою впливу факторів навколишнього середовища (по концентрації
забруднювачів), так і за ефектом їх впливу на здоров’я населення. При цьому
для отримання адекватних результатів необхідно враховувати також соціальні,
житлово-побутові і матеріальні умови життя, рівень медичного обслуговування
та ін. медико-біологічні фактори [9].
Однак у більшості реально виконаних практичних досліджень основою
підходів, що використовуються для аналізу ризику, є ті самі токсикологічні
методи, які удосконалені відповідною математичною обробкою даних.
Причому, як правило, оцінюється ризик розвитку тільки однієї, певної патології
при впливі всього лише одного-двох факторів. Такого роду фрагментарні
дослідження корисні самі по собі, однак не дають повного уявлення про
реальну небезпеку з боку навколишнього середовища і ступеню екологічного
ризику. Надійні методики комплексної оцінки одночасного впливу на людину
багатьох факторів навколишнього середовища, особливо факторів
різноманітної природи, на теперішній час не розроблені. Можливо через
складності методик обліку і дуже великої сумарної кількості взаємозалежних
факторів.
На жаль, існуючі методики оцінки ризику є багатостадійним процесом,
ключовою ланкою в якому є оцінка впливу забруднюючого фактору на
організм людини, проведена побічним методом. Звичайно в модельному
медико-токсикологічному експерименті на тій чи іншій біологічній системі,
найчастіше на тваринах. При чому рівень впливу шкідливих факторів у такого
роду експериментах обирається досить високим, для надійної індикації
токсичного ефекту.
Тому в дослідженнях по оцінці екологічного ризику, що проводяться у
теперішній час, залишаються невирішеними проблеми, що характерні для всіх
медико-екологічних
досліджень.
Зокрема,
проблема
екстраполяції
токсикологічних даних до низькорівневих значень, що характерні для реальних
екологічних ситуацій. Не вирішена проблема переносу даних, що отримані в
експерименті на тваринах, на людину. Недостатньо розроблені методичні
підходи до обліку комплексного по багатофакторного характеру впливу
шкідливих факторів навколишнього природного середовища (ефекти
потенціювання, синергізму та ін.).
У той же час, не дивлячись на всі складності, розроблені у теперішній час
методики аналізу екологічного ризику являють собою істотний крок,
необхідний для розуміння механізмів впливу шкідливих факторів
навколишнього середовища на здоров’я населення. Математичний апарат, що
використовується, дозволяє значно підвищити вірогідність отриманих оцінок.
Однак до теперішнього часу не розв’язана проблема помилок та
неточностей, що закладені безпосередньо у критеріальну базу, на основі якої
проводяться розрахунки. Тому надзвичайно актуальною і нерозробленою у
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теперішній час проблемою є створення нової адекватної критеріальної бази для
аналізу ризику на основі критеріїв молекулярного рівню, що застосовуються
для популяційного аналізу.
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ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПАПЕРОВО-ЦЕЛЮЛОЗНИХ
ВИРОБНИЦТВАХ
Прус В.В., студ. (гр. 41м, ХТФ НТУУ «КПІ»),
Полукаров Ю.О., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»)

В попередніх роботах з дослідження небезпечних та шкідливих факторів
на целюлозно-паперовому виробництві були більше розглянуті фізичні
небезпечні фактори, такі як шуми, вібрації, холод, жар, електричні та магнітні
поля, висока вологість на кожній ділянці целюлозно-паперового виробництва.
На мою думку не було більш детально розглянуто вплив деяких хімічних
речовин, що використовуються на стадії відбілювання, хімічної варки целюлози
та ін. Адже по всій країні, целюлозно-паперові комбінати, нафтопереробні
заводи, хімічні заводи і інших промислові об'єкти використовують і зберігають
великі кількості небезпечних хімічних речовин, які можуть бути випущені в
разі аварії або теракту. Викиди таких хімічних підприємств можуть поставити
під загрозу тисячі або навіть мільйони людей, які працюють і живуть у
прилеглих населених пунктах. За даними агентства з охорони навколишнього
середовища (EPA), кожні 100 об'єктів будуть загрожувати, принаймні, одному
мільйону чоловік у випадку викиду хімічних речовин.
На рис.1 показана динаміка зниження рівня травматизму для целюлозного
виробництва (верхній графік) та паперового (нижній графік) в Україні.

Рис.1 Динаміка рівня травматизму (кількість потерпілих на виробництві у
розрахунку на 1000 працюючих)
Це пов’язано з тим, що у минулому целюлозно-паперове виробництво
являло собою напівавтоматизований процес, який вимагав великої частки
ручного управління. Оператори сиділи за відкритими пультами, що
примикають до процесів, щоб бачити результати своїх дій. Клапани вгорі і
внизу варильного котла відкривалися вручну, а на етапі наповнення гази у
варильному котлі замінювалися стружкою, що подається. Хімічні пропорції
визначалися скоріше з досвіду, ніж на основі відбору зразків, а управління
процесом залежало від мистецтва і знань оператора, які іноді призводило до
прикрих результатів. Наприклад, надмірне хлорування целюлози призводило до
впливу підвищеного вмісту відбілюючих добавок на робочих нижче за течією.
На більшості сучасних заводів технічний прогресс привів до заміни ручного
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керування насосами і електронними клапанами, яке дозволяє здійснювати
дистанційне керування. Жорсткі вимоги до норм безпеки призвели до
використання комп'ютерів і конструкторських рішень високої складності. Але
незважаючи на вище сказане, все ж таки залишаються небезпечні та шкідливі
фактори, які можуть негативно вплинути, як на робочий персонал, так і на
людей, які живуть в прилеглих територіях.
Деревина, екстракти і відповідні мікроби становлять небезпеку при
підготовці деревини і на перших етапах варіння целюлози. Заходи контролю
залежать від конкретної операції можуть включати контроль за операторськими
кабінами, ізоляцію і вентиляцію пил і транспортерів, а також закрите зберігання
стружки і скорочення запасів стружки. Використання стисненого повітря для
видалення деревинного пилу створює високу небезпеку його впливу і повинно
бути виключено.
При хімічному варінні целюлози загрозу представляють варильні
хімікати, а також газоподібні побічні продукти варильного процесу, в тому
числі відновлені (варіння крафт-целюлози) і окислені (сульфітна варка)
сполуки сірки і летючі органічні речовини. На утворення газу може впливати
ряд експлуатаційних умов: порода деревини; кількість деревини, що
розпускається; кількість і концентрація застосовуваного білого розчину;
кількість часу, необхідний для варіння; максимальна температура процесу.
Окрім автоматичних кришкових вентилів котла і апаратних приміщень, до
об'єктів контролю відносяться місцева витяжна вентиляція на періодичних
варильних котлах і продувних баках, здатна вентилювати з частотою випуску
газів з резервуара; тиск нижче атмосферного у котлах-утилізаторах і сульфітно
- збиральних вежах з кислотним зрошенням для запобігання витоку газу;
повністю вентильовані або частково ізольовані установки для промивання після
варіння; постійні індикатори газу з сигналізацією в місцях можливого витоку;
планування і відпрацювання дій при аварії. Операторам, що беруть проби і
проводять аналіз, потрібно знати про потенційні ризики кислотного і лужного
впливу виробничих і відпрацьованих потоків і можливості побічних реакцій,
наприклад, утворення сірководневого газу (H2S), якщо чорний розчин з варіння
крафт-целюлози вступить в контакт з кислотами (наприклад, в колекторах).
На ділянках рекуперації можуть утворюватися технологічні кислоти і
луги і їх побічні продукти при температурі більше 800C. Посадові обов'язки
можуть передбачати прямий контакт з цими хімікатами, при цьому необхідно
носити захисний спецодяг важких режимів. Наприклад, робочі вигрібають
розбризгуючий рідкий розплав, який збирається на дні котлів, тим самим
ризикуючи отримати хімічні і термічні опіки. На робочих може потрапити пил,
коли сульфат натрію додається до концентрованого чорного розчину, при будьякому витоку і з будь-якого отвору будуть виділятися шкідливі (відновлені
сірчані гази), які можуть навіть призвести до смерті. Навколо котла-утилізатора
завжди існує потенційний ризик вибуху рідкого розплаву. Витік води в стінках
труб бойлера привів до кількох фатальних вибухів. Котли-утилізатори
відключаються при будь-якій ознаці протікання, і вживаються спеціальні
342

заходи для видалення розплаву. Завантаження вапна та інших лужних речовин
потрібно здійснювати за допомогою ізольованих і вентильованих
транспортерів,
підйомників
і
накопичувальних
бункерів.
На відбілюючих установках оператори можуть піддаватися шкідливому
впливу відбілюючих добавок, а також хлорованих органічних речовин та інших
побічних продуктів. Такі змінні процесу, як концентрація відбілюючих
добавок, вміст лігніну, температура і консистенція целюлози повинні постійно
контролюватися, для чого оператори беруть проби і виконують лабораторні
аналізи. У зв'язку з ризиком від використання багатьох відбілюючих добавок,
потрібно встановлювати сигналізацію, усім працівникам видаються рятувальні
респіратори, а оператори повинні відпрацьовувати дії при аварії. Захисна
огорожа у вигляді навісу зі спеціальною витяжною вентиляцією - стандартний
інженерний пульт нагорі кожної відбілюючої вежі і промивної установки.
Шкідливий вплив хімікатів в машинному залі целюлозного або
паперопереробного заводу може спричинятися хімікатами, які викидаються з
відбілюючої установки, добавками для виробництва паперу та хімічної
сумішшю в стічних водах. Пил (целюлоза, наповнювачі, покриття) і вихлопні
гази від мобільного обладнання становлять небезпеку при роботі із сухими
матеріалами і на завершальних етапах. Чистка між випусками партій продукції
може здійснюватися з допомогою розчинів, кислот і лугів. На цих дільницях
забезпечується повне огородження листової сушарки; вентиляція захисного
огородження ділянок, де проводиться розвантаження, зважування і змішування
добавок; використання добавок в рідкій, а не порошковій формі; використання
фарб і барвників на водній основі, а не на основі розчинника; відмова від
використання стисненого повітря для очищення від паперових обрізків і
відходів.
Оскільки варіння целюлози, регенерація та робота з бойлером йдуть при
високих температурах, для ізоляції труб і резервуарів широко використовується
азбест. Нержавіюча сталь часто застосовується в резервуарах і трубах під час
варіння, регенерації та відбілюванні, і в деякій мірі – в паперовому
виробництві. Відомо, що при зварюванні цього металу утворюються пари
хрому і нікелю. Під час зупинки на технічне обслуговування може
розприскуватися емульсія на основі хрому для захисту підлоги і стін котлівутилізаторів від корозії під час запуску обладнання. Якісні вимірювання
виробничої лінії часто виробляються з допомогою інфрачервоних і
радіоізотопних
вимірювальних
приладів.
Хоча
ці
прилади
зазвичай добре екрановані, обслуговуючий персонал може зазнавати дії
радіації. Деякі особливі види шкідливого впливу можуть також мати місце при
інших заводських роботах. Робітники на енергетичних котлах працюють з
корою, деревними відходами та осадом з системи очищення стоків. На більш
старих заводах робітники усували золу з дна котлів і потім відновлювали
ущільнення навколо колосникової грати котла за допомогою асбоцементної
суміші. У сучасних енергетичних котлах цей процес автоматизований. Коли
матеріал подається в котел при занадто високому рівні вологості, робітники
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можуть піддаватися впливу зворотного удару полум'я від продуктів неповного
згоряння. Робітники, які відповідають за очищення води, можуть піддаватися
впливу таких речовин, як хлор, гідразин і різних смол. Зважаючи на високу
хімічну активність СlO2, генератор зазвичай поміщається на закритому
майданчику, а оператор знаходиться в кабіні дистанційного керування,
здійснюючи виходи для відбору проб і обслуговування сірчанокислогонатрієвого фільтра. Хлорат натрію (сильний окислювач), що використовується
для отримання СlO2, може стати вогненебезпечним, якщо його пролити на
будь-яку органічну або горючу речовину і дати висохнути. Всі протоки
видаляються вологим прибиранням перед початком будь-яких робіт з
технічного обслуговування, і все устаткування ретельно вичищається після їх
завершення. Мокрий спецодяг зберігається в мокрому вигляді окремо від
звичайного одягу до прання.
Особливу увагу в ході даного дослідження хочу звернути на вплив хлору
та діоксиду хлору, які використовуються в якості відбілюючих агентів на
багатьох целюлозно-паперових установках.
У разі випадкового чи навмисного вивільнення, хлор і діоксид хлору
становить серйозну небезпеку. Хлор, що використовується в якості хімічної
зброї, високотоксичний і агресивний. Він подразнює слизові оболонки носа,
горла і легенів, викликає утруднене дихання, сильний кашель, гострий
трахеобронхіт і навіть хімічну пневмонію. Вплив відносно низького рівня
хлору може бути смертельним. Аналогічно, діоксид хлору викликає задишку,
бронхіт, емфізему. Гостре отруєння може призвести до потенційного набряку
легенів. Пропонується більш повне застосування безпечніших альтернатив
хлору і діоксид хлору, які можуть зменшити або навіть усунути ці ризики.
Наприклад, вже відомий процес на основі кисню, який дозволяє
використовувати або перекис водню або озон без застосування хлору.
Отже, враховуючи вище сказане можна зробити висновок, що прийнявши
більш безпечні технології та хімічні засоби можна одержати ряд переваг, таких
як:
1. Безпека і надійність. Зниження небезпеки робить хімічні і виробничі
процеси по своїй природі більш безпечними, шляхом скорочення або ліквідації
високотоксичних, летючих або легкозаймистих хімічних речовин або шляхом
обмеження кількості таких речовин, що використовуються або зберігаються на
складі.
2. Покращені екологічні характеристики.
3. Економія експлуатаційних витрат. Хоча перехід на більш безпечні
технології може зажадати початковий капітал, ці технології можуть
компенсувати періодичні експлуатаційні витрати.
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ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ І ВИМОГИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДОТРИМАННЯ УМОВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ В АВТОМАТИЗОВАНИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ
Пушніцин Д. С., студент (гр. ЕП-12, ФЕА НТУУ «КПІ»)

Вступ. З розвитком технологій значно збільшуються вимоги до якості
виробів, швидкості їх вироблення, зменшення економічних затрат та впливу
людського фактору. Саме тому збільшується роль автоматизації технологічних
процесів, оскільки цей процес дозволяє задовольнити всі вище зазначені
вимоги. Разом з тим, збільшення кількості автоматизованих механізмів різко
збільшує кількість заходів, спрямованих на забезпечення дотримання правил
техніки безпеки.
Предметом дослідження є висвітлення основних вимог до безпеки процесів та
устаткування автоматизованих підприємств.
Аналіз публікацій. Можна виділити основні вимоги до обладнання,
механізмів а машин [1]:
 Безпека для людини на всіх стадіях функціонування (монтаж, демонтаж,
експлуатація, ремонт, транспортування і т. д.).
 Надійність експлуатації.
 Зручність експлуатації.
 Безпека для оточуючого середовища.
Загальні вимоги до промислового обладнання описані в ГОСТ 12.2.003 –
91 [2].Згідно з цим документом безпека має забезпечуватися наступними
заходами:
 Застосування в обладнанні систем захисту.
 Застосування методів автоматизації та дистанційного керування.
 Виконання ергономічних вимог.
Використання в конструкції машин засобів захисту – один з основних
напрямків по забезпеченню безпеки. Зменшення рівня небезпеки – це
конструктивне, організаційне, матеріальне втілення, конкретна реалізація
принципів та методів захисту. Системи захисту, окрім основних своїх функцій,
мають, за можливістю, задовольняти наступним вимогам [3]:
 Вирішувати декілька задач одночасно.
 Вписуватись в рамки основного обладнання, по можливості бути їх
складовою частиною.
Основні результати досліджень. При комплексній автоматизації
технологічні процеси виконуються без втручання людини. Одним з
перспективних напрямків є використання промислових роботів (манипуляторів
з програмним керуванням). Від відомих засобів автоматизації роботи
відрізняються тим, що дозволяють автоматизувати такі виробництва, які не
можливо чи недоцільно автоматизувати традиційними засобами, наприклад,в
цехах машинобудування, металургії.
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Умови гармонійної роботи системи «людина - машина» забезпечуються
саме ергономікою. Ергономічні вимоги регламентуються ГОСТ 12.2.049 – 80
[4]. Ергономічні вимоги, що висуваються до вибору варіанту розподілення
функцій між людиною та машиною, реалізуються з врахуванням можливостей
людини і машини для виконання конкретних операцій, в відповідності з
завантаженням людини, його можливостям, відповідальності людини за
результати роботи системи, мотивації діяльності людини в системі. При
проектуванні обладнання необхідно передбачати таке розподілення функцій
між людиною та системою керування обладнанням, такий рівень автоматизації
технологічного процесу, щоб забезпечувалась висока ефективність
функціонування системи при оптимальній чи допустимій ступені важкості та
напруженості праці робітників.
Згідно [5] людський фактор продовжує бути домінуючою причиною
травматизму, але він стабільно зменшує свою значимість. Таким чином
модернізація об’єктів промисловості та впровадження автоматизованих
технологічних процесів дозволить значно зменшити небезпеку праці.
Застосування в промисловості роботів змінює зміст роботи людини,
скорочує ручну некваліфіковану працю, покращує умови праці. Як було
показано вище, автоматизовані комплекси позитивно впливають на
технологічні процеси, продуктивність праці та безпеку персоналу. Але при їх
роботі можливий вплив на працівників нових небезпечних виробничих
факторів: рухомих пристроїв автоматів та роботів, рухомого матеріалу, виробів,
заготовок, інструмента і т.п.
Саме тому всі вище перераховані вимоги до охорони праці мають
виконуватися на всіх етапах створення нового обладнання чи технологічних
процесів:
 На етапі розробки технічного завдання для проектування мають бути
враховані всі небезпечні фактори та перелічені основні можливі види захисту.
 На етапі безпосереднього проектування обираються з існуючих або
створюються нові системи захисту, враховуються особливості технологічних
процесів з даним обладнанням.
 На етапі експертизи результати проектування перевіряються на
відповідність чинним нормам техніки безпеки.
 При
тестуванні дослідних зразків практично
перевіряється
працездатність систем безпеки, досліджується наявність непередбачених
небезпек, тощо.
 На етапі розробки технічної документації з монтажу, експлуатації,
ремонту описуються всі наявні фактори ризику при роботі з даним
обладнанням для робітників підприємств, що будуть працювати з ним.
Виконання всіх умов в повному обсязі дозволяє зменшити небезпечність
того чи іншого технологічного процесу для працівників, знизити виробничий
травматизм та підвищити продуктивність праці.

347

Висновки. Дотримання правил безпеки завжди було однією з
найголовніших вимог до виробництва. З ускладненням цього процесу
ускладнюються і вимоги. Сьогодні, при збільшенні ролі роботизованих
технологій в праці, робота людини стала більш безпечною. Проте на новий
рівень перейшли і заходи безпеки, які виконуються не лише людиною, а й
інтегруються в машини й механізми. Світ вже давно йде по шляху збільшення
рівня автоматизації технологічних процесів. Україна ж тільки починає рух в
цьому напрямку, тож оновлення правил безпеки повинне відповідати вимогам
сьогодення.
Науковий керівник Гусєв А. М., к.б.н., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»)
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ШКІДЛИВІ ТА НЕБЕЗПЕЧНІ ФАКТОРИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ
ПРЕПАРАТУ ІНТЕРФЕРОНУ - АЛЬФА – 2 B РЕКОМБІНАНТНИЙ
ЛЮДИНИ
Резніченко В.В., студ. (гр. ХА-41, ХТФ НТУУ «КПІ»);
Полукаров Ю.О., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»)

Інтерферон – очищений, розчинний у воді білок, який виявляє
антипроліферативну дію на пухлинні клітини, а також володіє противірусними
та імуномоделюючими ефектами.
В даний час препарати інтерферону альфа-2b генно-інженерного
походження широко використовуються для лікування захворювань людини
різної етіології: онкологічних захворювань, хронічних гепатитів B та C,
герпетичних уражень шкіри та інше. Застосування інтерферонів базується на
сукупності їхньої біологічної дії: противірусної, антипроліферативної та
імуномоделюючої.
Процес виробництва цього препарату досить складний і небезпечний.
Тому велике значення мають засоби та заходи з охорони праці для збереження
здоров’я персоналу. Небезпечні і шкідливі фактори на виробництві впливають
на здоров'я і працездатність працюючих, вони можуть бути причиною травм за
певних умов. Для створення безпечних умов праці важливим є аналіз
шкідливих і небезпечних виробничих факторів під час виробництва
інтерферону, з якими доводиться стикатися працівникам на робочому місці і які
впливають на працездатність працюючих.
Предметом дослідження є умови праці на виробництві препарату
інтерферону-альфа-2b рекомбінантний людини, а саме шкідливі і небезпечні
виробничі фактори, а також оцінка їх впливу на працюючих з наведенням
засобів і заходів захисту від них з метою створення ефективних умов праці.
Основні результати дослідження. На виробництві препарату
інтерферону-альфа-2b рекомбінантний людини до роботи допускаються особи,
які досягли 18 років, що не мають медичних протипоказань, пройшли
спеціальне навчання і здали іспит на допуск до самостійної роботи.
Виробничий персонал зобов’язаний проводити виробничий процес у
суворій відповідності з технологічним регламентом, виробничими
інструкціями/СОП та інструкціями з охорони праці.
Згідно класифікації по ГОСТ 12.0.003-74 у даному виробництві мають
місце небезпечні і шкідливі виробничі фактори, які можуть привести до
аварійного стану виробництва [1]:
При веденні технологічного процесу виробництва інтерферону
працівники обслуговують апарати з рухомими частинами – змішувачі, насоси,
компресори. Для безпечного ведення процесу всі частини цих механізмів,
повинні бути огороджені, щоб працівник не міг раптово потрапити до рухомих
частин цих апаратів і отримати травму.
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Іншим шкідливим і небезпечним фізичним фактором при виробництві
інтерферону може бути підвищена температура поверхні сушильної шафи,
автоклава-стерилізатора, паропроводів. Для зменшення дії цих факторів
потрібно, щоб трубопроводи були герметичними та надійно ізольованими, а
технологічне обладнання, що нагрівається, повинно мати надійну ізоляцію [2].
Можливе підвищене значення напруги в електричній мережі, замикання
котрої може виникнути через тіло людини. Тому все устаткування з
електроприводом повинно бути заземлено. Заборонено вмикання і вимикання
електроустановок вологими руками.
Серед фізичних небезпечних факторів можна виділити підвищений рівень
шуму, що виникає при митті пляшок, що використовуються для розливу
готового препарату. Для захисту, виробничий персонал на даному робочому
місці використовує засоби індивідуального захисту – беруші. Також не
виключається можливість травмування склотарою, тому використовуються
рукавички резинові.
Щоб уникнути недостатність освітлення, робоче місце забезпечують
природним, штучним і аварійним освітленням.
Для ефективного повітрообміну у виробничих приміщеннях повинна
працювати постійно діюча припливно – витяжна вентиляція.
В процесі виробництва препарату інтерферону-альфа-2b рекомбінантний
людини використовуються наступні шкідливі і небезпечні хімічні речовини:
 натрію гідрокарбонат,
 натрію хлорид,
 спирт етиловий,
 перекис водню,
 2-меркаптоетанол та синтетичні миючі засоби.
Далі розглянемо негативний вплив кожної з цих хімічних речовин.
Спирт етиловий використовується на стадії санітарної підготовки
виробництва. Це наркотична речофвина, яка викликає збудження, при тривалій
дії значних доз – тяжкі захворювання нервової системи, серцево-судинної
системи, печінки, викликає сухість шкіри, тріщини.
Іншою речовиною, що використовується на стадії санітарної підготовки
виробництва є перекис водню. Перекис водню подразнює слизові оболонки
дихальних шляхів та очей, вражає центральну нервову систему, викликає
хімічний обпік шкіри, слизової оболонки очей та рогівки.
Миючий синтетичний засіб, що використовується під час виробництва
має негативний вплив на працюючих – подразнює слизові оболонки дихальних
шляхів, очей, шкіру.
На стадії хроматографічної очистки інтерферону небезпечною речовиною
є 2-меркаптоетанол – це токсична речовина, яка викликає порушення нервової
системи, нудоту.
Серед досліджених шкідливих речовин на стадії ферментації є натрій
гідрокарбонат. Натрій гідрокарбонат подразнює слизові оболонки дихальних
шляхів. При попаданні пилу натрію гідрокарбонату можливе зниження
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кислотності шлункового соку, біль у животі, на шкірі викликає подразнення,
дерматит.
Основними шляхами надходження шкідливих речовин в організм людини
є дихальні шляхи, травний тракт і шкіра. Найбільше значення має надходження
їх через органи дихання. Для зменшення впливу вище зазначених шкідливих
хімічних речовин працюючих необхідно забезпечити спецодягом (змінний
халат, шапочка, змінне взуття, рукавички) та засобами індивідуального захисту,
а саме резиновими технічними рукавичками, фартухом спеціальним, щитком
НБТ-1, респіратором РУ-60М.
Біологічні шкідливі та небезпечні виробничі фактори включають
генетично модифіковані мікроорганізми, що використовуються для
виробництва інтерферону. Генетично модифіковані організми є носіями
потенційної екологічної небезпеки [3].
На виробництві зазначеного препарату також присутні психофізіологічні
шкідливі і небезпечні виробничі фактори: нервово-психічні перевантаження
(перенапруження зорових аналізаторів, монотонність праці).
Для зменшення дії психофізіологічних шкідливих і небезпечних
виробничих факторів необхідна раціоналізація режимів праці та відпочинку [2].
На даному виробництві кімнати для відпочинку в робочий час і
психологічного розвантаження відсутні. Для вирішення цієї проблеми
пропонується виділити приміщення під створення кімнати психологічного
розвантаження, яка є інструментом для зниження навантажень на працівників,
зайнятих виконанням важких робіт, пов'язаних з підвищеною концентрацією
уваги фізичними, емоційними і моральними навантаженнями [4]. Вона істотно
знижує навантаження на працівників, професійні обов'язки яких пов'язані з
негативними емоціями, робота яких вимагає особливої концентрації уваги.
Така кімната психологічного розвантаження на промисловому
підприємстві з виробництва інтерферону допоможе створити оптимальні умови
для швидкого і ефективного зняття емоційного перенапруження, відновлення
працездатності працівників.
Висновок
Проведений аналіз шкідливих і небезпечних виробничих факторів на
виробництві препарату інтерферону-альфа-2b рекомбінантний людини показав,
що на працівника впливають фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні
фактори. Для захисту працівників необхідно використовувати засоби
колективного захисту та засоби індивідуального захисту від негативного
впливу проаналізованих шкідливих і небезпечних факторів. Це дозволить
зберегти здоров’я та працездатність працівників, які зайняті на виробництві
препарату інтерферону-альфа-2b.
Отже, безпечне виробництво препарату інтерферону-альфа-2b може бути
надійно забезпечене тільки при повному та комплексному виконанні вимог і
заходів, спрямованих на запобігання і нейтралізацію дії шкідливих і
небезпечних виробничих факторів.
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НЕБЕЗПЕЧНІ ТА ШКІДЛИВІ ФАКТОРИ ПРИ СИНТЕЗІ
АЦЕТАЛЬДЕГІДУ
Рижко М.В., студ. (гр. ХА-41м, ХТФ НТУУ «КПІ»),
Полукаров Ю.О., к.т.н., доц. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»)

Ацетальдегід є дуже токсичною речовиною, є забруднювачем повітря при
горінні, курінні. Він утворюється при термічній обробці полімерів та пластмас.
Люди, у яких відсутній генетичний фактор конверсії ацетальдегіду в оцтову
кислоту, можуть мати великий ризик схильності до хвороби Альцгеймера. Він є
одним з найважливіших багатотоннажних продуктів переробки ацетилену і
етилену. Також широко використовується у масштабах в промисловості
органічного синтезу.
Проблема виробництва є досить актуальною, оскільки нині на
виробництво оцтової кислоти та її ангідриду витрачається в світі 95%, а в
Україні 75% всього виробленого ацетальдегіду. Крім того, ацетальдегід
застосовують у виробництві целюлози, хлораля, алкіламінів; як відновник
застосовується у виробництві дзеркал [1].
Проаналізувавши технологію виробництва ацетальдегіду видно, що
знаходяться в обігу небезпечні, шкідливі, токсичні, горючі і вибухонебезпечні
речовини. Також передбачається використання електричної та теплової енергії.
Згідно з ДСН 3.3.6.042-99 роботи, які виконуються в цеху з виробництва
ацетальдегіду, відносяться до категорії середньої тяжкості ІІа. З метою
забезпечення нормативних рівнів параметрів мікроклімату і чистоти робочої
зони передбачені наступні засоби і заходи: механізація і автоматизація тяжких і
працемістких робіт; дистанційне управління процесами й апаратами;
раціональне розміщенні і теплоізоляції устаткування, агрегатів, комунікації й
інших джерел, що випромінюють на робочих місцях тепло.
Забезпечення нормальних метеорологічних умов і чистоти повітря
забезпечується за рахунок системи вентиляції. Проектом передбачена
механічна, загальнообмінна, місцева та комбінована системи вентиляції
(припливно – витяжна). Також на виробництві передбачена аварійна
вентиляція, оскільки в процесі беруть участь такі вибухонебезпечні речовини
як етан та етилен.
Джерелами вібрації на виробництві, що проектується, є наступне
устаткування: електродвигуни, вентилятори. Джерелами шумів на виробництві
є реактор, ректифікаційна колона, регенератор. Згідно ДСН 3.3.6.037-99 у
виробничих приміщеннях прийнята норма рівня звуку становить 80 дБА.
Згідно ДСН 3.3.6.039.99 допустимий рівень вібрації в приміщенні для 1-го
ступеня шкідливості - до 3 дБ, для 2-ої ступені шкідливості - до 3,1 дБ, для 3-ї
ступені шкідливості - більше 3,1 дБ [2].
Для захисту від виробничого шуму на підприємстві передбачені
звукоізоляційні пристрої: перегородки, екрани й об'ємні звукопоглиначі у
вигляді перфорованих кубів і куль, підвішених над
агрегатами, які
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спричиняють шум. Щоб знизити рівень вібрації під вібруюче устаткування
встановлюють амортизатори, виготовлені зі сталевих пружин.
Електричне устаткування на виробництві живиться від трифазної
чотирьох провідної електричної мережі змінного струму промислової частоти
напругою 380/220 В з глухозаземленою нейтраллю. При експлуатації
електрообладнання можливі змішані електричні травми у результаті порушення
ізоляції .
Для забезпечення електробезпеки передбачені наступні технічні заходи й
засоби: занулення, захисне відключення, вирівнювання потенціалів, мала
напруга, ізоляція струмоведучих частин, електричний поділ мереж, знаки
безпеки, огороджувальні пристрої, блокування, попереджувальна сигналізація,
попереджувальні плакати. Також використовується подвійна ізоляція.
В виробництві ацетальдегіду одним з основних небезпечних факторів є
підвищена температура в випарно-перегрівній установці та реакторі. Для
запобігання опіків обслуговуючого персоналу поверхні такого обладнання
підлягає теплоізоляції. Також потрібно зазначити, що в процесі беруть участь
речовини, пари яких можуть завдати серйозної шкоди здоров’ю. Для
запобігання такого виду небезпек передбачена система вентиляції.
На виробничих газових агрегатах установлюють контрольновимірювальні прилади для виміру тиску газу та автоматика для забезпечення
припинення подачі газу при відхиленні тиску газу від норми, порушенні тяги,
припиненні подавання повітря до пальників. Контроль за технологічним
процесом, здійснюється дистанційно з пультів керування [3].
Причинами виникнення аварійної ситуації на даному об’єкті можуть
бути:
1. Зміна співвідношення подачі етилену та води. Швидкість хімічного
перетворення речовин зростає, що приводить до підвищення температури, та
інтенсивного газовиділення. Для усунення такого типу небезпеки на
трубопроводах встановлюють засоби автоматизації, які регулюють подачу
речовин.
2. Зниження або відсутності витрати охолоджуючої води до
холодильника, що призводить до збільшення температури. Виникає при
відмові засобів автоматизації. В результаті даного відхилення може статися або
перегрів поверхні холодильника та кип’ятильника або вихід з ладу. Для
попередження такого відхилення потрібно регулярно проводити планово
попереджувальний контроль засобів автоматизації.
3. Попадання сторонніх продуктів в реактор. Може привести до
прискорення побічних реакцій та порушення температурного режиму. Виникає
в результаті помилки обслуговуючого персоналу. Підбір кваліфікованих
фахівців.
До основних технологічних методів зниження небезпеки відносять:
зниження швидкості протікання процесу шляхом зменшення швидкості подачі
вихідних речовин [4].
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При отримані ацетальдегіду використовують токсичні речовини. Все
виробництво розраховано на роботу при підвищеному та високому тиску. Для
створення безпечних умов праці передбачують спеціальні заходи та проектні
рішення. В зв’язку з небезпекою вибуху етилену в реакторі (високий тиск та
температура, можливість різкого виділення великої кількості тепла) апарати
встановлюють в спеціальних закритих кабінах.
Оцінка забруднення атмосфери проводиться у випадку утворення
газоподібних викидів у виробництві, що проектується і визначається за
індексом забруднення атмосфери, який приведений у таблиці 1.
Таблиця 1. – Показники якості атмосферного повітря

Назва
шкідливої
№
речовини в
стічній воді

Гранично
допустима
Фактичні
концентрац
концернія і-ої
трації
речовини,
речовин в
ГДК i або
атмосферорієнтовному
ний безповітрі Ci
печний рі(мг/м3)
вень впливу ОБРВ.

Коефіцієнт зміни
Індекс
ГДК i для
забрудненн
Клас урахуваня по і-ї
небезня
шкідливій
печефектів
речовині
ності
сумації,
Ci
потенціюГДК i  K
вання і
ін., K

1

2

3

4

5

6

7

1

Гідроген
хлорид

1.63

0.2

II

0.4

20.375

2

Ацетил
хлорид

3.51

0.3

ІІ

0.8

14.625

3

Ацетальдегі
д

0,5015

0.4

ІІІ

0.9

1.393

4

О2

0.008598

Не нормується

5

N2

0.256

Не нормується
n

ВСЬОГО ( 
1

Ci
 1)
ГДКi  K

36.393 >1

Оскільки при виробництві ацетальдегіду значна частина відходів не
утилізується, заходом мінімізації забруднення може бути регенерація відходів,
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що таким чином зменшить кількість небезпечних викидів. Для забезпечення
основних вимог безпеки до технологічного процесу слід передбачити: усунення
безпосереднього контакту працюючих з шкідливими речовинами шляхом
герметизації реактора; механізації, автоматизації, і дистанційного управління
технологічним процесом.
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БЕЗПЕКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОСУДИН, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПІД
ТИСКОМ
Руденко Л.С., студ. (гр. БІ-41м, ФБТ НТУУ «КПІ»)

На сьогоднішній день у багатьох галузях сучасної промисловості
використовуються посудини, що працюють під тиском. Так для
фармацевтичної та біотехнологічної галузей це апарати в яких відбувається:
мікробіологічний синтез, а також отримання активних фармацевтичних
інгредієнтів, для хімічної галузі – хімічний синтез і так далі.
Широке розповсюдження даних посудин як у промисловості так і у
побуті( трубопроводи під тиском) потребує належних інженерних рішень для
заходів з охорони праці для їх безпечної експлуатації[1].
Метою написання роботи є виділення особливостей безпечної
експлуатації посудин, що працюють під тиском та аналіз можливих аварійних
ситуацій і шляхи їх запобігання.
Основні результати дослідження.Посудиною, що працює під тиском,
називають герметично закриту ємкість, призначену для проведення хімічних,
теплових та інших технологічних процесів, а також для зберігання і
транспортування стиснених, зріджених і розчинених газів і рідин під
надлишковим тиском.
Перш ніж почати експлуатацію обладнання необхідно встановити
обладнання ,провести технічний огляд і отримати дозвіл на експлуатацію.
При експлуатації найбільш частими причинами порушення нормально
роботи обладнання( аварій та вибухів посудин) є:
1. перевищення гранично допустимого тиску,
2. порушення температурного режиму,
3. втрата механічної міцності конструкції самого апарату.
Стацiонарнi посудини, що працюють пiд тиском, можуть вибухнути через
порушення технологiчного процесу, i нехтування правил експлуатації,
неправильного виготовлення, несправностi арматури, руйнування в результатi
корозії. Балон, який використовується для зберiгання i перевезення стиснених
газiв пiд тиском, незалежно вiд того, горючий або негорючий газ у ньому, може
вибухнути від ударiв або падіння, особливо в умовах високих або низьких
температур,
у
випадку
переповнення
i
неправильного
використання.Компресорнi установки можуть вибухнути через утворення
вибухонебезпечних сумішей повiтря з мастилом i продуктами його розпаду [2].
Посудини, що працюють під тиском, через можливість вибуху є
обладнанням підвищеної небезпеки( наприклад, вибух посудини ємнiстю 1 м 3,
що знаходиться пiд тиском 10 атм (надлишковий) за час 0,1с набуває
потужності близько 18 000 к.с. та спричиняє великі руйнування [2]), тому
експлуатувати їх необхідно відповідно до Правил будови і безпечної
експлуатації посудин, що працюють під тиском [3]. Ці правила
розповсюджуються на:
357

 посудини, що працюють під тиском води з температурою вище 115С
або іншої рідини з температурою, яка перевищує температуру кипіння при
тиску 0,07 МПа (без урахування гідростатичного тиску);
 посудини, що працюють під тиском пари або газу понад 0,07 МПа;
 балони, призначені для транспортування і зберігання стиснутих,
зріджених і розчинених газів під тиском понад 0,07 МПа;
 цистерни і бочки для транспортування та зберігання зріджених газів,
тиск парів яких при температурі до 50С перевищує 0,07 МПа;
 цистерни і посудини для транспортування або зберігання стиснутих,
зріджених газів, рідин та сипких тіл, у яких тиск вище 0,07 МПа створюється
періодично для їх спорожнення; барокамери.
Указані правила не розповсюджуються на:
 посудини і балони місткістю не більше 0,025м 3 (25л), для яких добуток
тиску (р) у МПа на місткість (V) у м3 не перевищує 0,02;
 посудини, що працюють під вакуумом;
 прилади парового і водяного опалення,трубчасті печі;
 частини машин, що не являють собою самостійних посудин, та деякі
інші.
На підприємствах повинні бути забезпечені справний стан посудин і
безпечні умови їхньої роботи. Наказом по підприємству або об’єднанню
підприємств призначаються з числа інженерно-технічних працівників особа,
відповідальна за справний стан і безпечну дію посудин, та особа, що здійснює
нагляд за їхнім технічним станом і експлуатацією.
До обслуговування посудин, що працюють під тиском, допускаються
особи, які досягли 18-річного віку, пройшли спеціальне навчання (у
професійно-технічному училищі, навчально-курсовому комбінаті), атестацію у
кваліфікаційній комісії та інструктаж щодо безпечного обслуговування
посудин. Перевірка знань персоналу, що обслуговує посудини під тиском,
проводиться не рідше одного разу на рік.
Схеми включення, а також інструкції з режиму роботи та безпечної
експлуатації посудин повинні бути вивішені на робочих місцях і видані під
розписку обслуговуючому персоналу.
При порушеннях режимів роботи і появі несправностей експлуатація
посудин повинна бути припинена.
Інженерно-технічний працівник (група) по нагляду за технічним станом і
експлуатацією посудин повинен здійснювати свою роботу за планом,
затвердженим власником підприємства.
При цьому, зокрема, він зобов’язаний:
1) оглядати посудини в робочому стані і перевіряти дотримання
встановлених режимів при експлуатації;
2) проводити технічне опосвідчення посудин;
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3) здійснювати контроль за підготовкою і своєчасним пред’явленням
посудин для опосвідчення інспектору (експерту) Держнаглядохоронпраці
України;
4) вести книгу обліку та опосвідчень посудин, які перебувають на балансі
підприємства, як зареєстрованих в ЕТЦ, так і не підлягаючих реєстрації;
5) контролювати виконання виданих ним приписів;
6) контролювати своєчасність і повноту проведення плановопопереджувальних ремонтів посудин, а також дотримання цих Правил при
проведенні ремонтних робіт;
7) перевіряти дотримання установленого порядку допуску робітників до
обслуговування посудин;
8) перевіряти видачу інструкцій обслуговуючому персоналу, а також
наявність інструкцій на робочих місцях;
9) перевіряти правильність ведення технічної документації при
експлуатації і ремонті посудин;
10) брати участь в обстеженнях і технічних опосвідченнях посудин.
Відповідальний (група) по нагляду за технічним станом та експлуатацією
посудин має право:
1) видавати обов’язкові для виконання керівниками та інженернотехнічними працівниками цехів і відділів підприємства приписи по усуненню
порушень;
2) подавати керівництву підприємства пропозиції щодо усунення причин,
що породжують порушення;
3) при виявленні серед обслуговуючого персоналу ненавчених осіб, а
також осіб, які показали незадовільні знання, вимагати усунення їх від
обслуговування посудин;
4) подавати керівництву підприємства пропозиції щодо притягування до
відповідальності інженерно-технічних працівників та осіб обслуговуючого
персоналу, які порушують Правила та інструкції [3].
Висновки. Таким чином посудини, що працюють під тиском потребують
більшої уваги до себе,оскільки більшість аварій – це наслідок неправильної
експлуатації або халатного відношення персоналу до своїх обов’язків. Тобто
точне дотримання правил експлуатації та рекомендацій з охорони праці,
ретельно підібраний та навчений персонал, ось дві найголовніші умови для
запобігання аварійним ситуаціям і нещасним випадкам на виробництві.
Науковий керівник Гусєв А.Н., к.б.н., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»)
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доступу:http://idndist.lp.edu.ua/moodle/library/books/50059/ topic_7.html. – Назва з
екрану.
3. НПАОП 0.00-1.07–94. Правила будови та безпечної експлуатації
посудин, що працюють під тиском (зі змінами та доповненнями).
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АНАЛІЗ СТАНУ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ ПО РЕГІОНАХ ТА
ГАЛУЗЯХ УКРАЇНИ
Сапсай К. В., студентка (гр. УС-11, ФММ НТУУ «КПІ»)

На сьогоднішній день виробнича діяльність пов’язана з великою
кількістю шкідливих та небезпечних чинників, які діють на здоров’я людини.
Однією з складових наслідків такого впливу є пошкодження різного
характеру, які зустрічаються у людей різних професій і об’єднані поняттям
«травматизм».
Досить актуальним питанням є розробка заходів, спрямованих на
запобігання або, принаймні, зменшення кількості травм на виробництві за
допомогою впровадження більш ефективних засобів захисту працівників на
робочому місці.
Основними завдання нашого дослідження є аналіз структури кількості
нещасних випадків по регіонах та галузях України за 9 місяців 2014 року.
Результатом даного аналізу буде візуалізація структури розміщення об’єктів,
що досліджуються у відсотковому співвідношення до загальної кількості
нещасних випадків.
Правовою базою, що регулює основні положення щодо реалізації
конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі
трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці є Закон
України «Про охорону праці» [1].
Зазначена проблематика знайшла своє відображення у наступних
наукових роботах: “Сучасний стан та динаміка виробничого травматизму у
промисловості України”, [2] “Аналіз виробничого травматизму в
металургійній галузі” [3], “Аналіз стану виробничого травматизму на
підприємствах України” [4], “Виробничий травматизм – проблема сучасності:
актуальні аспекти, причини та шляхи запобігання” [5].
Пропонується здійснити дослідження структури нещасних випадків по
регіонах України. До яких належать: м. Київ, АР Крим, м. Севастополь,
Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська,
Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська,
Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська,
Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська,
Чернівецька, Чернігівська області.
Результати оброки даних наведено на рис. 1.
За результатами аналізу структури розміщення об'єктів маємо те, що
найбільша кількість нещасних випадків за 9 місяців 2014 року спостерігається
в Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях. На нашу думку, це
пов’язано з спеціалізацією цих областей в паливній, машинобудівній,
металургійній, хімічній та нафтохімічній галузях.
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Вінницька;
Волинська;
2,96%
2,19%
Дніпропетровська
12,10%

Інші регіони; 21,30%

Харківська; 3,33%
Полтавська; 2,47%
Донецька;
31,75%

Львівська; 3,64%

Луганська; 10,57%

м. Київ;
4,87%

Запорізька;
4,80%

Рис.1. Частка нещасний випадків по регіонам України за 9 місяців 2014 року
(у відсотках до загальної кількості нещасних випадків по Україні) [6]
Також відносно високий відсоток нещасних випадків зареєстровано в
Запорізькій області, що також безперечно пов’язано з значною кількістю
зайнятої робочої сили на небезпечних металургійних та енергетичних
підприємствах. До регіонів з найнижчім показником нещасних випадків
належать АР Крим (1,04%), м. Севастополь (0,37%), Одеська (1,78%),
Херсонська (1,29%), що, можливо, пояснюється спеціалізацією областей в
туристичній сфері та Житомирська (1,92%), Закарпатська (0,74%), ІваноФранківська
(1,10%), Київська
(1,90%), Кіровоградська
(1,17%),
Миколаївська( 1,21%), Рівненська (1,78%), Сумська (1,51%), Тернопільська
(1,04%), Хмельницька (1,49%), Черкаська (0,88%), Чернігівська (1,47%),
Чернівецька (0,61%) області, що обґрунтовується зосередженням діяльності в
інших, не пов’язаних з важкою промисловістю галузях. Оскільки більшість
цих областей спеціалізовані на легкій, харчовій та інших видах господарської
діяльності.
Аналогічним чином було проведено аналіз структури нещасних випадків
по галузях України. До яких належать: вугільна, гірнича та нерудна,
нафтогазовидобувна та геологорозвідка, енергетична, металургійна, хімічна,
газова, деревообробна, легка та текстильна промисловості; будівництво;
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котлонагляд, підйомні споруди; машинобудування; транспорт; зв'язок;
житлокомунгосп; агропромисловий комплекс; соціально-культурна сфера та
торгівля.
Інші галузі;
5,89%
Соціальнокультурна сфера
та торгівля; 16,75%

Вугільна; 36,21%

Агропромисловий
комплекс; 9,71%

Житлокомунгосп;
2,58%
Гірничорудна та
нерудна; 3,31%

Транспорт; 6,52%

Будівництво; 4,03%

Хімічна; 1,86%
Металургійна;
5,32%

Машинобудування;
7,83%

Рис.2. Частка нещасний випадків по галузях України за 9 місяців 2014 року
(у відсотках до загальної кількості нещасних випадків по Україні) [6]
За результатами аналізу структури розміщення об'єктів рис. 2 бачимо, що
найбільший відсоток нещасних випадків зареєстровано в вугільній
промисловості, агропромисловому комплексі і соціально-культурній сфері та
торгівлі. На нашу думку, такий відсоток нещасних випадків у вугільному та
агропромисловому комплексі пояснюється тяжкими умовами праці,
недостатніми умовами безпеки при роботі в шахтах та використанням
застарілих методів добування кам’яного вугілля. Значна кількість нещасних
випадків в агропромисловому комплексі пов’язане також з застарілими
методами виробництва та переробки сільськогосподарської продукції,
недостатньою кваліфікацією працівників, що причиняє виникнення нещасних
випадків. До галузей в яких зареєстрована найменша кількість нещасних
випадків відносяться: нафтогазовидобувна та геологорозвідка галузь (0,18%);
енергетика (1,84%); котлонагляд, підйомні споруди (0,27%); зв'язок (1,14%);
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газова промисловість (0,84%); деревообробна промисловість (1,25%); легка та
текстильна промисловість (0,37%).
Отже, запропонований нами методичний підхід аналізу структури
обсягів нещасних випадків по областях та галузях України представлений у
відсотковому співвідношення до загальної кількості нещасних випадків
дозволяє дослідити структуру обраного показника, що надає можливість
аналізу і прогнозуванню змін у майбутньому та запровадженню і
вдосконаленню заходів зниження показника, що аналізувався. На кількість
випадків травматизму на виробництві впливають безліч чинників, до яких
належать: недостатньо якісне проведення інструктажів з питань охорони
праці, тип і стан виробничого обладнання, психологічні причини, котрі
пов’язані з неуважністю, втомою працівника або ж надмірним обсягом
роботи тощо. Саме тому у майбутньому потрібно проводити аналіз великих
баз даних з травматизму що дасть можливість встановити закономірності і
вірогідність виникнення інцидентів, які необхідні у практичної діяльності
керівників підприємств і фахівців з охорони праці при визначенні та
управлінні професійними ризиками.
Науковий керівник к.т.н, доцент Полукаров О.І.
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ТИПИ СИСТЕМ ЗАЗЕМЛЕННЯ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
НАПРУГОЮ ДО 1 кВ
Сопіга М.В., студент (група ЕП-12, ФЕА НТУУ «КПІ»)

Вступ. Заходи захисту при експлуатації електроустановок (далі ЕУ) є
дуже важливими, оскільки електричний струм, як вражаючий чинник, займає
одне з перших місць серед випадків з летальним результатом. На його частку
доводиться близько 40% нещасних випадків на виробництві.
Метою роботи є дослідження різних типів систем заземлення, які
використовуються на підприємствах з метою запобігання ураженню
електричним струмом, у випадку електричного пошкодження.
Основні результати дослідження. Заземлення – це виконання
електричного з’єднання між визначеною точкою системи, установки чи
обладнання і локальною землею. Тип системи заземлення характеризує
розташування нейтрального провідника (N) або провідника середньої точки (Mпровідника) і з’єднання з землею струмопровідних частин джерела живлення та
відкритих провідних частин в ЕУ напругою до 1кВ. Відповідно до ГОСТ 303212 прийнято дволітерне позначення типів системи заземлення:
1-а літера – характеризує характер заземлення джерела живлення:
 Т – безпосереднє приєднання однієї точки струмопровідних частин
джерела живлення до заземлюючих пристроїв. У 3-фаз. мережах це найчастіше
нейтраль або фазний провідник, середня точка або один з полюсів
двопровідних ліній змінного чи постійного струму.
 I – всі струмопровідні частини джерела живлення ізольовано від землі
або одну точку заземлено через великий опір (наприклад опір приладів
контролю ізоляції).
 2-а літера – характеризує заземлення відкритих провідних частин ЕУ:
 N – безпосередній зв'язок відкритих провідних частин ЕУ з точкою
заземлення джерела живлення.
 T - безпосередній зв'язок відкритих провідних частин з землею
незалежно від характеру зв’язку джерела живлення з землею.
 У системах заземлення прийнято наступні провідники:
 N – провідник: це нейтральний провідник в ЕУ напругою до 1кВ
з’єднаний з нейтральною точкою джерела живлення, який використовується
для розподілення електричної енергії.
N

 M - провідник: це провідник середньої точки ЕУ до 1 кВ, який з'єднаний
з середньою точкою джерела живлення і використовується для розподілення
електричної енергії.
M

o
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 PE – провідник: захисний провід в ЕУ до 1кВ призначений для захисту
від уражень електричним струмом.
PE

o
 PEN – провідник: це провідник в ЕУ до 1 кВ, який поєднує в собі
функції захисного (PE) і нейтрального (N) провідників.
PEN

Згідно з правилами улаштування електроустановок прийнято такі
позначення типу систем заземлення:
Система ТТ – це система, одну точку струмопровідних частин джерела
живлення якої заземлено, а відкриті провідні частини ЕУ приєднанні до РЕ
провідника з’єднаного із заземлювачем електрично незалежним від
заземлювача, до якого приєднано струмопровідні частини джерела
живлення(рис. 1). Система заземлення TT застосовується в першу чергу там, де
умови з електробезпеки в системах TN-C, TN-CS і TN-S неповністю
забезпечені, тобто систему TT рекомендується при незадовільному стані лінії
електропередач (ЛЕП). Також систему заземлення TT застосовують для захисту
людей від ураження електричним струмом через струмопровідні (металеві)
поверхні тимчасових будівель, таких як:
 будівельні і монтажні побутівки (вагончики)
 металеві контейнери, торгові павільйони та кіоски
 приміщення з діелектричної поверхнею стін, при наявності в них
постійної вологості і вогкості

Рис.1 – Система TT в електроустановках трифазного струму при з’єднанні
обмоток джерела "зіркою"
1 – заземлювач джерела живлення; 2 – відкриті провідні частини; 3 –
заземлювач відкритих провідних частин; 4 – захисний заземлювальний
провідник
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Система ІТ – це система, в якій мережу живлення ізольовано від землі чи
заземлено через прилади, що має великий опір, а відкриті провідні частини
приєднані до захисного РЕ-провідника(рис. 2). Струм витоку на металеві
корпуси або на землю в цій системі дуже низький і не впливає на умови роботи
приєднаного електроустаткування. Тому, такий вид заземлення отримав
найбільшого поширення в підприємствах енергопостачання, а також в газовій,
нафтовій та хімічній промисловості, де є загроза займання горючих речовин від
використовуваного електроустаткування.

Рис. 2 – Система IT в електроустановках трифазного струму
1 – відкриті провідні частини; 2 – заземлювач відкритих провідних
частин;
3 – захисний заземлювальний провідник
Система ТN – це система, в якій мережа живлення має глухе заземлення
однієї точки струмопровідних частин джерела живлення, а відкриті частини ЕУ
приєднуються до цієї точки за допомогою N або М і (чи) РЕ захисного
провідника. Система TN поділяється на 3 підсистеми:
TN-C – це система TN, в якій N або М і РЕ провідники поєднано по всій
мережі у одному РЕN провіднику (рис. 3).

Рис. 3 – Система TN-С в електроустановках трифазного струму при
з’єднанні обмоток джерела "зіркою"
1 – заземлювач джерела живлення; 2 – відкриті провідні частини
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TN-S – це система TN у якій N або М і РЕ провідники розділено по усій
системі (рис. 4).

Рис. 4 – Система TN-S в електроустановках трифазного струму при
з’єднанні обмоток джерела "зіркою"
1 – заземлювач джерела живлення; 2 – відкриті провідні частини
TN-С-S – підсистема TN в якій N або М і РЕ провідники поєднанні в
одному провіднику у частині мережі починаючи від джерела живлення(рис. 5).

Рис. 5 – Система TN-С-S в електроустановках трифазного струму при
з’єднанні обмоток джерела "зіркою"
1 – заземлювач джерела живлення; 2 – відкриті провідні частини
Висновок. Найпоширенішою в Україні є система заземлення TN-C, що
дісталася нам у спадок з радянських часів. Вона є найбільш небезпечною з
точки зору ураження струмом. У такої системи є тільки одна очевидна перевага
– монтаж такої системи дешевше і простіше, так як в ній використовується 4
провідника для трифазних навантажень, і 2 при однофазних. Це на 1 провідник
менше, ніж в сучасних системах заземлення. На відміну від неї, в системі TNCS, яка також є поширеною в країнах колишнього СССР, нульовий провідник
PEN, що йде від живильної підстанції, розділяється у ввідному щиті будинку на
2 провідника: нульовий робочий N, і нульовий захисний PE, і виробляється
повторне його заземлення на вводі в будівлю. Найдосконалішою з точки зору
електробезпеки є система заземлення TN-S, котра широко використовується на
заході, у нас же така система поки що широкого застосування не має.
Науковий керівник Луц Т.Є., ст. вик. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»)
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Стефанишин З.С., студент (ПГ-41м, ПБФ НТУУ «КПІ»)

Підвищення ефективності місцевого самоврядування і державного
управління - завдання, успішне вирішення якого завжди було і буде основою
поступального розвитку держави. Нині в Україні це завдання активно
вирішується за багатьма напрямами: структурним, функціональним,
фінансовим, організаційним.
Одним із шляхів збільшення ефективності роботи державних службовців
є створення в територіальних органах місцевого самоврядування і державного
управління власних інформаційних систем як підсистем інформаційної системи
державного управління. Основою створення та успішної експлуатації
інформаційних систем є інформаційно-комунікаційні технології (далі — ІКХ).
Спробуємо розділити поняття комп'ютерних та інформаційних
технологій, оскільки така необхідність уже назріла. а чинна термінологія ще не
усталена.
У Законі «Про Національну програму інформатизації» (від 04.02.1998 р.
№ 74/98) наведено таке визначення поняття інформаційних технологій:
«інформаційна технологія — цілеспрямована організована сукупність
інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що
забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації,
розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх
розташування».
Це визначення акцентує увагу саме на «цілеспрямованій організованій
сукупності інформаційних процесів», які забезпечують «швидкий пошук
інформації, високу швидкість обробки даних». І тут слід розрізняти поняття
«дані» та «інформація».
Дані - це будь-які факти чи ідеї, підготовлені для обробки їх за
допомогою ЕОМ, тобто перетворені в електронну форму і збережені на носії
даних (будь-якому з постійних запам'ятовуючих пристроїв).
Інформація - це дані, які дають можливість конкретному користувачеві
збільшити ступінь своєї про інформованості. З точки зору теорії
інформаційних процесів інформація аналізується як характеристика системи,
протилежна за своєю сутністю ентропії системи, тобто це міра
впорядкованості системи. Згідно з цим інформація має відповідати чітким
вимогам, а саме - вона повинна бути вчасною, точною, повною, достовірною,
адекватною, адресною.
Впровадження ІКТ в державне управління забезпечує підвищення
ефективності діяльності державних органів управління і влади, прозорість
процесів державного управління, що відіграє важливу роль у здійсненні
адміністративної реформи і вдосконаленні системи державного управління.
Практично на всіх виробництвах є значний ризик виникнення
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промислових аварій. Тому актуальними залишаються дослідження, які
стосуються забезпечення нормативного рівня охорони праці, від яких залежить
як безпека працівників підприємств, так і безпечна життєдіяльність населення.
Ця проблема є актуальною ще й тому, що існує тенденція до збільшення
частки підприємств трансрегіонального характеру.
У сучасних умовах важлива роль відводиться комп'ютеризації системи
управління охороною праці шляхом використання відповідного програмного
забезпечення. Впровадження зазначених комунікаційних систем дало б змогу
вирішити такі завдання:
- контроль виконання заходів з охорони праці;
- контроль технічних оглядів обладнання;
- контроль знань працівників з питань охорони праці;
- аналіз інформації про травматизм;
- контроль виконання розпорядчих документів у системі охорони праці;
- розроблення та оформлення різної документації.
- аналіз інформації про порушення в системі охорони праці;
Формування бази даних має охоплювати:
- загальну інформацію про підприємство:
 форма власності;
 структура управління;
 штатний персонал;
- нормативні документи, які регламентують заходи із забезпечення
охорони праці (правила, інструкції, положення, рекомендації, акти, вказівки
тощо);
- статистику аварій, ускладнень, нещасних випадків із зазначенням
характеру подій (нещасний інцидент зі смертельним наслідком, груповий
нещасний інцидент, ДТП, ураження електричним струмом тощо);
- причини аварій, ускладнень, нещасних випадків (технічні, організаційні,
психофізіологічні тощо);
- наслідки аварій, ускладнень, нещасних випадків (матеріальні збитки від
аварій, ускладнень, інвалідність першої, другої, третьої груп, переведення на
легку роботу, смерть, одужання);
- покарання за допущені аварії, ускладнення, нещасні випадки
(попередження, штраф, зменшення розмірів премій, догана);
- перелік наявного обладнання, технологічних установок (групи та
підгрупи обладнання, належність обладнання, дані про його реєстрацію, види
технічного обстеження, виконавці обстеження);
- дані про результати аудиту з питань охорони праці;
- дані про результати інспекторських перевірок з питань охорони праці.
Наявність відповідних баз даних давало б змогу здійснювати постійний
моніторинг за змінами виробничого середовища, а відтак за покращанням
(погіршенням) стану охорони праці на конкретному підприємстві.
Основне призначення інформаційних технологій — це уніфікація
аналізу даних, після якої користувач отримує у своє розпорядження
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інформацію, яку можна використати для прийому управлінських рішень на
всіх рівнях управління - оперативному, тактичному і стратегічному.
На кожному рівні управління потрібна різна інформація, різні форми її
представлення, різний ступінь деталізації.
Оперативна інформація — підґрунтя в інформаційній ієрархії
автоматизованих систем. Обробка оперативної інформації - це робота, яка
насамперед пов'язана з контролем, збором і первинною обробкою даних,
створенням нових звітів, документів, довідок. Тому найбільше інформаційне
навантаження в роботі органів Держпромнагляду припадає на нижній рівень:
державні, міжрегіональні інспекції, відділи експертно-технічних центрів. На
цьому рівні формується досьє на кожне піднаглядове підприємство, в якому
відображаються дані, необхідні для вирішення завдань, зазначених вище.
На тактичному рівні має здійснюватись другий етап обробки
оперативної інформації, в ході якої здійснюється моніторинг зміни
виробничого середовища на підприємствах та рівня промислової безпеки,
оперативного реагування на такі зміни, оцінка ефективності заходів державного нагляду, аналіз травматизму, формування узагальнених звітів, довідок,
інших документів.
Оброблена інформація передається на стратегічний рівень, на якому за
результатами її аналізу складаються короткострокові та довгострокові
прогнози відносно стану промислової безпеки і охорони праці як в окремих
регіонах та галузях, так і на конкретному підприємстві, координація дій
територіальних наглядових органів, оперативне внесення змін у методологію
державного нагляду.
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в системі
управління охороною праці має й іншу важливу функцію. Створені бази
даних можуть бути основою для впровадження економічних методів
управління охороною праці, зокрема, застосування дворівневого
диференціювання страхових тарифів.
Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, звичайно,
потребує значних одномоментних фінансових затрат при тривалому терміні
окупності. Одним із шляхів вирішення цього питання могло б бути включення
даної теми до відповідної державної програми, а також до заходів технічної
підтримки державного нагляду.
Науковий керівник к.т.н, доцент Полукаров О.І.
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Статтею 13 Закону України «Про охорону праці» встановлено, що
роботодавець повинен забезпечити функціонування системи управління
охороною праці (далі — СУОП) на виробництві.
Відповідно до Рекомендацій щодо побудови, впровадження та
удосконалення системи управління охороною праці, затверджених Головою
Держгірпромнагляду України від 07.02.2008 р, система управління охороною
праці – частина загальної системи управління організацією, яка сприяє
запобіганню нещасним випадкам та професійним захворюванням на
виробництві, а також небезпеки для третіх осіб, що виникають у процесі
господарювання, і включає в себе комплекс взаємопов'язаних заходів на
виконання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці.
Згідно з ДСТУ OHSAS 18001:2010 «Системи управління гігієною та
безпекою праці. Вимоги», система управління гігієною і безпекою праці
(OH&S management system) – частина загальної системи управління організації,
яку використовують, щоб розробити та запровадити її політику в сфері гігієни і
безпеки праці та управляти ризиками гігієни і безпеки праці. До того ж вона є
сукупністю взаємопов’язаних елементів, використовуваних, щоб визначити
політику й цілі та досягти цих цілей, та охоплює організаційну структуру,
діяльність з планування, обов’язки, процедури, процеси та ресурси.
Отже, СУОП передбачає комплексний підхід до формування та реалізації
політики в області охорони праці, за якого усі елементи системи
взаємопов’язані та працюють у чіткій взаємодії.
Передовий міжнародний досвід показує, що впровадження СУОП на рівні
підприємства чи організації не тільки сприяє усуненню небезпек та знижує
ризики настання нещасних випадків на виробництві, але й підвищує
продуктивність праці та конкурентоздатність підприємства. Результативна
СУОП сприяє зацікавленості, у тому числі економічній, і роботодавця, і
кожного працівника у безперервному покращенні умов та охорони праці.
Одразу звертаємо увагу на питання термінології. Результативність у
системах менеджменту гігієни і безпеки праці (системах управління охороною
праці) полягає в тому, що на підприємстві в результаті розробки і
впровадження певних заходів (з управління ризиками, наприклад) кількість
нещасних випадків зменшиться. Поняття ж ефективності виконаних заходів, у
першу чергу, вказує на ті фінансові затрати, які було витрачено для досягнення
цієї результативності. Міжнародні стандарти (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001) свідчать тільки про результативність.
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Таким чином, на сьогодні визначено 10 умов результативного
функціонування СУОП на підприємстві:
1. Визначено та доведено до відома усіх працівників політику в сфері
охорони праці. Вона є реальною, зрозумілою всім та підкріпленою
конкретними програмою чи планом (короткостроковими і довготривалими).
2. Сформовано відповідну інформаційну базу (законодавчі, нормативноправові акти та нормативні документи самого підприємства), що визначає
механізм функціонування СУОП та завжди є актуальною. Необхідний склад
документів є наявним у підрозділах, на ділянках та робочих місцях.
3. Призначено особи, які відповідають за реалізацію окремих задач,
функцій та процесів, а також за функціонування СУОП загалом (у службі
охорони праці, у підрозділах, на підприємстві).
4. Функціонує система навчання, передбачена НПАОП 0.00-4.12-05, як
підсистема СУОП.
5. Створено та функціонує цілісна система контролю (контроль, як
функція управління; контроль (моніторинг) за здійсненням процедур та
процесів; аудит охорони праці). Система контролю забезпечує вище
керівництво корисною та достатньою інформацією, а за результатами контролю
приймаються відповідні заходи та дії.
6. Показники функціонування окремих процесів та охорони праці
загалом є реальними та вимірними.
7. Працеохоронна діяльність здійснюється системно та планомірно (є
відповідні програми, плани, графіки).
8. Працівники відчувають себе учасниками працеохоронних процесів та
процесів управління (знають та поділяють цілі, задачі; розуміють свою роль і
відповідальність).
9. До політики, стратегії та характеру діяльності, до СУОП обґрунтовано
вносяться зміни, спрямовані на її удосконалення та актуалізацію.
10. Функціонування СУОП підкріплено фінансовими коштами.
Досвідчені фахівці з охорони праці (як міжнародні, так і вітчизняні)
наголошують, що основна умова результативного функціонування СУОП
полягає в загальному розумінні всіма учасниками виробничого процесу
наявності ризиків настання нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань та їх наслідків для здоров’я. При цьому висока результативність
СУОП може бути досягнута за рахунок:
- встановлення контролю за рівнем нещасних випадків та аварій (як
складова вищезазначеної умови 5);
- усунення помилок в управлінні і, як наслідок, усунення помилок в діях
окремих працівників (умова 9, частково умова 3 та 4);
- участі всього персоналу підприємства у поліпшенні стану умов та
безпеки праці (умови 1, 8 та частково 4).
Розглянемо докладніше кожний з цих заходів.
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1. Встановлення контролю за рівнем нещасних випадків та аварій
В Україні порівняно з країнами західної Європи рівень загального
травматизму нижчий як мінімум у 20 разів, а смертельний – вище в середньому
у 2 рази. Серед загальної кількості суб’єктів господарювання травматизм
фіксується приблизно 1 % підприємств. На інших, як свідчить статистика,
травм не має.
Отже, для встановлення контролю за рівнем нещасних випадків та аварій,
СУОП на підприємстві повинна передбачати обов’язковість обліку,
розслідування та з’ясування причин настання не тільки серйозних травм, а усіх
мікротравм та подій, що могли призвести до нещасного випадку.
2. Усунення помилок в управлінні і, як наслідок, усунення помилок в діях
окремих працівників
Для виявлення помилок в управлінні та усунення помилок в діях окремих
працівників на підприємстві повинен здійснюватися аудит СУОП, який не
входить до компетенції існуючих органів контролю (служба охорони праці,
адміністративно-громадський контроль).
Суттєва відмінність між особою, що здійснює контроль, та аудитором
полягає в тому, що основним завданням служби охорони праці є виявлення
порушень та пред’явлення вимог щодо їхнього усунення. Для аудитора
виявлені ним порушення вимог охорони праці є ознакою помилок або у
структурі самої СУОП, що діє на підприємстві, або у процесі її реалізації.
Таким чином, щоб СУОП забезпечувала можливість виявлення та
усунення помилок в управлінні та помилок в діях окремих працівників повинен
здійснюватися аудит СУОП.
3. Участь всього персоналу підприємства у поліпшенні стану умов та
безпеки праці
Проблеми охорони праці неможливо вирішити лише шляхом
вдосконалення техніки або технології, рішення мають бути пов’язані з
людиною. Завдання полягає в тому, щоб сформувати у працівника професійні,
моральні, етичні, культурні якості, що відповідають вимогам виробничого
середовища та соціума, довести компетенцію персоналу до необхідного рівня.
У багатьох випадках забезпечення безпеки залежить від відповідальності,
індивідуальної й колективної дисципліни самих працівників. Сучасна філософія
менеджменту базується на тому, що в основі впливу на людей має бути не
примус, а мотиваційне регулювання, механізм якого має бути побудований з
урахуванням психологічних та особистих якостей людини. Це пояснюється
тим, що, як відомо, кожна людина вибудовує свою побутову, трудову,
соціальну життєдіяльність і актуалізує свою позицію, керуючись певною
метою, інтересами, мотивами. Мотивація є необхідною рушійною силою що
визначає поведінку людини, а також умовою досягнення мети, тобто бажання
людини працювати безпечно.
З точки зору результативного функціонування системи управління
охороною праці важливе значення має розподіл обов’язків, прав і
відповідальності між різними службами. Добре продумана організаційна
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структура допомагає з’ясувати соціальну роль кожного члена колективу або
підрозділу, тобто визначити, що очікує від них підприємство, виходячи з
корпоративних цілей. СУОП має передбачати участь і співпрацю всіх служб,
посадових осіб, суспільних інститутів та робочого персоналу у вирішенні
питань безпеки праці.
Варто також докладніше розглянути умову 2, оскільки усі дії, а це
процедури та процеси СУОП, супроводжуються застосуванням зовнішніх
законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а також
розробкою внутрішніх нормативних документів (положень, методик,
інструкцій, переліків тощо). При цьому підприємство може самостійно обирати
як номенклатуру внутрішньої документації, так і види її створення та
розповсюдження.
Отже, процеси та процедури, пов’язані із забезпеченням функціонування
СУОП, необхідно документувати.
Типовими процесами СУОП можна вважати:
- розподіл ключових управлінських прав та обов’язків зі здійснення
СУОП;
- навчання з загальних питань охорони праці та спеціальне навчання
працівників, що виконують роботи підвищеної небезпеки;
- управління ризиками, що випливають з діяльності організації;
- створення та реалізація програм поліпшення стану безпеки праці на
виробництві.
Процедурами СУОП є:
- призначення відповідальних осіб;
- розробка положень, методик, інструкцій, переліків чи інших внутрішніх
документів, що використовуються в рамках СУОП;
- залучення персоналу до процесу досягнення цілей;
- управління зовнішніми законодавчими та нормативно-правовими актами
та внутрішніми документами з охорони праці, що використовуються в рамках
СУОП;
- ідентифікація існуючих ризиків;
- оцінка ризиків;
- інформування персоналу щодо стану охорони праці в організації, на її
окремих ділянках, на робочих місцях тощо.
Усі процеси та процедури СУОП безпосередньо чи опосередковано
направлені на реалізацію Політики керівництва організації у сфері охорони
праці, яка є головним документом СУОП.
Документування процедур та процесів необхідно проводити для
прийняття подальших рішень за результатами цих дій, для того, щоб на основі
динаміки показників вирішувати наскільки стан системи став кращим або
гіршим порівняно з базовим і попереднім періодом, для виконання цільових
завдань управління, для вироблення заходів, що ініціюють та коригують
безпечне ведення робіт, для стимулювання підрозділів організації. Це пов’язано
також із необхідністю об’єктивної оцінки діяльності організації при проведенні
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зовнішнього та внутрішнього аудиту, що є невід’ємною складовою
функціонування СУОП та який роботодавець повинен проводити згідно Закону
України «Про охорону праці».
Підсумовуючи сказане, можна зробити висновок, що рівень
результативності системи управління охороною праці суттєво залежить від
ступеня залучення усіх учасників виробничого процесу (від першого керівника
до останнього працівника) у функціонування СУОП на підприємстві, від
розуміння працівниками існуючих ризиків настання нещасних випадків та їх
наслідків для здоров’я, від функціонування цілісної системи контролю та від
якості процесів документування, оскільки вони водночас є невід’ємною
складовою усіх інших процесів та необхідною базою для їх подальшого
удосконалення.
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ОЦІНКА РИЗИКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА
ТРАВМАТИЗМУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Ткачук К.Н., докт. техн. наук ,
Полукаров О.І., канд. техн. наук (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»),
Кружилко В.О., студент (гр. УЕ-41М, ФММ НТУУ «КПІ»),
Майстренко Н.В., студентка (гр. УЕ-21, ФММ НТУУ «КПІ» )

Сучасний етап функціонування промислових об’єктів характеризується
ускладненням контролю за умовами праці та виробничого середовища. Якщо в
попередні періоди вибір способів і шляхів комплексного вирішення проблем
розвитку підприємства та визначення основних параметрів об’єктів
проводилися в першу чергу на основі мінімізації економічних витрат, то на
сьогоднішній день стає актуальним питання оцінки можливих негативних
наслідків їх експлуатації і у першу чергу - рівня безпеки виробництва [1]. Один
з найважливіших напрямків вирішення проблеми – прийняття комплексу
технічних і організаційних рішень на основі оцінки ризику.
Під ризиком розуміється ступінь імовірності негативної події, яка може
відбутися в певний час або за певних обставин. Тоді прийнятий ризик – це
такий ризик, який не перевищує гранично допустимого рівня. Для кожного
об’єкта, що досліджується, та його персоналу можна розрахувати (з
використанням відповідних методик) ризик таких негативних подій як аварія,
нещасний випадок, професійне захворювання. Після порівняння значень
розрахункового та прийнятого ризиків можна зробити обґрунтований висновок
щодо рівня безпеки об’єкта. Відповідно до концепції “прийнятного ризику”
практична діяльність підприємства не може бути виправдана, якщо вигода від
цієї діяльності в цілому не перевищує викликаного нею імовірного збитку [2].
Під час планування заходів щодо забезпечення безпечних (нешкідливих) умов
функціонування треба враховувати весь спектр існуючи небезпек.
Обґрунтованим вважається варіант збалансованих витрат на створення систем
безпеки за рахунок зниження рівня ризику і підвищення вигоди, яка
одержується від господарської діяльності.
Метою аналізу ризику є ідентифікація та оцінка всіх чинників, що
впливають на небезпеку (шкідливість) об’єкта, оцінка імовірності негативної
події її наслідків [2 - 4]. Виходячи з формалізованого підходу, ризики можна
поділити на три категорії:
- прийнятий ризик (рівень ризику, з яким суспільство в цілому може
миритися заради одержання визначних благ чи вигоди у результаті своєї
діяльності);
- ризик, що вимагає подальших оцінок;
- неприйнятний ризик (рівень ризику, який встановлюється
адміністративними чи регулювальними органами як максимальний, вище якого
необхідно приймати заходи для його усунення).
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Прийнятність ризику в різних ситуаціях може бути визначена виходячи з
аналізу законодавства з промислової безпеки, правил і норм безпеки,
додаткових вимог наглядових органів, наявних статистичних даних про
негативні події та їхні наслідки. Для обґрунтування вибору оптимального
рішення з множини можливих використовуються спеціальні методи підтримки
прийняття рішень та експертні оцінки [2, 5].
На сьогоднішній день існують методики оцінки ризику аварій для
об’єктів різних галузей, насамперед – для об’єктів підвищеної небезпеки. Однак
питання наукового обґрунтування кількісної оцінки ризиків виробничого
травматизму та професійних захворювань для конкретних виробництв
залишаються невирішеними.
Прийняття управлінських рішень повинно базуватись на оцінці ризиків
виникнення професійних захворювань та травматизму для конкретних
виробничих умов. Процес прийняття рішень по управлінню ризиком
професійної захворюваності та травматизму може бути викладена у вигляді
алгоритму, що складається з наступних етапів.
Етап 1. Отримання інформації про ситуацію.
Основним при отриманні інформації про ситуацію прийняття рішення є
підготовка аналітичного матеріалу, що відображає основні характеристики і
тенденції розвитку ситуації. Для сфери охорони праці одним із найбільш
важливих є застосування методів порівняльної оцінки з іншими періодами або з
іншими робочими місцями, де використовуються аналогічні технологічні
процеси та обладнання. Щоб мати можливість встановити динаміку розвитку
ситуації під впливом тих або інших чинників, необхідно перейти до кількісних
методів, вводячи в розгляд кількісні характеристики чинників у вигляді
змінних, значення яких можуть змінюватися в певному діапазоні в залежності
від можливих впливів. Множина чинників, що мають кількісні характеристики :
Х = {Хі}. Показник, що враховує всі чинники, які призводять до ризику
професійної захворюваності та травматизму, може бути представлений у
вигляді математичного виразу: Y = F(X1, X2,…, XN). Цей показник
розраховується в результаті обробки статистичних даних.
Для виявлення чинників, що визначають розвиток ситуації, можуть бути
використані спеціально розроблені методи, такі як факторний, регресійний,
кореляційний аналіз та інші.
Етап 2. Прогноз розвитку ситуації.
Особливу роль при прийнятті рішень відіграють проблеми пов’язані з
оцінкою очікуваного розвитку ситуації, що аналізується, та очікуваних
результатів реалізації запропонованих альтернативних варіантів рішень.
Не прогнозуючи хід розвитку подій керувати, принаймні, нерозумно.
Оскільки при використанні експертної інформації велике значення мають не
лише кількісні, але і якісні оцінки, традиційні методи розрахунків прогнозів
далеко не завжди можуть бути застосовані. До того ж в багатьох складних
ситуаціях не завжди особа, що приймає рішення (ОПР), володіє достовірною
статистичною інформацією, необхідною для розробки прогнозу. Перераховані
379

вище причини роблять актуальним проблему застосування методів
прогнозування, які орієнтуються на роботу як з кількісними даними, так і з
якісними експертними оцінками.
Етап 3. Генерування та оцінка альтернативних варіантів рішень.
Генерування альтернативних варіантів рішень, керуючих впливів тощо
може здійснюватись або безпосередньо, або за допомогою спеціальних
процедур. При генеруванні альтернативних варіантів управлінських рішень
повинні в повній мірі використовуватися інформація про ситуацію прийняття
рішення, результати аналізу і оцінки ситуації, результати її діагностики і
прогнозу розвитку ситуації при різних альтернативних варіантах можливого
розвитку подій.
Після того, як розроблено альтернативні варіанти управлінських впливів,
представлені у вигляді ймовірної технологічної послідовності дій, можливих
способів реалізації варіантів рішень, повинен бути здійснений їх попередній
аналіз з метою відсівання варіантів, які не можуть бути застосовані або
поступаються іншим, також запропонованим для розгляду. При відборі
основних варіантів управлінських впливів необхідно враховувати як їх досить
високу порівняльну оцінку, так і відсутність дублювання, щоб спектр
альтернативних варіантів рішень, відібраних для більш глибокого оцінювання,
був досить повним, але і не надмірно широким. В підсумку, у розпорядженні
ОПР залишається k різних способів керуючих впливів (управлінських рішень)
на стан умов праці до ситуації, що склалася: U={Uk}. Аналіз декількох
альтернативних варіантів розвитку ситуації, як правило, виявляється більш
інформативним і сприяє виробленню більш ефективних рішень.
Етап 4. Прийняття рішення ОПР.
Результати попередньої оцінки альтернативних варіантів рішень служать
основою для прийняття остаточного варіанту управлінського рішення. Задача
прийняття рішень по управлінню ризиком професійних захворювань та
травматизму полягає в обґрунтованому визначенні критеріїв, застосування яких
до множини наявних альтернатив можливих рішень дозволить вибрати
найбільш придатну для досягнення поставленої цілі альтернативу.
Ризик вважається категорією імовірності. Тому під час кількісного
визначення ступеня ризику використовується імовірнісні розрахунки.
Головними параметрами випадкової величини Хі, що вивчається, при цьому є:
середнє значення для n можливих значень випадкової величини, яке
визначається з виразу:
X

n

 X i Pi ,

i 1

де Рі - імовірність появи випадкової величини.
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(1)

Дисперсія дорівнює:

2 

n

 ( X i  X ) 2 Pi .

(2)

i 1

Як показує практика, найбільш часто використовується нормальний
розподіл, при цьому нормально розподілена випадкова величина є неперервною
і її диференціальна функція розподілу має вигляд:
 ( x  x) 2

y  F(X ) 

2
1
e 2
 2

.

(3)

Імовірність потрапляння випадкової величини в інтервал (α, β)
визначається через інтегральну функцію густини імовірності:


Р  P(  x   )   F ( X )dx .

(4)



Отримана таким чином імовірність характеризує імовірності досягнення
результату, який очікується.
Необхідні статистичні дані, пов’язані з ризиком професійної
захворюваності та травматизму, заносяться із санітарно-технічних паспортів
підрозділів, що регулярно заповнюються і містять інформацію (відповідно до
умов конкретного виробництва) щодо допустимого та фактичного рівнів
запиленості, загазованості, рівнів випромінювання, тощо.
Етап 5. Реалізація та контроль прийнятого управлінського рішення.
Важлива задача цього етапу полягає у створенні умов для успішної
реалізації прийнятого рішення. Для цього необхідно виробити план дій,
оскільки від вибраного переліку дій, послідовності їх здійснення, встановлених
термінів та виділених ресурсів залежить успішне виконання рішення.
Забезпечення ефективної діяльності під час виконання управлінського
рішення передбачає безперервний контроль за ходом реалізації прийнятих
планів дій. Сучасні технології, що використовують комп’ютерний супровід,
дають можливість одночасно відстежувати як хід реалізації певних
запланованих заходів, так і зміни зовнішніх умов, за яких відбувається
виконання плану.
Етап 6. Аналіз результатів розвитку ситуації після реалізації
управлінських впливів.
Реалізований план або його фрагмент потребують ретельного аналізу з
метою оцінки ефективності прийнятих управлінських рішень та наслідків їх
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реалізації. Такий аналіз повинен визначити: слабкі і сильні місця прийнятих
рішень і планів їх реалізації, а також додаткові можливості і перспективи, які
відкриваються внаслідок змін, що відбулися. Необхідними умовами реалізації
нової технології управління ризиком професійного захворювання та
травматизму є наявність постійно поновлюваних статистичних даних, що
характеризують умови праці і наслідки їх впливу на працюючих, а також
відповідного математичного та програмного забезпечення.
Отже, запропонований алгоритм прийняття управлінських рішень
дозволить одержати науково-обґрунтовані рекомендації щодо планування
заходів, спрямованих на досягнення прийнятого ризику професійної
захворюваності і травматизму у працівників, підвищити рівень наукової
обґрунтованості планування заходів з охорони праці, забезпечити системний
контроль їх виконання.
Як свідчать дослідження, проведені в умовах виробництв, на рівень
професійної захворюваності і травматизму впливає виконання працівниками
режиму праці та відпочинку, наявність та фактичне використання ними засобів
індивідуального захисту, функціонування та застосування засобів колективного
захисту тощо. Врахування та обробка всіх вказаних даних з використанням
спеціальних програмних засобів у подальшому дозволить підвищити точність
прогнозування, і разом з автоматизуванням процесу розрахунків, накопичення
баз даних та отримання прогнозної оцінки впливу усього комплексу чинників
на працюючих максимально об’єктивно оцінити ризик професійної
захворюваності і травматизму.
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ЗАЩИТА ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Ткачук К. Н., проф. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПИ»),
Инджеоглу Умут, студ. (гр. УЗ-14, ФММ НТУУ «КПИ», Турция),

Источники ультрафиолетового излучения.
Спектр ультрафиолетового излучения и его количественная характеристика.
Действие ультрафиолетового излучения на человека. Нормирование
ультрафиолетового излучения и его контроль.
Указания к изучению темы
Ультрафиолетовое излучение (УФ-излучение) – это электромагнитное
излучение оптического диапазона с длиной волны от 200 до 400 ни и частотой
от 1013 Гц до 1016 Гц.
Источниками УФ-излучения являются электрическая дуга, плазма, расплавленный металл, кварцевое стекло, люминесцентные источники, дефектоскопы и др.
Различают три участка спектра УФ излучения, имеющего различную
биологическую активность:
длинноволновой (400–315 нм) – УФ-А;
средневолновой (315–280 нм) – УФ-В;
коротковолновой (280 – 200 нм) – УФ-С.
избыточному воздействию солнечной радиации подвергаются люди,
работа которых связана с пребыванием на открытом воздухе.
Количественно УФ–излучение характеризуется интенсивностью излучения (облучения) – т. е. поверхностной плотностью потока энергии, падающей
на единицу облучаемой площади; единица измерения – Вт/м2, 1 Вт/м2 = 104
Вт/см2, 1 кал/см2 x мин = 6970 Вт/м2.
Недостаток или избыток этого вида излучения представляет опасность
для организма человека. УФ-излучение – необходимый фактор для нормального функционирования организма человека, поскольку УФ-лучи являются
важным стимулятором основных биологических процессов. Наиболее выраженное проявление «ультрафиолетовой недостаточности» – авитаминоз, при
котором нарушается фосфорно-кальциевый обмен и процесс костеобразования,
а также происходит снижение защитных свойств организма от других
заболеваний.
Воздействие на кожу больших доз УФ-излучение вызывают кожные
заболевания – дерматиты. Пораженный участок имеет отечность, ощущается
жжение и зуд. При воздействии повышенных доз УФ-излучения на центральную нервную систему характерны следующие симптомы заболеваний:
головная боль, тошнота, головокружение, повышение температуры тела, повышенная утомляемость, нервное возбуждение и др. УФ-лучи действуют на
органы зрения, вызывая заболевание – электроофтальмию – поражение
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конъюнктивы и кожи век; проявляется слезотечением, светобоязнью и
блефароспазмом.
В соответствии с Санитарными нормами ультрафиолетового излучения в
производственных помещениях № 4557–88 установлена допустимая интенсивность излучения (облучения) – величина облучения, которая при воздействии на человека в течение рабочей смены и в процессе трудовой деятельности не вызывает у работающих функциональных, а также острых повреждений, приводящих к нарушению состояния здоровья непосредственно в период работы или в отдаленные сроки.
Нормы интенсивности УФ-излучения установлены с учетом продолжительности воздействия на работающих, обязательного использования спецодежды, защищающей от излучения, головных уборов и использования средств
защиты глаз (ГОСТ ССБТ 12.4.080 «Светофильтры стеклянные для защиты глаз
от вредных излучений на производстве»).
Допустимая интенсивность УФ-излучения работающих при наличии
незащищенных участков поверхности кожи не более 0,2 м 2 и периода облучения до 5 минут, длительности пауз между ними не менее 30 минут и общей
продолжительности воздействия за смену до 60 минут не должна превышать:
50,0 Вт/м2 –для области УФ-А;
0,05 Вт/м2 – для области УФ-В;
0,001 Вт/м2 – для области УФ-С.
Допустимая интенсивность УФ-излучения работающих при наличии
незащищенных участков поверхности кожи не более 0,2 м 2 (лицо, шея, кисти
рук и др.), общей продолжительности воздействия излучения 50 % рабочей
смены и длительности однократного облучения свыше 5 минут и более не
должна превышать:
10,0 Вт/м2 – для области УФ-А
0,01 Вт/м2 – для области УФ-В.
Излучение в области УФ-С при указанной продолжительности не допускается.
При использовании специальной одежды и средств защиты лица и рук, не
пропускающих излучение (кожа, ткани с пленочным покрытием и т. п.),
допустимая интенсивность облучения в области УФ-В + УФ-С (200–315 нм) не
должна превышать 1 Вт/м2.
В случае превышения допустимых интенсивностей облучения, указанных
выше, предусматривают мероприятия по уменьшению интенсивности
излучения источника или защите рабочего места от облучения (экранирование),
а также по дополнительной защите кожных покровов работающих.
Интенсивность УФ-излучения работающих измеряют на постоянных и
непостоянных рабочих местах, периодически, не реже одного раза в год в порядке текущего санитарного надзора, а также при приемке в эксплуатацию
нового оборудования и технологии при внесении технических изменений в
конструкцию действующего оборудования, при организации новых рабочих
мест.
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Измерения производят на рабочем месте на высоте 0,5–1,0 и 1,5 м от
пола, размещая приемник перпендикулярно максимуму излучения источника.
При наличии нескольких источников проводят аналогичные измерения от
каждого из них или через каждые 45 о по окружности в горизонтальной плоскости.
Для измерения интенсивности излучения используют приборы типа
спектрорадиометров с известной спектральной чувствительностью. Погрешность измерений не должна превышать 10 %.
Література
1. Зеркалов Д. В. Охрана труда. Методические указания для
самостоятельной
работы
иностранных
студентов.
(http://www.zerkalov.kiev.ua/node/41 – електронна адреса книги. Режим доступа
свободный )
2. Зеркалов Д.В. Безопасность труда. Хрестоматия. — К.: Основа, 2009.
— 602 с. (4,8Мб) (електронна адреса книги: http://www.zerkalov.kiev.ua/node/41.
Режим доступа свободный)
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РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ ЕЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Ткачук К.Н., д.т.н., проф. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»),
Инджеоглу Умут, студ. (гр. УЗ-14, ФММ НТУУ «КПИ», Турция)

Радиационная безопасность – это деятельность, связанная с
осуществлением комплекса технических, организационных и лечебнопрофилактических мероприятий от воздействия источников ионизирующих
излучений на человека и окружающую среду. Вопросы радиационной безопасности регламентируются соответствующими нормативно-правовыми
документами.
Выбор тех или иных защитных мероприятий зависит от группы облучаемых лиц, конкретных условий труда с источниками ионизирующих излучений (ИИ) и технологии выполняемой работы.
Установлены три группы облучаемых лиц:
А – персонал (лица, работающие с источниками ИИ);
Б – персонал (лица, которые непосредственно не работают с источниками
ИИ, но по условиям размещения рабочих мест или условиям проживания могут
подвергаться воздействию источников);
В – население области, края, республики, страны.
Защитные мероприятия, обеспечивающие радиационную безопасность,
основаны на знании законов распределения ИИ и характера их взаимодействия
с веществом. Главные из них следующие:
 доза внешнего облучения пропорциональна интенсивности излучения
(мощности дозы) и времени его воздействия;
 интенсивность излучения от точечного источника (для точечного источника его размеры в 10 раз менее расстояния до точки измерения) пропорциональна количеству квантов или частиц, испускаемых им в единицу времени,
и обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника до точки
излучения;
 при экранировании источника ИИ интенсивность излучения убывает по
экспоненциальному закону в зависимости от толщины экранов и удельной
массы материалов, из которых изготовлены экраны;
 распространение радиоактивных аэрозолей в воздушной среде и их
оседание на местностях и на поверхности зданий, сооружений и технических
средств, создающее радиоактивное загрязнение, зависит от состояния атмосферы, погодных и климатических условий.
Из этих закономерностей вытекают основные принципы обеспечения
радиационной безопасности:
 защита временем;
 защита расстоянием;
 защита экранированием;
 защита ограничением поступления радионуклидов в организм человека.
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Защита временем основана на сокращении времени работы с источниками ИИ, что позволяет уменьшить дозы облучения персонала. Этот принцип
особенно часто применяют при работе персонала с малыми активностями.
Защита расстоянием – это простой и достаточно надежный способ защиты, связанный со способностью излучения терять свою энергию при взаимодействии с веществом: чем больше расстояние от источника ИИ, тем больше
процессов взаимодействия излучения с атомами и молекулами, что в конечном
итоге приводит к уменьшению дозы облучения персонала.
Экранирование источников ИИ – размещение источника ИИ в ампулах,
контейнерах и других герметизирующих устройствах является наиболее эффективным способом защиты. В зависимости от вида ИИ для экранирования
применяют различные материалы.
Средства коллективной защиты от ИИ согласно ГОСТ 12.4.120–83 в зависимости от их назначения подразделяют:
 на средства защиты от внешнего облучения;
 средства защиты от внутреннего облучения;
 средства защиты от комбинированного (внешнего и внутреннего) облучения;
 средства защиты общего применения.
Средства защиты от внешнего облучения закрытыми источниками ИИ по
конструктивному исполнению подразделяют на оградительные и предупредительные устройства.
Оградительные устройства по способу защиты подразделяют на сухие
(стационарные и передвижные), жидкостные и смешанные.
Предупредительные устройства по конструктивному исполнению подразделяют на дисциплинирующие и ограничительные барьеры. Наиболее
распространенным средством защиты из предупредительных устройств являются экраны, материал и толщина которых определяются энергией излучения.
Література
1. Зеркалов Д. В. Охрана труда. Методические указания для
самостоятельной
работы
иностранных
студентов.
(http://www.zerkalov.kiev.ua/node/41 – електронна адреса книги. Режим доступа
свободный )
2. Зеркалов Д.В. Безопасность труда. Хрестоматия. — К.: Основа, 2009.
— 602 с. (4,8Мб) (електронна адреса книги: http://www.zerkalov.kiev.ua/node/41.
Режим доступа свободный)

387

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОМАСООБМІННИХ ПРОЦЕСІВ
ПРАЦІВНИКА У ЗАСОБАХ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Третякова Л.Д., д.т.н., проф., Майвійчук Ю., аспірант (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»)

Виконання певних видів робіт в умовах впливу небезпечних і шкідливих
чинників потребує застосування різноманітних комплектів засобів
індивідуального захисту (ЗІЗ), основними структурними одиницями яких є
ізолювальний захисний одяг, спеціальне взуття, ЗІЗ органів дихання, рук голови
та обличчя. Робота у комплектах ЗІЗ зазвичай є обмеженою у часі подією,
зважаючи на можливий перегрів або переохолодження працівника. Тривалість
робіт залежить від таких чинників, як характеристики одягу (пакету
конструкції, фізико-механічних та гігієнічних характеристик матеріалів,
технології виготовлення), температури, вологості і швидкість обдування
комплекту навколишнім повітрям, а також інтенсивністю виконуваних робіт.
Так, для виконання робіт на атомних електричних станціях (далі – АЕС)
комплекти ЗІЗ мають різну структуру, – від простих одношарових
полівінілхлоридних плащів для захисту від радіоактивних бризок або пилу до
складних багатошарових комплектів для захисту від бета- і гаммавипромінювань (ізолювальний одяг, бахіли, рукавиці, респіратори, каски та
окуляри), які виготовляють зі спеціальних матеріалів, які мають здатність до
ослаблення шкідливого впливу зовнішнього іонізуючого опромінювання.
Діапазон змінення температури на робочих місцях в окремих приміщеннях
АЕС становить від -10 до 40 ОС, вологості – 60…100 %, швидкості повітря –
0,1…2,5 м/с. Рівень важкості праці, яку виконують працівники в таких
комплектах ЗІЗ, за рівнем енергетичних витрат і, відповідно тепловиділення,
коливається від легких (менш як 200 Вт) до максимально можливих (від 700 до
1 020 Вт), які можуть виникнути за аварійних ситуацій або під час ліквідації
наслідків аварій [1].
Запропоновано дослідження тепломасообмінних процесів працівників у
захисних комплектах здійснювати з використанням експериментальнорозрахункового методу, який передбачає наявність експериментальної
інформації про досліджуваний процес, а також розробку математичних моделей
і розрахункових методик, які адекватно описують цей процес. Таким чином,
основною складовою експериментально-розрахункового методу є фізичний
об'єкт і процес, який досліджується у спосіб прямих вимірювань базових
величин.
Мета статті – аналіз тепломасообмінних процесів, які відбуваються в
організмі людини у ході виконання робіт із застосуванням комплектів ЗІЗ.
Організм людини продукує теплоту, яка витрачається на нагрівання тіла.
Питома теплоємність тіла людини дорівнює в середньому 3,48 кДж/(кг∙К) [2].
Підвищення температури тіла людини масою 70 кг на 1 °С потребує витрати
243,4 кДж. У середньому людина масою 70 кг в умовах спокою виділяє близько
84 Вт. Отже, якби не було іншого процесу, який має назву тепловіддача, то
388

щогодини тканини людини нагрівалися на 1,24 °С. Проте таке не відбувається,
оскільки в умовах спокою швидкість продукування теплоти дорівнює
швидкості її втрати. Таке явище має назву тепловий баланс, в основу якого
покладено процеси саморегуляції теплопродукції та тепловіддачі [3]. Організм
людини характеризується постійністю температури, проте розподіл температур
за глибиною розділяють умовно на три зони:
1. Ядро – тканини, розташовані глибше ніж 3 см (центральна нервова
система, внутрішні органи, скелетні м'язи), мають порівняно постійну
температура, незалежну від температури навколишнього середовища.
2. Оболонка – тканини, які розташовані не глибше 3 см від поверхні тіла
(підшкірна клітковина, поверхневі м'язи). Температура оболонки здебільшого
залежить від температури зовнішнього середовища.
3. Шкіра – поверхнева частина, яка безпосередньо контактує з повітрям або
одягом, головним убором і взуттям.
У людини середня температура мозку, крові, внутрішніх органів
наближається до 38 °С. Фізіологічна межа коливань цієї температури становить
до 1,5 °С. Зміни температури крові і внутрішніх органів у людини на 2…2,5 °С
від середнього рівня супроводжуються порушенням фізіологічних функцій, а
температура тіла вище за 43 °С практично несумісна з життям людини.
Температура ядра тіла визначається двома потоками – теплопродукцією і
тепловіддачею. За термонейтральної або комфортної зони температур (27…32)
°С існує баланс між теплопродукцією і тепловіддачею. За низької температури
середовища (менш як 18 °С), не зважаючи на механізм захисту, зростають
втрати теплоти організмом. У таких умовах збереження температури тіла
відбувається через підвищення кількості теплопродукції. Таким чином,
утворюється новий рівень теплового балансу. Наприклад, за температури
повітря 10 °С тепловіддача досягає 140 Вт (у умовах комфорту – 84 Вт), тому
для підтримки температури тіла на постійному рівні теплопродукція теж
повинна зростати до 140 Вт.
За високих температур навколишнього середовища (більш як 33 °С),
віддача теплоти суттєво зменшується. Наприклад, за температури 40 °С – до 47
Вт. Через підтримку постійності температури тіла теплопродукція теж повинна
знизитися на такий само рівень. Встановлюється новий рівень теплового
балансу, який і забезпечує підтримку температури тіла.
За високих зовнішніх температур або у ході контактування працівника з
гарячими виробничими предметами, частину теплоти організм може
отримувати ззовні (екзогенна теплота). Інтенсивність фізичних навантажень
істотно впливає на рівень теплопродукції організму. Можливо її підвищення у
3…5 разів порівняно з величиною основного обміну. Основна маса теплоти
утворюється у внутрішніх органах. Тому внутрішній потік теплоти для
видалення з організму скеровано у напрямку шкіри. Перенесення теплоти від
внутрішніх органів здійснюється за рахунок теплопровідності (у такий спосіб
переноситися до 50 % теплоти) і конвекції, тобто тепломассопереноса.
Обмеження процесу теплопровідності відбувається через наявність у багатьох
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людей підшкірної жирової кулі – що товще така куля, то менша вірогідність
передачі теплоти назовні. Кров через свою високу теплоємність є хорошим
провідником теплоти.
Другий потік теплоти – це зовнішній потік, який відбувається у напрямку
від шкіри у зовнішнє середовище. Віддача теплоти назовні відбувається через
чотири
основні
способи:
випаровування;
теплопровідність;
тепловипромінювання; конвекцію. Внесок кожного способу у загальний процес
тепловіддачі визначається станом зовнішнього середовища і швидкістю
продукування теплоти в організмі. У умовах температурного комфорту основна
маса теплоти віддається через теплопровідність, тепловипромінювання і
конвекцію та лише (19…20) % – випаровуванням. За високої температури
середовища процес тепловіддачі змінюється і через випаровування віддається
до (75…90) % теплоти.
Можливість віддачі теплоти теплопровідністю обмежена через
властивості пакета одягу (натільна білизна, виробничих одяг, ізолювальний
костюм) і наявністю повітряних прошарків, які мають теплоізолювальні
властивості.
Тепловипромінювання – віддача теплоти з ділянок шкіри, які не вкрито
одягом, рукавичками, каскою тощо. На частку гроно рук припадає невелика
частина поверхні тіла – до 6 %, але через їхню поверхню віддається до 60 %
теплоти (тепловипромінювання, конвекція).
Конвекцією в умовах температурного комфорту віддається до 15 %
теплоти.
Випаровування – віддача теплоти за рахунок витрати енергії на
випаровування води, яка становить 2,43 кДж на 1 мл води. Вирізняють два
види:
– випаровування таке, що не відчувається – це випаровування води зі
слизистих дихальних шляхів і води, яка просочується через епітелій шкірного
покриву (тканинна рідина).
– випаровування таке, що відчувається – віддача теплоти через
випаровування поту.
За добу через дихальні шляхи випаровується за нормою до 400 мл води.
Кількість теплоти, яка віддається за добу, становить 400  2, 43  972 кДж .
За потреби ця кількість теплоти збільшується через механізм так званої
«теплової задишки» до 20 %. У середньому за добу через епідерміс
просочується близько 240 мл води. Отже, за рахунок цього віддається
240  2, 43  583, 25 кДж . Ці величини не залежить від чинників зовнішнього
середовища.
У середньому за добу за комфортній температурі середовища виділяється
400…500 мл поту, отже, віддається до 1215 кДж. Максимальний обсяг
потовиділення може зрости до 12 л/діб, тобто через потовиділення можна
віддати майже 29 000 кДж за добу. За годину потові залози можуть
продукувати (1,5 …3) 10-3 дм3.
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Ефективність випаровування здебільшого залежить від середовища: що
вища температура і нижче вологість повітря, то більша ефективність
потовиділення як механізму віддачі теплоти. За 100 % насичення повітря
парами води випаровування не відбувається.
Таким чином, два потоки теплоти – зовнішній і внутрішній визначають
тепловий стан людини.
Загальне рівняння теплового балансу працівника у виробничому
середовищі записують у вигляді [3]

Qл  Qр  Qк  Qт  Qд  Qв  Q ,

(1)

де Qл – теплопродукція організму працівника, яка витрачається на підтримку
постійної температури, Вт;. Qп − теплоутворення (+) або тепловіддача (−)
променевим теплообміном; Qк − теплоутворення (+) або тепловіддача (−)
конвекцією; Qт − теплоутворення (+) або тепловіддача (−) теплопровідністю; Qв
− витрати теплоти на випарювання потом; Qд − витрати теплоти диханням (до
24 % загальної кількості); ΔQ – надлишок теплоти в організмі по відношенню
до комфортного рівня.
Окрім загального теплового балансу організму, на теплове самопочуття
людини суттєво впливають умови, у яких перебувають окремі частини тіла −
голова і ноги: з поверхні голови теплота повинна повністю відводитися;
температура ноги у захисному взутті становить (36…38) оС, а за умов теплового
комфорту − в межах (27…33) оС.
Висновок. Провідним чинником, який визначає рівень теплового балансу
є температура навколишнього середовища. Враховуючи, що продукція теплоти
змінюється залежно від інтенсивності фізичної діяльності працівника, а
величина тепловіддачі також залежить від конструктивних особливостей ЗІЗ,
потрібно у розрахунках враховувати внутрішні механізми регуляції
теплопродукції та тепловіддачі.
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ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ ПОВІТНЯНИХ
ЛІНІЙ
Третякова Л.Д., д.т.н., проф. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»),
Ільєнко Д.Ю., студент (гр. ОЕ-32м, ІЕЕ НТУУ «КПІ»)

В Україні діють «Правила охорони електричних мереж» [1]. Цей
нормативно-правовий акт розроблено для захисту населення від впливу
електромагнітного поля (далі – ЕМП), яке утворюють повітряні лінії
електропередачі (далі – ПЛ), через встановлення санітарно-захисних зон між
житловими, дачними і громадськими будівлями та ПЛ відповідної напруги. ПЛ
створюють навколо себе певне ЕМП промислової частоти з небезпечними
рівнями напруженості електричного (далі – ЕП) і магнітного полів (далі – МП).
Відповідно до діючих нормативних документів [2, 3] допустимий рівень
напруженості ЕП не повинен перевищувати 5 кВ/м, напруженість МП – 1,4
кА/м. Такі норми встановлено для робочих місць, де працівник перебуває не
більш як 8 годин. У випадку, якщо ПЛ будується біля житлових споруд, в яких
людина може знаходитися цілодобово, допустимий рівень напруженості ЕМП
треба знижувати до п’яти разів через суттєвий вплив на стан усіх біологічних
об'єктів, які потрапляють в зону його дії. Навіть у комах з'являються зміни у
поведінці. Наприклад, у бджіл фіксують підвищену агресивність, неспокій,
зниження працездатності і продуктивності. У рослин поширені аномалії
розвитку – часто змінюються форми і розміри квіток, листя, стебел, з'являються
зайві пелюстки. Тому граничнодопустимі рівні напруженості ЕП для
безпечного життя людини визначено у таких межах:
– усередині житлових будівель – 0,5 кВ/м;
– на території зони житлової забудови – 1 кВ/м.
Короткочасне опромінення (кілька хвилин) може призвести до негативної
реакції організму гіперчутливих людей або хворих на деякі види алергії.
Наприклад, англійські вчені на початку 90-х років минулого століття
встановили, що у деяких алергіків під дією ЕМП промислової частоти
розвивається реакція, схожа на епілептичний напад. Довготривале опромінення
(місяці, роки) викликає слабкість, дратівливість, швидку стомлюваність,
послаблення пам'яті, порушення сну. Жіночий організм чутливіший до
електромагнітного випромінювання, тому воно дуже небезпечне для вагітних
або бажаючих завагітніти.
Згідно з [2], з метою обмеження впливу ЕМП і безпеки населення уздовж
траси ПЛ встановлено санітарно-захисні зони, розмір яких залежить від класу
напруги ПЛ. Санітарно-захисною зоною ПЛ є територія уздовж лінії, в якій
напруженість ЕП не перевищує безпечного для життя значення
1 кВ/м. Напруженість МП, яке утворюється біля ПВ, залежить від потужності
самої лінії: що більша потужність, то більшу відстань треба передбачити до
будівель [4].
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Під час будівництва житлових та громадських будинків, гаражів,
огороджувальних споруд допускається приймати межі санітарно-захисних зон
уздовж ПЛ на таких відстанях від проекції на землю крайніх фазних проводів у
напрямку, перпендикулярному до ПЛ: за напруги ПЛ 35–110 кВ розмір зони
становить 15 м; за напруги 330 кВ – не менш як 20 м; за напруги 500 кВ – 30 м;
за напруги 750 кВ – 40 м; за напруги 1150 кВ – 55 м. ПЛ таких класів напруг
мають велике розповсюдження на території України. Так , ПЛ напругою 110 кВ
становлять 54,6 % від загальної протяжності, напругою 150 кВ – 14,5 %,
напругою 220 кВ – 5,76 %, ПЛ напругою 330 кВ – 18,4 %, ПЛ напругою 500 кВ
– 0,5 %, ПЛ напругою 750 кВ – 5,7 %.
Переважно певні проміжки ПЛ напругою 35–110 кВ наразі розташовано у
межах житлової забудівлі. ПЛ напругою 220–330–500 кВ через збільшення
площі міської забудівлі та розвитку приміських територій потрапляють у
безпосередню близькість до житлової забудови. Наприклад, 2010 року було
всупереч попередньо узгодженому з Європейськими інвесторами маршрутом
та, незважаючи на відчайдушний опір місцевих мешканців, прокладено ПЛ
напругою 330 кВ через територію сіл Нерубайське та Усатове (Одеська
область) без урахування санітарно-захисних норм, прямо над дахами будинків.
Мешканці постійно скаржилися на погане самопочуття, на все частіші випадки
онкологічних та серцево-судинних захворювань навіть у молоді і дітей.
Результати досліджень, які провели представники Інституту гігієни та медичної
екології ім. О.М. Марзеєва АМН України, засвідчили, що у житловій забудові,
де ПЛ розташували над будинками та присадибними територіями,
напруженість ЕМП перевищувала граничнодопустимий рівень вдвічі. У
висновках зазначено, що таке перевищення «у низці випадків сприяє
виникненню раку головного мозку та інших органів і тканин людини, а також
лейкемії у дітей». Серед іншого Інститут рекомендував прокласти трасу ПЛ
330кВ за межами сіл Усатове та Нерубайське чи замінити ПЛ на цій ділянці на
кабельну лінію. 2013 року ПЛ було реконструйовано та перенесено за межі
вказаних населених пунктів.
Контроль рівнів напруженості ЕП і МП здійснюють у межах забудови за
основною гармонікою у нормальних атмосферних умовах. Так, напруженість
ЕП поблизу ПЛ напругою 110 кВ у середньому становить 1 070 В/м, ПЛ
напругою 220 кВ – 4 700 В/м, ПЛ напругою 500 кВ – 8 300 В/м [5]. Натурні
виміри напруженості ЕП у діапазоні частот від 50 до 700 Гц показали, що її
рівень зменшується за мірою віддалення від ПЛ залежно від відстані L.
Аналітичний аналіз експериментальних даних встановив, що напруженість Е
зменшується за експоненціальним законом від L відповідно до залежності:

E ( L)  E0 e L ,

(1)
де Е0 – рівень напруженості ЕП безпосередньо біля ПЛ; α – коефіцієнт
затухання, який залежно від номеру гармоніки знаходиться в межах 0.01…0,04
(рис. 1, 2).
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Напруженість електромагнітного
поля E, (В/м)

Відстань до ПЛ - L, (м)

Напруженість електромагнітного
поля E, (В/м)

Рис. 1 – Залежність напруженості ЕП від відстані до проводів ПЛ 500 кВ на
основній частоті
Як випливає з рис. 1, на відстані 10 м напруженість ЕП становить 5 100
В/м, 60 м – 1 845 В/м, 150 м – 2,2 В/м.
Сучасні ПЛ високих напруг перенавантажені нелінійними споживачами,
що зумовлює наявність низки гармонічних складових фазних струмів і
відповідно наявність ЕМП вищих гармонік (рис. 2).

Відстань до ПЛ - L, (м)

Рис. 2 – Залежність напруженості ЕП від відстані до проводів ПЛ 500 кВ для
третьої гармоніки
Наявність струмів вищих гармонік створює
напруженості, який визначається за формулою:

додатковий

2
2
2
E  E(1)
 E(2)
 E(3)
   E(2n ) ,
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рівень
(2)

де Е(1)– напруженість ЕП основної частоти; Е(2)– напруженість ЕП частотою 100
Гц; Е(3)– напруженість ЕП частотою 150 гц Е(3)– напруженість ЕП частотою
(n∙50) гц; n – номер вищої гармоніки, n = 14
За (2) визначено, що фактичний рівень напруженості біля ПЛ з
урахуванням вищих гармонік збільшується на 4 % порівняно до основної
частоти.
Висновки. Повітряні ліній електропередач високих напруг утворюють
електромагнітні поля з високим рівень напруженості. Нормативні
граничнодопустимі значення санітарно-захисних зон зазвичай не відповідають
безпеці постійного проживання людей.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ ХІМІЧНИХ ТА БУДІВЕЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Фоменко І. О., доц. ( каф. ОПЦБ НТУУ "КПІ");
Захарова Д. Р., Пригорницький Т. М., студ. (гр. ЛН-21, ІХФ НТУУ "КПІ")

У сучасних умовах становлення ринкової економіки в нашій країні
пред'являються нові вимоги до організації праці на підприємстві. Тому в
практиці роботи з наукової організації праці на поліпшення умов, витрачається
приблизно одна чверть всіх планованих витрат.
У промисловому комплексі існують проблеми, що зумовлені такими
чинниками: недосконалістю
складу
промисловості,
низьким рівнем
переробки та високою ресурсозатратністю виробництва, консервативним
технологічним укладом і як наслідок - обмеженою платоспроможністю
суб'єктів
внутрішнього ринку, недостатньою потужністю
фінансовокредитної системи, великим загальним податковим навантаженням та
недосконалим нормативно-правовим забезпеченням [3].
Згідно з [1; 2], промисловість будівельних матеріалів віднесено до
пріоритетних виробництв,
які можуть
сприяти
досить
швидкому
підвищенню рівня промислово-технологічної переробки та посиленню
конкурентоспроможності
продукції.
Пріоритетами
є забезпечення
конкурентоспроможності будівельних матеріалів на внутрішньому та
зовнішньому ринку, а також технічне переоснащення підприємств на
основі ресурсозберігальних технологій.
До основних напрямів науково-технічного прогресу в хімічному
машинобудуванні можна віднести:
 впровадження прогресивних матеріалів і конструкцій;
 впровадження новітніх технологій виконання будівельно-монтажних
робіт;
 впровадження нової техніки, засобів малої механізації, підвищення
рівня механізації будівельно-монтажних робіт;
 вдосконалення організації виробництва й управління хімічномашинобудівельним виробництвом [4].
Оскільки під впливом науково-технічного прогресу відбувається технікоекономічне, екологічне й соціальне старіння будівельної продукції, одним з
основних розділів плану діяльності підприємства є план організаційнотехнічного розвитку, який пов’язаний з планом інвестицій, причому цей зв’язок
має двосторонній характер: інноваційні організаційно-технічні заходи
визначають необхідний обсяг інвестицій та напрями їх використання, а
наявність інвестиційних ресурсів являє собою обмеження щодо ресурсів при
відборі до реалізації в плановому періоді організаційно-технічних заходів.
Таким чином, план організаційно-технічного розвитку виробництва
підприємств хімічного і будівельного комплексу відображає такі аспекти:
396

 впровадження нових прогресивних технологій виробництва;
 реалізація заходів, спрямованих на економію сировини, матеріалів та
енергетичних ресурсів;
 здійснення науково-дослідницьких та проектно-конструкторських
робіт;
 капітальний ремонт та модернізація основних засобів;
 підвищення якості продукції, яка випускається підприємством.
Планування організаційно-технічного розвитку підприємств будівельного
комплексу передбачає:
 визначення головних завдань підприємств у плановому періоді та
комплексний аналіз поточного організаційно-технічного рівня виробництва;
 обгрунтування можливості реалізації організаційно-технічних заходів,
спрямованих на розвиток виробництва підприємств будівельного комплексу;
 включення схвалених організаційно-технічних заходів до планів
підприємств.
Технічний розвиток є чинником, що безпосередньо визначає зростання
ефективності виробництва за рахунок удосконалення техніко-технологічної
бази підприємств, а організаційний розвиток забезпечує реалізацію створених
технічних можливостей щодо інтенсифікації виробництва [6].
Планування технічного розвитку підприємств будівельного комплексу
має бути спрямоване на:
 зниження собівартості будівельно-монтажних робіт, зростання
продуктивності праці;
 підвищення рентабельності будівельного виробництва;
 скорочення строків будівництва та поліпшення якості будівельномонтажних робіт [4].
План технічного розвитку підприємства містить такі змістовні розділи:
 науково-дослідницькі
і проектно-конструкторські роботи
(із
зазначенням мети розробок, місць упровадження, виконавців, термінів початку
та завершення досліджень, вартості розробок, очікуваних нових результатів);
 розробка та освоєння випуску нової продукції, підвищення її якості та
сертифікація;
 впровадження прогресивних ресурсо- та енергозберігальних технологій
виробництва, їхмодернізація та автоматизація;
 результати здійснення заходів технічного розвитку (скрочення
матеріальних витрат, зниження собівартості будівельної продукції, приріст
виробничої потужності тощо) [6].
Основними показниками плану технічного розвитку є:
 обсяг упровадження окремих заходів із визначенням строків і
відповідальних за їх виконання, включаючи всіх виконавців із освоєння і
впровадження нової техніки;
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 ефективність заходів за формами її прояву на одиницю виміру, яка
відповідає характеру планових організаційно-технічних заходів, і на весь обсяг
упровадження;
 планові витрати на впровадження заходів із технічного розвитку
виробництва;
 премії за виконання завдань щодо нової техніки [4].
До найважливіших показників, що характеризують технічний рівень
підприємства, можна віднести:
 рівень прогресивності технології (структура технологічних процесів за
трудомісткістю, частка нових технологій за обсягом або трудомісткістю
продукції, середній вік застосовуваних технологічних процесів, коефіцієнт
використання сировини і матеріалів);
 технічний рівень устаткування (потужність, надійність, довговічність,
середній термін експлуатації, частка прогресивних видів обладнання в
загальній кількості, частка технічно та економічно застарілого обладнання в
загальному парку);
 рівень механізації та автоматизації виробництва (ступінь охоплення
робітників механізованою працею, частка обсягу продукції, що виробляється за
допомогою автоматизованих засобів праці);
 ступінь
технічної
оснащеності
праці
(фондоозброєність,
енергоозброєність праці).
До факторів, за якими досліджується організаційний розвиток
підприємства, належать:
 рівень
спеціалізації
виробництва (вартість
річного
обсягу
профільної продукції до загального обсягу продукції);
 рівень кооперування виробництва(обсяг комплектуючих виробів до
загального обсягу);
 стабільність номенклатури продукції;
 прогресивність застосовуваних технічних засобів в управлінні
підприємством;
 рівень підготовки виробництва, його обслуговування та оперативне
управління.
Організаційний розвиток виявляється в удосконаленні існуючих та
застосуванні нових методів і форм організації виробництва, праці та елементів
господарського механізму.
Головним недоліком процесу розробки планів організаційно-технічного
розвитку підприємств будівельного комплексу є недостатня їх інтеграція в
єдиний цілеспрямований комплекс заходів. Усунення цього недоліку може
забезпечити конкурсний відбір конкретних об’єктів і напрямів організаційнотехнічного розвитку підприємств [5].
Прискорення
організаційно-технічного
розвитку
підприємств
будівельного комплексу потребує розвитку перерахованих вище тенденцій у

398

галузі виробничо-трудових процесів та функціонування господарського
механізму.
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ПРОБЛЕМЫ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
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Пышный Г.В., студ. (гр. ЛП-21, ИХФ НТУУ «КПИ»)

По мере повышения уровня требований к упаковкам с точки зрения
сохранности продуктов питания, предотвращения диффузии жиров,
ароматических веществ, кислорода воздуха, паров воды, диоксида углерода,
уменьшения подверженности прочим влияющим факторам, улучшения
прочности, прозрачности, отсутствия привкуса и расширения возможностей для
нанесения печатной информации разрабатывались все новые и новые
технологии изготовления обладающих специальными свойствами и
соответствующих растущим требованиям пленок и упаковочных контейнеров,
основанные на сочетание слоев полимерных материалов разных видов, к
которым при необходимости добавляются целлюлозные волокна, слои бумаги
или алюминиевой фольги. Поскольку все эти слои зачастую состоят из
несовместимых между собой полимерных и других материалов, возникает
необходимость дополнительного использования слоев из веществ,
повышающих адгезию. Подобные многослойные изделия (8 слоев в настоящее
время не является редкостью) обладают великолепными потребительскими
свойствами [1]. В то же время с точки зрения вторичной переработки
серьезным их недостатком является невозможность разделения на отдельные
компоненты даже с применением самого высокотехнологичного оборудования.
Еще одной важной проблемой становятся всевозможные примеси
(добавки), вводимые в полимерные материалы. «Нормальная» полиэтиленовая
пленка только на 90% состоит из полиэтилена по меньшей мере двух видов.
Остальные
10%
приходятся
на
добавки
(смазочные
вещества,
противоскользящие средства, разделительные материалы и др.), которые
облегчают или делают принципиально возможным процесс переработки и (или)
придают определенные свойства (антистатики, вещества для повышения
мутности, матирующие средства, пигменты, антипирены и др.). Пленки,
изготовленные из полимерных материалов других видов, могут содержать
пластификаторы, гидролизные стабилизаторы, светостабилизаторы, регуляторы
кристаллизации, гидрофобизаторы и прочие вспомогательные вещества, без
которых соответствующие полимерные слои не могли бы быть пригодными для
использования [2]. Все эти добавки должны строго соответствовать друг другу
как по совместимости, так и по принципам действия. Процесс сортировки
(разделения) таких изделий может быть целесообразным только по базовым
полимерам и без учета многочисленных добавок. В результате при вторичной
переработке смесей полимерных материалов одного вида от различных
производителей могут получаться такие виды продукции, которые с точки
зрения потребительских свойств оставляют желать лучшего. На основе этого
массового полимера – даже без учета добавок – создано много разных
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вариантов, которые отличаются друг от друга по молекулярной массе, степени
разветвления, видам катализаторов полимеризации, строению макромолекул,
обусловленному механизмами реакций полимеризации (полиэтилены низкой
плотности, полиэтилены высокой плотности, линейный полиэтилены низкой
плотности, сверхвысокомолекулярный полиэтилены и др.). Неконтролируемое
смешивание этих видов полиэтиленов приводит к непрогнозируемым
результатам
их вторичной
переработки.
Значительная
их часть
перерабатывается в пленки, на которые затем зачастую методом печати
наносится информация или изображения. Такая печатная информация
удаляется с большим трудом и предопределяет получение вторичных
материалов с неприятным цветом, что приходится исправлять путем
добавления темных (черных) пигментов. Такой подход используется при
изготовлении мусорных мешков из вторичного полиэтилена. Подобное влияние
окрашенных полиэтиленов проявляется и в подлежащих переработке потоках
сырья, которые, однако, могут быть подвергнуты сортировке с образованием
дополнительной фракции.
По мере того как растет потребление полиэтилентерефлатат (ПЭТ),
увеличивается, что естественно, и количество его отходов. Отходы ПЭТ
образуются при его синтезе и на всех стадиях процесса его переработки
в изделия – экструзией (в том числе волокон и нитей), литьем под давлением,
вакуумным или выдувным формованием из заготовок. Поэтому они имеют
самые разнообразные формы и размеры – от маленьких обрезков до больших
компактных кусков или разной конфигурации литников. Например, процесс
вакуумного формования изделий из листового ПЭТ, полученного экструзией,
сопровождается образованием отходов в количестве до 10%. Доля отходов ПЭТ
при изготовлении бутылочных заготовок (преформ) составляет 0,6–0,9 %
в зависимости от сырья и применяемых технологий; при изготовлении
емкостей из преформ в среднем образуется не более 0,3 % отходов. Причем
доля отходов обычно увеличивается при уменьшении размеров, например,
литьевых изделий. Производители ПЭТ-волокон и нитей обычно утилизируют
свои отходы непосредственно на предприятиях, смешивая их с исходным
полимером, или перерабатывают их отдельно в неответственные виды
продукции (грубое штапельное волокно, нетканые материалы и т. п.) [3].
Практически все свои отходы в замкнутом цикле используют
производители ПЭТ-пленок и преформ, также четко дифференцируя
ассортименты продукции, в которые они могут быть введены. Похожая картина
складывается и у производителей литьевых изделий. Во всех этих областях
переработки ПЭТ выход отходов на свободный вторичный рынок очень
невелик. Отходы, образующиеся при синтезе ПЭТ, тоже обычно используются
на предприятиях, где они возникают. Незначительная их часть может
возвращаться в процесс, а остальной объем перерабатывается в литьевые
изделия, обвязочную ленту и т. п. На вторичный рынок попадают в основном
такие малотоннажные отходы, как пыль ПЭТ (прекрасно подходит для
производства клеев-расплавов), олигомеры из куба колонны (для производства
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красок) и т. п. Однако основной вклад в состав отходов ПЭТ вносят
пластиковые бутылки из-под напитков и других продуктов.
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ПРОФІЛАКТИКА ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ
ТА ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ВИРОБНИЦТВІ
Фоменко І.О., доц.(каф. ОПЦБ НТУУ "КПІ");
Орленко А.Ю., Симан І.В., студ. (гр. ЛН-21, ІХФ НТУУ "КПІ")

Метою дослідження виробничого травматизму є розробка заходів по
запобіганню нещасних випадків на підприємстві. Для цього необхідно
систематично аналізувати і узагальнювати їх причини. Аналіз причин
травматизму дозволяє поділяти їх на організаційні, технічні, психофізіологічні
та санітарно-гігієнічні.
 Організаційні: порушення законодавчих актів з охорони праці, вимог
інструкцій, правил і норм, відсутність або неякісне проведення інструктажу і
навчання, невиконання заходів щодо охорони праці, невідповідність норм
санітарно-гігієнічних факторів, несвоєчасний ремонт або заміна несправного і
застарілого обладнання.
 Технічні: невідповідність вимогам безпеки або несправність
виробничого обладнання, інструменту і засобів захисту; конструктивні
недоліки обладнання.
 Психофізіологічні: помилкові дії працівника внаслідок втоми,
надмірної важкості і напруженості роботи, монотонності праці, хворобливого
стану, необережності.
 Санітарно-гігієнічні: надмірні рівні шуму, вібрації; несприятливі
метеорологічні умови; підвищений вміст у повітрі робочих зон шкідливих
речовин; наявність різних випромінювань вище допустимих значень;
недостатнє або нераціональне освітлення; порушення правил особистої гігієни
та інше [1].
Найбільш поширеними взаємодоповнюючими методами дослідження
виробничого травматизму є статистичний і монографічний. Але сьогодні все
більше уваги приділяють економічному, ергономічному та психофізіологічному
методам.
 Статистичний метод базується на аналізі статистичного матеріалу по
травматизму, який накопичений на підприємстві або в галузі за декілька років.
Дані для цього аналізу містяться в актах за формою Н-1 і в звітах по формі
7ТНВ. Статистичний метод дозволяє всі нещасні випадки і причини
травматизму групувати по статі, віку, професії, стажу роботи потерпілих, часу,
місцю, типу нещасних випадків, характеру отриманих травм, виду обладнання.
Цей метод дозволяє встановити найбільш поширені види травм по окремим
підприємствам, визначити причини, які спричиняють найбільшу кількість
нещасних випадків, виявити небезпечні місця, розробити і провести необхідні
організаційно-технічні заходи.
При проведенні статистичного аналізу для характеристики рівня
виробничого травматизму на підприємстві і в галузі використовують кількісні і
якісні відносні показники, засновані на вивченні первинних документів про
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травматизм (актів за формою Н-1 і звітів по формі 7ТНВ). Коефіцієнт частоти
травматизму розраховується на 1000 працюючих:
Кч=Н*1000/С,
де Н - число нещасних випадків та професійних захворювань, що сталися
на підприємстві за звітний період і призвели до втрати працездатності на 1 добу
і більше;
С - середньоспискова чисельність працюючих на підприємстві за той
самий звітний період часу.
Тобто, коефіцієнт частоти травматизму Кч - це кількість нещасних
випадків, які сталися у відповідний період часу (півріччя, рік), на 1000
працюючих.
Якісний показник травматизму Кт, або коефіцієнт тяжкості травматизму
(нещасних випадків), характеризує середню втрату працездатності в днях, що
припадають на одного потерпілого за звітний період:
Кm=Д/Н,
де Д - сумарне число днів непрацездатності всіх потерпілих, які втратили
працездатність на добу і більше під час звітного періоду.
До цього показника не включаються випадки стійкої втрати
працездатності, що не закінчилася за звітний період, і тому він повністю не
характеризує тяжкості травматизму. Тобто, коефіцієнт тяжкості нещасних
випадків - це середня довготривалість непрацездатності одного потерпілого,
яка виражена в робочих днях за відповідний звітний період (півріччя, рік).
Крім цих показників, застосовується показник, за яким визначається
кількість втрачених через травми робочих днів, що припадають на 1000
працюючих. Його називають коефіцієнтом мінімальних матеріальних збитків
або коефіцієнтом трудових втрат. Він підраховується як добуток двох
вищенаведених показників:
Кmв=Кч*Кm=1000Д/С
Різновидами статистичного методу є груповий і топографічний методи.
 При груповому методі травми групуються за окремими однорідними
ознаками: часу травмування, кваліфікації; спеціальності і віку потерпілого;
видам робіт; причинам нещасних випадків та інші. Це дозволяє визначити
найбільш несприятливі ділянки в організації робіт та фактичний стан умов
праці в цеху, на підприємстві.
 При топографічному методі всі нещасні випадки систематично
наносять умовними знаками на плані розташування обладнання у цеху або на
ділянці. Накопичення таких знаків на позначці робочого місця або обладнання
характеризує його підвищену небезпечність і потребує відповідних
профілактичних заходів.
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 Монографічний метод являє собою аналіз небезпечних і шкідливих
виробничих факторів, які властиві технологічному процесу, обладнанню,
ділянці виробництва. За цим методом поглиблено аналізуються всі обставини
нещасних випадків і, за необхідності, виконуються відповідні дослідження та
випробування. Цей метод дозволяє не тільки проаналізувати нещасні випадки,
що сталися, а й виявити потенційні небезпечні фактори, які існують на ділянці
технологічного процесу або обладнання, що вивчається, а також використати
отримані результати при проектуванні виробництва та для розробки заходів з
охорони праці.
 Економічний метод полягає в визначенні економічної шкоди від
заподіяного травматизму, визначенні економічної ефективності від затрат на
розробку та впровадження заходів з охорони праці. Цей метод не дозволяє
виявити причини травматизму і тому застосовується як доповнення до інших
методів.
 Ергономічний метод ґрунтується на комплексному вивченні системи
"людина - машина - виробниче середовище". Відомо, що кожному виду
трудової діяльності відповідають визначені фізіологічні, психофізіологічні і
психологічні якості людини, а також її антропометричні дані. Тому при
комплексній відповідності вказаних властивостей людини до конкретної
трудової діяльності можлива ефективна і безпечна робота. Порушення
відповідності може призвести до нещасного випадку. При такому аналізі
травматизму слід враховувати, що здоров'я і працездатність людини залежать
від біологічних ритмів функціонування організму під впливом фізичних явищ.
Дія таких явищ, як іонізація атмосфери, магнітне і гравітаційне поле Землі,
активність Сонця, гравітація Місяця та інші, викликає відповідні зміни в
організмі людини, що змінюють її поведінку. Це може призвести до зниження
сприйняття змін у навколишньому середовищі і до нещасних випадків.
Статистичний, економічний, ергономічний методи аналізу травматизму
трудомісткі, тому для більш ефективного використання інформації необхідно
застосовувати ЕОМ [2].
Заходи по боротьбі з виробничим травматизмом розробляються на
підставі їх аналізу конкретних ситуацій та конкретних умов праці і
узгоджуються з професійними спілками. Такі заходи, залежно від конкретних
умов виробничої діяльності можуть включати як технічні, санітарно-гігієнічні
так і організаційні методи та засоби запобігання реалізації небезпечних
ситуацій у небажані події.
 До технічних заходів по забезпеченню безпечних умов праці належить
– рівень механізації та автоматизації виробничих процесів, засоби огородження,
сигналізації, дистанційне управління, зміна технологічних процесів на більш
безпечні, вдосконалення конструктивних характеристик машин, механізмів,
вдосконалення колективних та індивідуальних засобів захисту працюючих та
ін.
 До санітарно-гігієнічних заходів залежно від умов діяльності належить
– облаштування вентиляційних систем, модернізація штучного і природного
405

освітлення, централізоване питне водопостачання, забезпечення нормальних
параметрів повітряного виробничого середовища, заходи по боротьбі з шумом
та вібрацією, обладнання зон відпочинку та ін.
 До організаційних заходів належить – дотримання трудової та
технологічної дисципліни, правил та норм з охорони праці, проведення
планово-запобіжних ремонтів, рівень кваліфікації штатних працівників,
відомчий та громадський контроль за виконанням робіт, відповідне навчання та
інструктаж працюючих та ін.
У кожному підприємстві щорічно розробляються заходи щодо
профілактики виробничого травматизму й професійних захворювань які
включаються
в
колективні
договори,
забезпечуються
технічною
документацією, джерелами фінансування та матеріальними ресурсами [3].
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА ПІД ЧАС
АВАРІЙ/АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ
Хіврич О.В., к.війск.н., доцент (каф. БЖД НУХТ),
Володченкова Н.В., к.т.н. (каф. БЖД НУХТ)

Ефективність реалізації потенційних можливостей заходів і засобів
охорони праці підприємства, як у повсякденній діяльності так і під час
виникнення аварій або аварійних ситуацій, залежить від цілої низки різних
факторів, однак найважливішим з них слід вважати якість системи управління,
оскільки саме від якості управління залежить знання характеру та масштабу у
разі виникнення аварій або аварійних ситуацій, прогнозування характеру їх
розвитку, об’єктивного оцінювання інших умов обстановки, правильного
визначення своїх цілей та шляхів найкращого виконання завдання з ліквідації
(локалізації) можливих наслідків.
Для дослідження ефективності організації системи управління охороню
праці підприємства, як у повсякденній діяльності, так і під час виникнення
аварій або аварійних ситуацій потрібно встановити залежність тривалості
виконання відповідних завдань з управління охороною праці від їх ресурсного
забезпечення.
Згідно фізичного сенсу, тривалість "операції" зменшується при
збільшенні кількості одиниць ресурсу, що призначається для її виконання. Для
вирішення задач планування (розподілу) ресурсів на виконання комплексу
операцій потрібно визначити загальний (аналітичний) вигляд функції, що
відображає таку залежність, тобто
(1)
Наближена форма τ (x) є лінійною, тобто
;
(2)
уточнена форма τ (x) є гіперболою, тобто
( ) .
(3)
на інтервалі
(4)
Перевіримо гіпотезу про гіперболічну форму залежності τ (x).
Нехай відомий статистичний набір пар значень
(τj, xj), j =1..n
(5)
Виконаємо регресійний аналіз статистичного набору щодо закону –
τ(x) = (с/x).
(6)
Коефіцієнт «с» визначимо методом «найменших квадратів».
Складаємо суму квадратів різниць між значеннями (τ j, j = 1..n)
статистичного набору і значеннями τ(xj) = c/xj для кожного значення аргументу
xj:
∑

(7)

Розкриємо вираз (7):
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∑ τ

τ
∑( )

∑τ

τ

∑

Означимо суми констант:
∑

∑

( )

∑

(

)

Тепер
Умова екстремуму sqпо «с» –
Тепер знаходимо невідомий коефіцієнт «с» із (11) –
(12)
Оскільки стає відомою аналітична форма функції
(13)
знайдемо середньоквадратичне відхилення значень (τj, j=1..n) від закону (13).
Дисперсія статичного набору (ri, j=1..n) –
∑
інтервал середньоквадратичного відхилення –
(15)
√
Мірою вірогідності гіпотези про гіперболічну залежність (3) буде
значення співвідношення середньоквадратичне відхилення до «довжини» лінії
графіка τ (x) на інтервалі (4) –
,
∫

де

√

Підставимо
(

)

у (17) і одержимо вираз
∫ √
Значення інтеграла обчислюємо одним із методів чисельного
інтегрування, наприклад, методом «трапеції» («прямокутників»).
Визначаємо довжину «кроку» аргументу (eps); тоді кількість кроків
інтегрування –
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Тоді (18) буде мати вигляд
∑ (√

(

) )

де xi = xi-1 + eps, xi=0 = xmin.
Якщо α ≤ 0.05 (5%), то вважаємо гіпотезу вірною.
Методика експериментального дослідження полягає в наступному:
здійснюється "n" спроб виконання повної операції обсягом А з продуктивністю
одиниці ресурсів а(1) при різній кількості ресурсів, за результатами чого,
отримаємо статистичний набір експериментальних даних (τ j, xj), j=1..n.;
здійснюється регресійний аналіз статистичного набору на перевірку гіпотези
про гіперболічну залежність τ(x); обчислюється оцінка вірогідності гіпотези як
співвідношення СКВ і «довжини» лінії регресії τ(x); якщо α ≤ 0.05 (5%), то
гіпотеза приймається; аналогічно обчислюється вірогідність гіпотези про
«лінійну» залежність τ(x), після чого здійснюється порівняльне оцінювання.
Висновки.
Методика
експериментального
дослідження,
що
пропонується, дозволяє достовірно оцінювати ефективність системи управління
охороною праці підприємства, за допомогою якої можна не тільки оцінити
ефективність функціонування виробництва, як складної системи, але й
обґрунтувати комплекс рекомендацій, спрямованих на її підвищення.
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ПРАЦЕОХОРОННІ ЗАХОДИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ БІОПАЛИВА
Цапко В.Г., д.м.н., проф., Стеренбоген М.Ю., к.м.н., с.н.с. (Національний університет
біоресурсів і природокористування України, Київ; ДУ «Институт медицини праці
НАМН України», Київ)

Сировиною для виробництва біопалива можуть бути сільськогоподарські
культури: кукурудза, цукрова тростина, ріпак, соняшник, а також відходи
деревообробної промисловості. З цієї сировини отримають рідке біопаливо
(етанол та біодизель), газоподібне ( біогаз), тверде - паливні гранули,
брикети та пеллети.
Виробництво біопалива із різної сировини має свої технологічні та
гігієнічні особливості. Так виробництво біодизелю включає в себе декілька
етапів:
На першому етапі
у процесі сівби та вирощування культур на
робітників може впливати пил, його концентрації в кабінах тракторів різних
марок коливалися від 5,4 до 7,8мг/м3 , що перевищувало ГДК в 1,35-1,95
рази. Під час обробки посівів пестицидами в повітрі робочої зони трактористів
їх рівні перевищували ГДК у 1,1- 2,5 рази. Рівні шуму в кабінах тракторів у
46% вимірів перевищували ГДР на 1-16 дБА. На сучасних тракторах і
комбайнах показники шуму та вібрації знаходились в межах нормативних
значень.
На другому етапі під час виробництва олії у процесі переробки
сировини концентрації пилу перевищували ГДК до 6 разів. Значним
пилоутворюванням супроводжувалися процеси приймання, транспортування та
розвантаження зерна. Температура повітря у робочих приміщеннях в теплий
період року при переробці сировини на олію перевищувала нормативні значення
на 4 - 6 о С Рівні шуму перевищували ГДР на 5-8 дБА.
На третьому етапі в повітря робочої зони виділяються пари метанолу на
рівні ГДК, температура в приміщеннях може перевищувати нормативні значення
на 5-9 о С.
На всіх етапах технологічного процесу робітники підпадають під вплив
біологічного фактору - бактеріальної та грибкової мікрофлори та інших
агентів (найпростіших, мікроскопічних кліщів, тощо ).
На робочому місці тракториста кількість мікроорганізмів знаходилась
в межах 104 - 106 КУО/м3 повітря. Концентрації пліснявих грибів коливалися у
межах 104-105 КУО/м3 повітря.
В виробничих приміщеннях переробних підприємств мікробні показники
коливалися у межах від 104 - 106 КУО/м3 повітря (при ГДК 5х104 КУО/м3
повітря). Найвищі концентрації мікроорганізмів були виявлені
при
завантаженні, очищенні зерна та його транспортуванні ( перевищення ГДК до
20 разів) . На етапі виробництва біопалива мікробні показники знаходились на
рівні ГДК 5х104 КУО/м3 повітря .
При виробництві біопалива із соломи та деревини в основі технології
лежить процес пресування подрібнених відходів деревини, соломи.
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Сировина (тирса, солома тощо) надходить в дробарку, де подрібнюються до
стану муки. Отримана маса поступає в сушарку, з неї - у прес-гранулятор, де
борошно деревини пресують у гранули. Стиснення під час пресування
підвищує температуру матеріалу, лігнін, що міститься в деревині
розм'якшується і склеює частки в щільні циліндрики. На виробництво однієї
тонни гранул йде 3-5 кубометрів відходів деревини природної вологості.
Готові гранули охолоджують та пакують.
Робітники на даних підприємствах підпадають під вплив підвищеної
температури та низької вологості, що обумовлено виробничими процесами..
Концентрація пилу в повітрі робочої зони коливалася в залежності від
сировини. Найбільша концентрація пилу була визначена при переробці соломи
пшениці
і становила 8,2 ±1,2 мг/м3 , що перевищує ГДК в 2,1 рази.
Перевищення вмісту пилу в повітрі робочої зони було визначено при переробці
тирси деревини і становило 7,8±1,3 мг/м3 , перевищення ГДК в 1, 3 рази.
У результаті мікробіологічних досліджень було встановлено, що відходи
рослинної сировини, а саме соломи та деревяної стружки значною мірою
забруднені мікроорганізмами, концентраціїї яких коливалися у межах від 6,0
х103 КУО/г до 1,8 х105 КУО/г.
Проведені мікробіологічні дослідження показали, що відходи рослинної
сировини, а саме солома та деревяна тирса, а також готова продукція гранули, брикети, що виготовленні з відходів значною мірою забруднені
високими концентраціями мікроорганізмів, які в процесі виробництва
потрапляють у повітря робочої зони і можуть бути фактором ризику для
здоровя працюючих.
Для запобігання негативному впливу виробничих факторів при
виробництві біопалива необхідно дотримуватись певних
санітарногігієнічних рекомендацій:
Для оцінки умов праці згідно з «Гігієнічною класифікацією праці за
показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища,
важкості та напруженості трудового процесу» № 528 від 27.12.2001 р. на
об'єктах з використанням рослинної сировини є обов'язковим визначенням
біологічного фактора, який є фактором потенційного ризику можливого
негативного впливу на стан здоров'я робітників
Працівники, зайняті у виробництві біопалива повинні обов'язково
проходити попередні та періодичні медичні огляди з участю алерголога
згідно із наказом МОЗ України № 246 від 25.05 2007 р. «Про проведення
профілактичних та періодичних медичних оглядів»
Профілактичні заходи.
 Для зниження вмісту пилу в кабінах тракторів та збиральної техніки,
а також в виробничих приміщеннях необхідно забезпечення герметичності
обладнання та основних джерел пилоутворення. В виробничих приміщеннях
проводити вологе прибирання, а також забезпечення ефективної вентиляції.
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 Для зниження мікробного забруднення необхідно проводити
дезінфекцію виробничих приміщень та технологічного обладнання
дезінфектантами, що передбачені для даного виробництва.
 Працівників на всіх технологічних етапах необхідно забезпечувати
індивідуальними засобами захисту, в першу чергу, для захисту органів
дихання.
 Підвищувати загальний санітарний рівень працюючих та дотримання
правил особистої гігієни
Для зниження вмісту пилу необхідно забезпечення герметичності
обладнання та основних джерел пилоутворення згідно з ГОСТ 12.2.120-88
„Кабіни і робочі місця операторів тракторів і с/г машин” , ДСП 3.3.2.041-99
”Санітарні правила по обладнанню та влаштуванню тракторів і с/г машин”,
ГОСТ 12.1.005-88 „Загальні санітарно - гігієнічні вимоги до повітря робочої
зони”.
В виробничих приміщеннях проводити вологе прибирання, а також
забезпечення ефективної вентиляції. згідно СНІП 2.04.05-91.
Для зниження
мікробного
забруднення
необхідно проводити
дезінфекцію виробничих
приміщень
та обробку
технологічного
обладнання дезінфектантами.
Працівників
на
всіх
технологічних
етапах
необхідно
забезпечувати індивідуальними засобами захисту, в першу чергу, для
захисту органів дихання – респіратори типу «Лепесток», «Сніжок»»,
«Росток», 4 – шарова марлева пов'язка згідно положення НПАОП «Про
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
іншими засобами індивідуального захисту ( НПАОП 0.00-4.01-08)
Підвищувати загальний санітарний рівень працюючих та дотримання
правил особистої гігієни (навчання та інструктажі з питань гігієни та охорони
праці).
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ОХОРНА ПРАЦІ ЖІНОК
Чикунова-Васильєва Н.П., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), Ройтер А.В., студентка
(ОН-41м, ІЕЕ НТУУ«КПІ»), Скібчик В.Ю., студентка (ОН-42м, ІЕЕ НТУУ«КПІ»),
Карпенко К.О., студент (гр. ЛБ-41с, ІХФ НТУУ «КПІ»)

Конституція України (ст. 24) на вищому юридичному рівні закріпила
рівність прав жінок і чоловіків. Але враховуючи фізіологічні особливості
жіночого організму, з метою охорони материнства і дитинства, трудове
законодавство України передбачає для жінок-працівниць певні пільги, переваги
і додаткові гарантії. Так, законодавством забороняється застосування праці
жінок на важких роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а
також на підземних роботах, крім деяких підземних робіт.
Метою дослідження є висвітлення законодавчого закріплення та
регулювання охорони праці жінок, виявлення особливостей праці жінок з
урахуванням обов’язків, що виникають у зв’язку з материнством, вихованням
дітей і таке інше.
Забороняється також залучення жінок до підіймання і переміщення
речей,маса яких перевищує встановленні для жінок такі граничні норми:
- підіймання і переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою (до 2
разів на годину) – 10 кг;
- підіймання і переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни – 7 кг;
- сумарна вага вантажу,який переміщується протягом кожної години робочої
зміни, неповинна перевищувати: зробочої поверхні – 350 кг; з підлоги – 175 кг.
Залучення жінок до робіт у нічний час не допускається, за винятком тих
галузей народного господарства, де це викликається необхідністю і
дозволяється як тимчасовий захід.
У законодавстві про працю жінок значна увага приділяється наданню
пільг і гарантій вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей.
Так, ст. 184 КЗпП забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і
знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов’язаних з вагітністю або наявністю
дітей віком від трьох років,а одиноким матерям за наявності дитини віком до
чотирнадцяти років або дитини-інваліда. В разі відмови у прийнятті на роботу
цим
категоріям
жінок
роботодавець
зобов’язаний
повідомити
причини відмови у письмовій формі.
Вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років,
забороняється залучати до роботи у нічний час,до надурочних робіт і робіт у
вихідні дні, а також направляти у відрядження. Крім цього, жінки, що мають
дітей від трьох до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, не можуть залучатися
до надурочних робіт або направлятись у відрядження без їх згоди.
Вагітним жінкам відповідно до медичного висновку знижуються норми
виробітку, норми обслуговування або вони переводяться на іншу роботу,яка є
легшою і виключає вплив неспритних виробничих факторів із збереженням
середнього заробітку за попередньою роботою.
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До вирішення питання про надання вагітній жінці відповідно до
медичного висновку іншої роботи, яка є легшою і виключає вплив
несприятливих виробничих факторів, її звільняють від роботи із збереженням
середнього заробітку за попередньою роботою до досягнення дитиною віку
трьох років.
Жінки, які мають дітей віком від трьох років,у разі неможливості
виконання попередньої роботи переводяться на іншу роботу із збереженням
середнього заробітку за попередньою роботою до досягнення дитиною віку
трьох років.
Якщо заробіток зазначених жінок на легшій роботі є вищим, ніж той,
який вони одержували до переведення, їм виплачується фактичний заробіток.
Відповідно до Закону України «Про відпустки» (ст. 17) та ст. 179 КЗпП
України, на підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана
відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю:
1) до пологів – 70 календарних днів;
2) після пологів – 56 календарних днів (70 календарних днів – у разі
народження двох або більше дітей та у разі ускладнення пологів), починаючи з
дня пологів.
Тривалістю відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами обчислюються
сумарно і становить 126 календарних днів (140 календарних днів – у разі
народження двох або більше дітей та у разі ускладнення пологів). Вона
надається жінкам повністю, незалежно від кількості днів, фактично
використаних до пологів.
За бажанням жінки, їй надається відпустка для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги по
державному соціальному страхуванню.
У разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов’язковому
порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю,
визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною 6річного віку.
Вiдпустки для догляду за дитиною, передбаченi частинами третьою,
четвертою та шостою цiєї статтi, можуть бути використанi повнiстю або
частинами також батьком дитини, бабою, дiдом чи iншими родичами, якi
фактично доглядають за дитиною.
Відпустка для догляду за дитиною не надається, якщо дитина перебуває
на державному утриманні.
За бажанням жiнки або осiб, зазначених у частинi сьомій цієї статті, у
період перебування їх у вiдпустцi для догляду за дитиною вони можуть
працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. При цьому за ними
зберiгається право на одержання допомоги в період відпустки для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку.
У разі надання жінкам відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
власник або уповноважений ним орган зобов’язаний за заявою жінки приєднати
до неї щорічні основну і додаткову відпустки незалежно від тривалості її
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роботи на даному підприємстві, в установі, організації в поточному робочому
році.
Аналогічно надаються відпустки для догляду за дитиною і жінкам, які
усиновили ново роджених дітей безпосередньо з пологового будинку.
Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або
дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, надається щорічно
додаткова оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів без урахування
святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП України). За наявності декількох
підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати
14 календарних днів. Право на таку відпустку має також батько, який виховує
дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в
лікувальному закладі), а також особа, яка взяла дитину под опіку.
Жінкам, які мають дітей віком до півтора року, надаються, крім загальної
перерви для харчування й відпочинку, ще й додаткові перерви для годування
дитини, не рідше, ніж через кожні три години і тривалістю не менше тридцяти
хвилин.
За наявності двох і більше грудних дітей, тривалість перерв становить не
менше години кожна.
Строки і порядок надання перерв устонавлюються роботодавцем з
врахуванням бажання матері.
Перерви для годування дитини включаються в робочий час і оплачуються
за середнім заробітком.
Роботодавець повинен у разі необхідності видавати вагітним жінкам і
жінкам які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів,
путівки до санаторіїв та будинків відпочинку безкоштовно або на пільгових
умовах, а також надавати їм матеріальну допомогу.
Законодавством (ст. 184 КЗпП України) забороняється звільнення з
ініціативи роботодавця вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох
років (в окремих випадках, коли дитина потребує домашнього догляду згідно з
медичним висновком, до шести років), крім випадків повної ліквідації
підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з
обов'язковим працевлаштуванням. Обов'язкове працевлаштування зазначених
жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового
трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня
заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового
трудового договору.
Таким чином, охорона праці жінок являється важливим інститутом
трудового права, котрий диференціює цілий комплекс правових норм у
регулюванні взаємовідносин працівників – жінок з роботодавцем з
додержанням специфіки жіночої праці. Слід зауважити, що охорона праці
жінок вимагає у сучасних умовах вдосконалення як нормативного, так і
організаційного. Мова йде про доречність прийняття окремого закону щодо
охорони праці жінок чи, принаймні, виділення норми щодо такої охорони в
окремий розділ. Наявність такого механізму захисту законних прав та інтересів
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жінок дозволяє у повній мірі реалізувати державні програми у сфері розвитку
праці жінок, яка тісно пов’язується з веденням домашнього господарства,
вихованням дітей. Рівень захисту жінок у тому чи іншому суспільстві свідчить
про зрілість держави, розвиненість її державно-правових інститутів та рівень
суспільно-правової свідомості.
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ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА СКЛАДІВ ТВЕРДОГО ПАЛИВА
Чикунова-Васильєва Н.П., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), Дем’яненко П.М.,
студент (гр.МІВ-41м, ММІ НТУУ «КПІ» ), Бичківський О.С., (ОА-32м, ІЕЕ НТУУ«КПІ»),
Карпенко К.О., студент (гр. ЛБ-41с, ІХФ НТУУ «КПІ»)

В наш енергозалежний час особлива увага приділяється виробництву
достатньої кількості енергії, необхідної для промисловості, систем опалення,
побутових та інших потреб. Основою та первинною ланкою такого
виробництва є енергетичне паливо.
Енергетичним паливом називаються горючі речовини, які економічно
доцільно використовувати для отримання великих кількостей тепла в
промислових цілях. Основними його видами є органічні: торф, горючі сланці,
вугілля, природний газ, продукти переробки нафти.
Основні види енергетичного палива
За способом отримання розрізняють природні і штучні види палива. До
природних відносяться натуральні: вугілля, сланці, торф, нафта, природні гази.
Із твердих видів палива до штучних належать кокс, брикети вугілля, деревне
вугілля. З рідких — мазут, бензин, гас, солярове масло, дизельне паливо. З
газових — доменний, генераторний, коксівний гази, гази підземної газифікації.
Торф, буре вугілля, кам’яне вугілля і антрацити утворилися в процесі
послідовної вуглефікації відмерлої рослинної маси. Основне виробництво
електричної і теплової енергії провадиться на твердому паливі. Зрозуміло, що
усі види палива, зокрема твердого, мають високий рівень пожежної небезпеки.
Розглянемо основні заходи пожежної безпеки для місць максимальної
концентрації твердого палива — складів.
Обов’язки керівників, власників. Організаційні заходи
Згідно з Кодексом цивільного захисту України (ст. 20 «Завдання і
обов’язки суб’єктів господарювання») до завдань і обов’язків суб’єктів
господарювання зокрема належить:
 забезпечення виконання вимог законодавства у сфері техногенної та
пожежної безпеки а також виконання вимог приписів, постанов та
розпоряджень центрального органу виконавчої влади, який здійснює
державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки;
 здійснення навчання працівників з питань цивільного захисту, зокрема
правилам техногенної та пожежної безпеки;
 розроблення
заходів щодо забезпечення пожежної безпеки,
впровадження досягнень науки і техніки, позитивного досвіду із зазначеного
питання;
 розроблення і затвердження інструкцій та видання наказів з питань
пожежної безпеки, здійснення постійного контролю за їх виконанням;
 утримання у справному стані засобів протипожежного захисту,
недопущення їх використання не за призначенням;
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здійснення заходів щодо впровадження автоматичних засобів
виявлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої
автоматики;
 своєчасне інформування відповідних органів та підрозділів цивільного
захисту про несправність протипожежної техніки, систем протипожежного
захисту, водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на відповідній
території;
 проведення оцінки ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на
об’єктах суб’єкта господарювання, здійснення заходів щодо неперевищення
прийнятних рівнів таких ризиків.
Початок роботи новоутворених підприємств, початок використання
суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень
або їх частин), зокрема, складів твердого палива, здійснюється суб’єктом
господарювання на підставі поданої декларації відповідності матеріальнотехнічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань
пожежної безпеки, а для суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику
— також за наявності позитивного висновку за результатами оцінки
(експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення.
Оцінка протипожежного стану проводиться суб’єктом господарювання, який
одержав відповідну ліцензію.
Основні заходи пожежної безпеки
Відстані від складів твердого палива до будівель і споруд, а також між
ними встановлюється вимогами СНиП ІІ-89-80* «Генеральные планы
промышленных предприятий», ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і
забудова і сільських поселень», іншими чинними нормативними актами.
На складах твердого палива забороняється здійснювати розвантаження,
зберігання і спалювання палива з незнайомими або невивченими
характеристиками щодо вибухопожежонебезпеки.
Площадка для зберігання твердого палива повинна бути очищена від
рослинного сміття і горючих матеріалів, вирівняна і щільно утрамбована.
Забороняється складування вугілля на землі, яка має органічні речовини і
колчедани.
Під закладеними штабелями твердого палива не рекомендується
розміщувати водостічні канали, дренажні пристрої, окремі труби і кабелі, а
також теплофікаційні, кабельні та інші тунелі. При потребі будівництва тунелів
вони повинні бути прохідними і мати перекриття із шаром ущільненого ґрунту
над ним завтовшки не менше 1 м.
На складі повинна бути передбачена спеціальна площадка для гасіння
палива, що самозайнялося, і його остигання після видалення із штабеля.
Усе паливо, яке надходить на склад для тривалого зберігання, повинно
складуватися в штабелі після вивантаження його з вагонів у якомога коротший
термін.
Забороняється зберігання вивантаженого палива в безформних купах і
навалом більше двох діб.
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Габаритні розміри штабелів вугілля визначаються розмірами відведеної
для них площадки, а також можливостями вантажно-розвантажувальних
механізмів.
Для виконання регламентних робіт зі штабелями, а також проїзду
механізмів і пожежних машин відстань від підошви штабелів до загорожі і
фундаменту підкранових колій повинна бути не менше 3 м, а до зовнішнього
краю головки підкранової рейки або бровки автошляху — не менше 2 м.
За паливом, що зберігається на складі і може самозайнятись, повинно
бути встановлено систематичне спостереження з метою своєчасного виявлення
самозаймання. Основним методом експлуатаційного контролю за станом
штабелів є його зовнішній (візуальний) огляд, який виконується за
встановленим графіком черговою зміною або особою, призначеною
начальником цеху.
Для уточнення розмірів осередку самозаймання палива і для контролю за
температурою осередку в штабелі повинні застосовуватись спеціальні
термовизначальники і термощупи.
Під час візуальних оглядів штабеля з паливом, що самозайнялося,
особливу увагу слід звернути на стан укосів у нижній частині, де
накопичуються великі куски, бо в цих місцях відбувається проникнення кисню,
яке призводить до самонагрівання і самозаймання.
Зовнішніми ознаками зміни температури в штабелях і появи місць
самозаймання є:
 поява за ніч на поверхні штабеля близького до місця самозаймання
вологих плям, які зникають зі сходом сонця, а в зимовий час — проталин у
сніговому покрові й покришення снігу;
 швидке утворення сухих плям у штабелі після дощу або великої роси;
 поява пари і специфічного запаху продуктів розкладання палива;
 утворення сольових відкладень на поверхні штабеля, які зникають
після опадів.
У разі виявлення ознак самозаймання палива потрібно в короткий термін
виконати додаткові ущільнення поверхні штабеля на ділянці, яка перевищує
розміри вогнища в 2–3 рази.
Якщо вказані заходи будуть недостатніми, то осередки палива, що
самозайнялося, підлягають вилученню зі штабеля з поступовим гасінням на
спеціальній площадці з подальшим подаванням у тракт паливоподачі котельні.
Забороняється заливати водою осередки палива, що самозайнялося,
безпосередньо в штабелі. Забороняється також вилучати осередки палива, що
самозайнялося, зі штабеля при сильному вітрі (більше 5 м/с). Заглиблення, яке
залишилося в штабелі, має бути засипане вологим паливом і ущільнене на рівні
з поверхнею штабеля.
За ліквідованими осередками горіння має вестись постійний контроль з
записом в оперативному журналі протягом тижня.
За відсутності в цих штабелях нових осередків палива, що самозайнялося,
зберігання і витрата палива здійснюються у звичайному порядку.
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Забороняється подавати паливо, що самозайнялося:
 при розвантаженні з вагонів безпосередньо в штабель з паливом або в
тракт паливоподачі;
 із штабеля в тракт паливоподачі.
Паливо, що самозайнялося у вагонах, повинно бути вилучено з виявлених
осередків і подаватись на спеціальні площадки для гасіння розпиленою водою.
Охолоджене паливо разом зі свіжим дозволяється подавати на спалювання.
Зсуви, вимоїни та інші дефекти, що виникають у штабелі палива, котре
самозайнялося, протягом певного часу, а також через довготривалі дощі, мають
вилучатися у короткий термін, а штабелі додатково ущільнюватися, щоб
запобігати самозайманню.
При обладнанні на складі палива незалежної мережі протипожежного
водопостачання і насосної станції вони повинні експлуатуватись аналогічно
системам пожежогасіння підприємства.
Перед закладкою палива, яке тільки надійшло, основу старого штабеля
необхідно чистити від залишків палива особливо ретельно, якщо в ньому були
осередки палива, що самозайнялися при зберіганні.
Особливі вимоги для складів зберігання вугілля та торфу
Майданчики складів вугілля, сланців і торфу повинні бути захищені від
затоплення поверхневими і ґрунтовими водами. Позначка планування
вугільного складу повинна бути вище рівня ґрунтових вод не менше ніж на 0,5
м.
Майданчики для зберігання вугілля та торфу треба очищати від
рослинного шару, будівельного сміття та інших горючих матеріалів,
вирівнювати й утрамбовувати.
Навколо резервного складу торфу повинна бути передбачена канава
глибиною щонайменше 1,5 м і з шириною дна не менше 1 м, розташована за
огорожею на відстані 10 м. У разі розміщення резервного складу на
заторфованій ділянці, канава повинна прорізати шар торфу до мінерального
ґрунту. Між огорожею та канавою повинна передбачатися кільцева автодорога.
Резервні склади торфу повинні з’єднуватися з дорогою загального
користування двома в’їздами, розташованими з різних боків складу проти
поперечних або поздовжніх проїздів між штабелями.
Паливо, що надходить на склад для тривалого зберігання, має укладатися
у штабелі після вивантаження його з вагонів у якомога коротші терміни.
Вугілля різних марок, кожний вид торфу (у шматках або фрезерний)
повинні зберігатися в окремих штабелях. Кожний штабель вугілля повинен
мати табличку, на якій вказується марка і дата його надходження на склад.
Під час укладання вугілля та його зберігання необхідно ретельно стежити
за тим, щоб до штабелів не потрапляли деревина, тканини, папір, сіно та інші
горючі відходи.
На складі повинен бути забезпечений систематичний контроль за
температурою у штабелях вугілля й торфу шляхом установлення в укосах
контрольних залізних труб та термометрів.
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У разі підвищення температури вище 60 °С необхідно здійснювати
ущільнення штабеля в місцях підвищення температури, вибирання вугілля чи
торфу, що розігрівся, або застосовувати інші безпечні методи для зниження
температури.
Паливо зі штабелів, в яких відзначається підвищення температури, слід
використовувати в першу чергу.
При зберіганні особливо активного вугілля (кансько-ачинського,
екібастузького, назарівського і деяких інших) можливе його поверхневе
самозаймання, яке за декілька годин може охопити всю поверхню штабеля,
якщо не вжити заходів для ліквідації самозаймання.
Поверхневі осередки палива, що самозайнялося, повинні ліквідуватися
шляхом перемішування зі свіжим паливом з обов’язковим ущільненням
поверхні штабеля.
Допускається гасіння вказаних поверхневих осередків палива, що
самозайнялося, розпиленою водою з одночасним перемішуванням зі свіжим
паливом з наступним ущільненням.
У дощову погоду можливе гасіння поверхні осередків палива, що
самозайнялося, шляхом перемішування палива цього самого штабеля з
наступним ущільненням.
Гасіння або охолодження вугілля водою безпосередньо у штабелях не
дозволяється. Вугілля, що загорілося, слід гасити водою лише після вибирання
із штабеля.
У разі загоряння торфу в шматках у штабелях необхідно осередки залити
водою з додаванням змочувача або закидати сирою торфовою масою та
здійснити розбирання ураженої частини штабеля. Фрезерний торф, який
загорівся, необхідно видаляти, а місце вибирання заповнювати сирим торфом
та утрамбовувати.
На складі повинен бути передбачений спеціальний майданчик для гасіння
палива, що самозайнялося, та його охолодження після видалення зі штабеля.
За ліквідованими осередками горіння має вестись постійний контроль: на
штабелях вугілля — протягом тижня, на штабелях торфу — протягом двох
тижнів.
Для виконання регламентних робіт зі штабелями а також проїзду
механізмів та пожежних машин відстань від підошви штабелів до огорожі
паркану та фундаменту підкранових шляхів повинна бути не менше 3 м, а до
зовнішнього краю головки рейки або брівки автошляху — не менше 2 м.
Приміщення для зберігання вугілля та торфу, влаштовані у підвальному
чи першому поверсі виробничих будівель, повинні бути відокремлені
протипожежними перешкодами.
При цьому має бути забезпечене природне провітрювання всього
простору над поверхнею складеного вугілля або торфу.
Під час укладання вугільних штабелів у механізованих котельних висота
штабелів не повинна перевищувати 4 м, а в немеханізованих — 2,5 м.
Не дозволяється:
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укладати вугілля та торф на ґрунті, що містить органічні речовини,
колчедани;
 розміщувати під штабелями водостічні канали, дренажні пристрої,
джерела тепла (паропроводи, трубопроводи гарячої води, канали нагрітого
повітря тощо), окремі труби й кабелі, а також теплофікаційні, кабельні та інші
тунелі;
 зберігати вивантажене паливо в безформних купах та навалом більше 2
діб;
 видобувати зі штабеля осередки палива, що самозапалилося, під час
сильного вітру (більше 5 м/с);
 знов укладати в штабелі вугілля, що самозайнялося, і торф після
охолодження або гасіння (вони підлягають відвантаженню й використанню);
 складувати вугілля свіжого видобутку на старі відвали вугілля, які
пролежали понад один місяць;
 транспортувати вугілля або торф, що горить, транспортними стрічками
та відвантажувати його в залізничний транспорт;
 приймати на склади вугілля і торф з помітними осередками
самозаймання.
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СИТУАЦІЇ
Чикунова-Васильєва Н.П., асистент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»), Дем’яненко М.М.,
студент (гр. МІВ-41с, ММІ НТУУ «КПІ» ), Шевченко В.І., (ОА-32м, ІЕЕ НТУУ«КПІ»),
Аксьонов І. О., студент (гр. ЛБ-41м, ІХФ НТУУ «КПІ»)

Особливості реагування на надзвичайні ситуації на малих
підприємствах
Як свідчить аналіз надзвичайних ситуацій за останні 5–8 років, значна
кількість різноманітних надзвичайних ситуацій виникає на об’єктовому рівні.
До нього належать і невеликі (малі) підприємства, установи, організації,
заклади (далі — підприємства) з чисельністю працівників 50 осіб і менше у
сфері виробництва, логістики, торгівлі, освіти та науки, медицини,
розважальної індустрії тощо [1].
Від ефективності розроблення та впровадження в життя заходів із
запобігання та ліквідації надзвичайної ситуації в разі її виникнення залежатиме
життя та здоров’я персоналу та відвідувачів цих підприємств і розміри
заподіяної шкоди.
Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, підготовка персоналу
на підприємствах незалежно від форм власності до дій у надзвичайних
ситуаціях здійснюється за спеціально розробленою схемою заходів захисту
населення та територій.
Для великих і малих підприємств система заходів захисту від
надзвичайних ситуацій включає:
 планування та здійснення необхідних заходів для захисту своїх
працівників, об’єктів господарювання;
 розроблення планів локалізації та ліквідації аварій з подальшим
погодженням з Державною службою України з надзвичайних ситуацій;
 підтримання у готовності до застосування сил і засобів із запобігання
виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 створення та підтримання матеріальних резервів для попередження та
ліквідації надзвичайних ситуацій;
 забезпечення своєчасного оповіщення своїх працівників про загрозу
виникнення або при виникненні надзвичайної ситуації.
Наведені вище заходи мають загальний характер, вони не повністю
враховують специфіку діяльності конкретного підприємства, чисельність
працівників, обсяг і вид виробництва тощо. Основною особливістю дій малих
підприємств при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій є в першу чергу
захист персоналу та відвідувачів [1].
Виходячи з цього, ст. 130 Кодексу цивільного захисту України
передбачає, що на підприємствах з чисельністю персоналу 50 осіб і менше
розробляються та затверджуються інструкції щодо дій при загрозі або
виникненні надзвичайних ситуацій.
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Крім того, у сфері промислового виробництва до малих підприємств
можуть бути віднесені і такі, де чисельність працівників перевищує 50 осіб.
Інструкції для таких підприємств розроблюються за рішенням відповідного
територіального органу Держслужби України з надзвичайних ситуацій.
Розроблена інструкція не повинна суперечити положенням та вимогам
Кодексу цивільного захисту України.
Інструкція розробляється та підписується посадовою особою
підприємства з питань цивільного захисту, затверджується керівником
підприємства та доводиться до всіх працівників під підпис.
Крім Інструкції, на малому підприємстві розробляється План евакуації
при пожежі або загрозі вибуху. Особливо це важливо для тих об’єктів, на
території яких може знаходитись значна кількість відвідувачів.
Деякі конкретні заходи, не відображені в нормативних документах
підприємства, потребують внесення до посадових інструкцій працівників. Крім
того, на малому підприємстві необхідно розробляти й доводити до всіх
працівників Порядок цілодобового оповіщення керівництва та працівників у
випадку загрози або виникнення надзвичайної ситуації.
Всі працівники підприємства повинні бути навчені діям, чітко знати свої
обов’язки та неухильно їх виконувати. Це також стосується адміністрації
малого підприємства, яка в екстремальній обстановці не може приймати
помилкові рішення або віддавати необґрунтовані розпорядження.
Уникнути цього дозволить якісно розроблена Інструкція щодо дій
персоналу малого підприємства при загрозі або виникненні надзвичайних
ситуацій, наведена нижче.
Типова інструкція щодо дій персоналу невеликих підприємств при
загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій
1. Загальні положення.
1.1. Типову інструкцію розроблено Українським НДІ цивільного захисту
відповідно до ст. 130 Кодексу цивільного захисту України.
1.2. Залежно від існуючої або прогнозованої обстановки з питань
цивільного захисту та надзвичайних ситуацій на підприємстві, в установі,
організації, закладі (далі — підприємство) може бути встановлено один з трьох
режимів функціонування об’єктової ланки функціональної або територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту:
– режим повсякденного функціонування;
– режим підвищеної готовності;
– режим надзвичайної ситуації.
Режими встановлюються органами виконавчої влади, а у окремих
випадках на території підприємства — його керівником.
1.3. Усі працівники підприємства, незалежно від займаних посад, повинні
знати та суворо виконувати вимоги Типової інструкції щодо дій персоналу
підприємства при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій. За
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невиконання вимог Інструкції персонал підприємства може бути притягнутий
до адміністративної відповідальності.
2. Характеристика можливої обстановки в районі підприємства при
виникненні надзвичайної ситуації.
У розділі перелічуються можливі джерела потенційної небезпеки на
території самого підприємства або поблизу нього, додається характеристика
можливої обстановки при виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаної з
руйнуванням або іншим негативним впливом [2].
Відомості про джерела небезпеки та характер їхнього впливу на
підприємство надають районні державні адміністрації, виконавчі органи
міських рад.
3. Порядок оповіщення адміністрації та персоналу про загрозу
виникнення надзвичайних ситуацій.
3.1. Оповіщення адміністрації, робітників та службовців підприємства
щодо надзвичайних ситуацій проводиться за заздалегідь розробленою схемою.
3.2. Адміністрація у неробочий час оповіщається телефоном (вказується
відповідальний виконавець). Залежно від обстановки оповіщається й решта
персоналу.
3.3. У робочий час персонал підприємств оповіщається про надзвичайну
ситуацію (вказується яким способом).
3.4. При отриманні інформації про надзвичайну подію вмикають сирени,
виробничі гудки, що буде означати подання попереджувального сигналу
«Увага всім», після чого негайно приводяться у готовність радіо- та
телеприймачі для прийняття повідомлення.
3.5. Кожний працівник підприємства повинен знати сигнали оповіщення
цивільного захисту та вміти правильно діяти в умовах загрози та виникнення
надзвичайних ситуацій.
4. Порядок укриття персоналу в захисних спорудах цивільного
захисту.
4.1. На випадок виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної із загрозою
або початком забруднення повітря хімічно небезпечною чи радіоактивною
речовиною всі працівники підприємства підлягають укриттю в захисній споруді
цивільного захисту (вказується адреса та приналежність споруди).
4.2. Для термінового укриття працівників у разі забруднення хімічно
небезпечною речовиною використовуються загерметизовані приміщення
(вказується адреса), забезпечується перебування у них без подачі повітря
протягом _____ годин.
4.3. При отриманні інформації про радіоактивну небезпеку працівники
укриваються в приміщенні (вказується приміщення, адреса), яке забезпечує
захист осіб, що переховуються від ураження іонізуючим випромінюванням при
радіоактивному зараженні.
5. Порядок видачі персоналу засобів індивідуального захисту
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5.1. Засоби індивідуального захисту (вказується які) видаються після
отримання відповідного розпорядження або за рішенням керівника
підприємства (вказується місце видачі).
5.2. Працівники, які отримали такі засоби, повинні перевірити їх стан,
провести підбір та мати постійно при собі або на робочому місті.
5.3. Протигази переводяться у бойовий стан за командою або самостійно,
при наявності небезпеки забруднення повітря.
6. Порядок виділення автотранспорту для проведення евакуації
6.1. При проведенні термінової евакуації персоналу та відвідувачів з
небезпечних зон залучається весь наявний службовий, а також особистий
транспорт працівників підприємства, які повинні надавати його в
розпорядження адміністрації.
7. Додержання протиепідемічних заходів при загрозі розповсюдження
небезпечних інфекційних захворювань
7.1. Якщо на території підприємства або поблизу нього виникла небезпека
розповсюдження особливо небезпечних інфекційних захворювань, усі
працівники повинні суворо виконувати вимоги санітарно-епідеміологічної
служби щодо проведення термінової профілактики та імунізації, ізоляції та
лікування виявлених хворих, дотримуватися режиму із запобігання
розповсюдженню інфекції.
7.2. При необхідності працівники, які прибули на роботу, повинні
проходити санітарну обробку (вказується місце її проведення), дезінфекцію або
міняти одяг, а водії транспортних засобів — здійснювати спеціальну обробку
автотранспорту (вказується місце її проведення), а також виконувати інші
вимоги та заходи, які перешкоджають розповсюдженню особливо небезпечних
інфекційних захворювань.
8. Збереження матеріальних цінностей у період загрози та
виникнення надзвичайних ситуацій.
8.1. Усі працівники підприємства повинні вжити необхідних заходів щодо
зберігання матеріальних цінностей при загрозі або виникненні надзвичайних
ситуацій.
8.2. Заходи із захисту від надзвичайних ситуацій або з ліквідації їхніх
наслідків повинні враховувати необхідність попередження або зменшення
можливих збитків підприємству.
8.3. Відповідальність за організацію охорони майна підприємства під час
захисту від надзвичайних ситуацій або ліквідації їхніх наслідків покладається
на (вказується посада, прізвище).
Література
1. http://www.kadrovik.ua/content/yak-diyati-personalu-pidpriiemstva-vnadzvichayniy-situaciyi
2. О. П. Володіна, Планування дій на випадок надзвичайних ситуацій в
архіві – інструкція/ О. П. Володіна, Н. М. Христова – К., 2009. – 27 с.
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ВПЛИВ НАНОТЕХНОЛОГІЙ НА БЕЗПЕКУ ПРАЦІ
Шаблій А.С., студентка (ПГ-41м, ПБФ НТУУ «КПІ»)

Своєрідні питання ставляться перед фахівцями з охорони праці і
технологіями, що швидко розвиваються, які використовують наноелементи
(речовини і елементи обсягом менше 100 нанометрів, що приблизно в 500 разів
менше товщини людської волосини). Вивчення їх негативного впливу на
здоров'я людини - настільки новий напрямок досліджень, що до останнього
часу воно навіть не мало власного термінологічного позначення. Лише в 2004 р
на симпозіумі у Флориді фахівці придумали йому назву - «Нано-токсикологія».
Сьогодні нанотехнології застосовуються в виробництві композитних
матеріалів, косметичної продукції, медичного обладнання, хімічних
каталізаторів і ін. Здавалося б, чому не застосувати до них норми з охорони
праці,які діють на відповідні речовин в їхніх звичайних обсягах? Як не дивно,
з'ясувалося, що це не вирішить проблему забезпечення виробничої безпеки
таких речовин. Наночастки не тільки помітно активніші в хімічному
відношенні, ніж їхні більші аналоги, але і здатні проникати в людський
організм способами, недоступними для більших фрагментів. В даний час ніяких
спеціальних норм щодо безпечного поводження з наноматеріалами НЕ існує.
Світ знову опинився не готовий до нової загрози, як свого часу він був не
готовий ні до радіаційної небезпеки, ні до появи настільки сумно відомого нам
сьогодні азбесту. Фахівці порівнюють бездумне захоплення нанотехнологіями з
захопленням, який викликав азбест на початку XX ст. Важко уявити, що
незважаючи на появу перших досліджень цього питання вже в 1920-і рр., було
потрібно близько півстоліття, щоб промисловість нарешті визнала необхідність
спеціальних норм щодо безпечної роботи з новим матеріалом. За цей час від
пагубного впливу азбестового пилу постраждали сотні тисяч людей. Цей
приклад повинен послужити уроком на майбутнє не тільки щодо
нанотехнологій, а й до будь-яких нових технологій, використання яких слід
завжди врівноважувати спеціалізованою та ретельно продуманою системою
забезпечення безпечних і здорових умов праці.
Тільки останнє десятиліття в ряді країн і на міжнародній арені почали
інтенсивно розроблялися підходи до вирішення задач контролю за
нанотехнологіями в цілях забезпечення охорони здоров'я людей та
навколишнього середовища, а також закони, постанови, які регламентують
експериментальну розробку і виробництво нанопродукціі.
Загальна концепція залишилася колишньою і використовує в сучасних
дослідженнях нанооб'єктів традиційний підхід з оцінкою ризиків нанесення
шкоди навколишньому середовищу і здоров'ю населення. Він складається з 3
основних етапів: ідентифікації небезпеки (включає облік всіх наночастинок та
їх похідних, визначення їх токсичності), оцінки експозиції (шляхів потрапляння
наночастинок в навколишнє середовище і організм людини, кількості
наночастинок, і тривалість впливу) і визначення залежності "доза - відповідь
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"(пошук кількісних закономірностей, що пов'язують одержувану дозу
наноречовин з ефектом на здоров'я).
У березні 2009 року вийшов огляд наукових робіт з безпеки
нанотехнологій, що дає уявлення про напрямки досліджень та результатах
великої кількості наукових проектів, як закінчених, так і тих що ще
розробляються.
Наведемо деякі цікаві результати з цього огляду, що стосуються
виробництва нанопродуктів, джерел нановипромінювання, шляхів їхнього
розповсюдження.
Дослідження в Швейцарії показало, що наночастинки вже
використовуються в багатьох індустріальних секторах, і не тільки тими
компаніями, які працюють в нових областях нанотехнологій, але також і в
більш традиційних секторах, таких, як виробництво фарб. 43 компанії
повідомили, що вони використовують або виробляють наночастинки, а 11
імпортують і торгують пакувальними товарами для транспортування, в яких
містяться наночастки. Було знайдено, що в значній кількості (досягало> 1000 кг
/ на рік на компанію) використовуються наступні наночастинки: Ag, AlOx,
FeOx, SiO2, TiO2 і ZnO. Найбільша кількість з цих наночастинок
використовується у виробництві косметики, їжі, фарб, порошків і для обробки
поверхонь.
У харчовій промисловості приклади харчових продуктів по
нанорецептурі включають: нано-емульсії, поверхнево-активні міцели,
емульсійні двошарові і реверсні міцели. Наприклад, наноструктуровані
низькокалорійні майонези і морозиво. Серед невеликої кількості прикладів,
доступних в даний час, харчових добавок - синтетична форма каротиноїда
Лікопін, який має частинки величиною в діапазоні 100 нм. Основні харчові
застосування лікопіну включають м'які напої, суміші для випічки і бланманже.
Полімерні композити, що містять наночастинки глини, знаходяться серед
перших нанокомпозитів, що з'явилися на ринку, як затверджені матеріали для
упаковки їжі. Мінерал з глини, використовуваний в цих нанокомпозитах, бентоніт, який відносно дешевий, і є широко доступною натуральною глиною,
отриманою з вулканічної золи / гірської породи. Полімерні нанокомпозити,
містять наночастинки металів та їх окислів, були розроблені для антимікробної
'активної' упаковки, абразивної стійкості, ультрафіолетової абсорбції та
міцності. Наноматеріали, які використовуються як абсорбенти ультрафіолету
(наприклад, TiO2) можуть запобігти деградації при впливі ультрафіолету в
пластику, такому як полістерол, поліетилен і полівінілхлорид. Найбільш часто
використовувані наноматеріали, містять метали та їх оксиди: Ag, Au, ZnO,
SiO2, TiO2, Al2O3, Fe3O4 і Fe2O3.
Інші напівпровідникові наночастинки (наприклад, тіллурід кадмію /
арсенід галію) також використовуються в розвитку нанокомпозитів. Було
розроблено велике число 'активних' матеріалів, що контактують з їжею,
заснованих на антимікробній дії наносрібла, які як було заявлено охороняли
харчові матеріали зсередини, перешкоджаючи росту мікроорганізмів.
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Наведені дані показують, наскільки широко вже вкоренилися
нанотехнології в сучасне виробництво, незважаючи на недостатнє наукове
обґрунтування безпеки такого впровадження для середовища і людини.
Дуже маленькі розміри наночастинок не дозволяють вивчати природу
їхньої поведінки без розробки не лише нових методів, а й приладів. Найбільш
цікавими новими розробками відзначились в EMERGNANO, близькими до
завершення (або вже завершеними), є:
• новий лазер Університету Арканзас для одночасного вимірювання
розмірів часток діаметром від 10 до 1000 нм і розподілу електростатичного
заряду в реальному часі (Інструмент застосовуватиме лазерний допплерівський
велосіметр (LDV), який аналізуватиме рух частинки у відповідь на вплив
змінним електричним струмом і акустичними полями, синхронно
застосовуваними в частотному діапазоні від 10 до 100 кГц. Діаметр і заряд
кожної частки, що проходить через LDV сенсорний обсяг визначаються
шляхом вимірювання фазової затримки і відносини амплітуд руху
осциліруючої частинки у відповідь на докладені синусоїдальні поля.
Високочастотний фотонний коррелятор і охолоджений фотоумножувач будуть
використані для обробки сигналів радіації, що розсіюється частинками, з метою
вимірювання розподілів розмірів і зарядів при швидкості 1000 частинок в
секунду),
• портативний монітор аерозолів для робочих місць.
Однак у зв'язку з особливою природою нанооб'єктів виникає багато
невизначеностей. Обсяг робіт для усунення цих невизначеностей величезний.
Наночастинки здатні накопичуватися в повітрі, грунті та стічних водах, вони
можуть руйнуватися під дією світла і хімічних речовин, а також при контактах
з мікроорганізмами. Наноматеріали легше вступають в хімічні реакції, ніж
більш великі об'єкти того ж складу, і утворюють комплексні сполуки з раніше
невідомими
властивостями.
Ця
обставина
збільшує
технологічну
перспективність нанооб'єктів і в той же час змушує з особливою увагою
ставитися до пов'язаних з ними ризиків, так як всі ці процеси поки не надто
добре вивчені, тому розробка відповідних стандартів у цій галузі
представляється однією з першочергових задач як для окремих держав так і для
міжнародного співтовариства в цілому.
Науковий керівник к.т.н, доцент Полукаров О.І.
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МОБІЛЬНІ ПРИСТРОЇ У 21 СТОЛІТТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ
ЛЮДИНИ
Шитий Д.В., Черненко П.Р., студенти (гр. КВ-11, ФПМ НТУУ «КПІ»);
Брагіна Л.Є., ас. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»)

У 21 столітті мобільні пристрої стають одним з основних засобів праці в
суспільстві. Охорона праці стосується людей, що у наш час використовують у
праці мобільні пристрої: інженери, программісти, менеджерів, працівників кол
центрів та іншіх
У группу мобільних пристроїв входять: планшети, телефони, потративні
пк, смартфони, блютус гарнітури, розумні окуляри, портативні розумні
годинники, потративні мережеві пристрої. Також не можна не згадати про те,
що у наш час дуже поширені браслети на руку, що постійно тримають зв'язок з
мобільними телефонами для відстеження стану оранізму людини. Нині праця
на кожному з цих пристроїв викликає проблеми зі здоров'ям, тому цією
областю займається охорона праці.
Більше 50 відсотоків українців є власниками даних пристроїв, які зробили
революцію зв'язку в 21 столітті. Власники девайсів: Android, iPhone,
BlackBerry перевіряють свої пристрої на повідомлення, попередження або
дзвінки, щонайменше кожні 8 хвилин. Навіть якщо мобільні пристрої не
дзвонять і не вібрують, повідомляє наше соц. опитання. Сучасні зручності, що
забеспечують мобільні пристрої змушують нас більше на них працювати.
Згідно зі статистикою, середній українець витрачає приблизно 138 хвилин в
день. Більше половини витрачених хвилин пов’язані з робочими моментами.
У той час як мобільні пристрої забезпечують ефективний і простий спосіб
комунікації з колегами, отримання нової інформації по роботі, надмірне
використання може позначатися на вашому здоров'ї. Мобільні пристрої
використовують для передачі данних радіо хвилі через ряд базових станцій, де
радіочастотні хвилі є електромагнітними полями, які можуть розірвати хімічні
зв'язки
в організмі людини. Хоча мобільні пристрої вважаються
малопотужними
радіочастотними
передавачами
і
електронними
випромінювачами, саме ваш мобільний пристрій випромінює єнергію, передає
сигнали, коли він включений, і тому важливо збільшити відстань від нього, щоб
зменшити радіочастотний, частотний, та електричний вплив. Федеральна
комісія по зв'язку пропонує користувачам тримати мобільні пристрої на
відстані не менше 18 сантиметрів від свого тіла, щоб значно знизити променеве
навантаження. Власники мобільих пристроїв можуть страждати від тривалого
впливу на їх організм. Існують обмеження використання мобільних пристроїів
із-за можливих захворювань типу:
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1. Безпліддя
Ще одна проблема, викликана мобільними телефонами, це безпліддя. У
минулому році було проведено дослідження, яке показало, що чоловіки, носили
телефон в передній кишені штанів, що призвело до безпліддя.
2. Нещасні випадки
Взаємозв'язок мобільних телефонів і здоров'я все ж є цілком очевидним, і
це зв'язок мобільних телефонів з частими нещасними випадками. Найбільше це
стосується професії водіїв, так як причиною нещасних випадків є друкування
смс-повідомлень під час водіння автомобіля
3. «Немобільний лікоть»
Одне з недавніх захворювань, у якому обвинувачуються мобільні
пристрої, це синдром ліктьового суглоба. Подібно синдрому кистьового
суглоба, він, очевидно, виникає від довгого використання мобільного телефону.
Кажуть, що часте згинання ліктя під час розмови по телефону може ушкодити
нерв, який веде до неприємних відчуттів і послаблює руку.
4. Проблеми зі сном
Було проведено декілька досліджень, які встановили зв'язок мобільних
телефонів з розладами сну. Дослідження показало, що люди, які користуються
мобільним телефоном безпосередньо перед сном довше засипають і важче
просинаються, ніж ті, хто не користувався ним весь вечір.
5. Загострення вже існуючих проблем зі здоров'ям
Відомо кілька випадків, коли мобільні телефони були винні в загостренні
вже існуючих проблем зі здоров'ям. Найпоширеніший випадок – мобільні
пристрої погано впливають на людей з проблемами серця, які користуються
електронним стимулятор. Проведені дослідження показали, що носіння
телефону на грудях може викликати проблеми зі здоров'ям. Також сумні
випадки з використанням мобільних телефонів трапляються з людьми зі
слуховими апаратами та вбудованими дефібриляторами.
6. Розумові захворювання
Мобільні пристрої можуть стати причиною психічних захворювань та
нервових розладів.
7. Якість лікування
Дослідження показали, що якість послуг що надаються лікарями різко
знизилося після того, як вони почали частіше користуватися мобільними
пристроями. Причина в розсіяності уваги і постійному перериванні
консультації мобільними телефонами їх пацієнтів.
Зазначимо, що часте використання мобільного пристрою може впливати
на рівень стресу працівника. Постійний дзвін, вібрація і нагадування, постійні
збої Windows like ОС можуть призвести до нервового розладу користувача на
робочому місці. У дослідженні, проведеному в університеті Гетеборга, Швеція,
вчені обстежили що існує прямий зв'язок між психосоціальними аспектами
використання мобільного пристрою і симптомами психічного здоров'я у людей.
У дослідженні брали участь молоді люди віком 20 до 24 років, які відповіли на
запитання у додаток до річного спостереження. Дослідники виявили високу
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частоту використання мобільних пристроїв, яка стала причиною стресу та
порушення сну у жінок, а також порушення сну і симптомів депресії у
чоловіків. В цілому, надмірне використання мобільних присроїв може бути
фактором ризику для проблем із психічним здоров'ям у людей.
Також збільшується ризик захворювання імунної системи. Безперерне
торкання вашого мобільного пристрою може таїти в собі небезпеку скупчення
мікробів на телефоні. Жирний, маслянистий залишок ви можете з'являється на
екрані мобільного телефону після дня використання мікробів на єкрані буде
більше чим на сидінні від унітазу У дослідженні, проведеному лондонською
школою гігієни дослідники використали 390 мобільних пристроєв для
вимірювання рівнів бактерій. Бактерії можуть бути легко перенесені через
мобільні пристроїї від однієї людини до іншої.
Звернемо увагу на те, що збільшується ризик розвитку хронічної болю.
Ми постійно використовуємо наші кінцівки при роботи з мобільними
пристроями, особливо при надсилання текстових повідомлень та електронної
пошти. Під час швидкого друкування повідомлень може виникнути біль і
запалення суглобів. Використання мобільного телефону також призводить до
проблем зі спиною. Запалюються м'язи шиї під час неправильного
використання мобільних телефонів.
Не можна не згадати про збільшення ризику виникнення проблем зору.
Часте використання мобільного може призвести до погіршення зору. Екрани на
мобільних пристроях, як правило, набагато менші ніж екрани комп'ютера, що
змушує користувача напружувати очі при читанні повідомлень.
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ВАЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ ПРИ РОБОТІ З БРОМИСТИМ ЕТИДІЄМ
Шнуренко О.Р., студент (гр. БЕ-41м, ФБТ НТУУ «КПІ»)

Вступ. Охорона праці дуже важлива в сучасному суспільстві. Соціальне
значення охорони праці полягає у збереженні трудових ресурсів держави,
працездатності і трудового довголіття людини, захисті її від виробничих
шкідливостей і професійних захворювань.
Актуальність теми. Бурхливий розвиток фарміндустрії і розвиток
технологій вимагає постійного аудиту використання засобів індивідуального
захисту в лабораторії.
Багато використовуваних хімічних сполук мають здатність взаємодіяти з
ДНК або з її низькомолекулярними попередниками і викликати мутації.
Деякі
речовини
спочатку
є
реакційноздатними
мутагенами,
безпосередньо з’єднуються з ДНК і змінюють її хімічну структуру, інші, так
звані промутагени, для перетворення на мутагени зазнають метаболічну
активацію під дією ферментативних систем організму.
Дія багатьох ароматичних барвників базується на інтеркаляційному
зв’язку з ДНК в клітині з наступним інгібуванням реплікації та транскрипції [1,
2]. Барвники, що володіють здатністю проводити інтеркаляцію між основами
ДНК, викликають мутації із зсувом рамки зчитування.
В лабораторній практиці широко застосовується полімеразна ланцюгова
реакція (ПЛР) для різноманітних цілей. Детекція продуктів ампліфікації є
фінальною стадією ПЛР. Для детекції ампліфікованих фрагментів ДНК
використовується метод горизонтального електрофорезу в агарозному гелі з
використанням буфера. Для того, щоб візуально виявити ДНК-фрагменти в
буфер додають бромистий етидій. Ця речовина здатна вбудовуватися в
дволанцюгові молекули ДНК і флюорисцювати під ультрафіолетовими
променями [3].
Фенантридиновий мутаген бромистий етидій вбудовується в подвійну
спіраль ДНК шляхом інтеркаляції хромофора з боку малої канавки, в якій
розташовується його фенольне кільце. При цьому повздовжня вісь хромофора
ліганду приблизно паралельна більшим осям пар основ ділянки вбудовування.
Таке положення хромофора бромистого етидію може додатково стабілізуватись
водневим зв’язком між аміногрупою ліганду та фосфатом ДНК сайту
інтеркаляції [1, 4].
Бромистий етидій – сильний канцероген, здатний проникати через шкіру
в організм (рис. 1). Слід приділяти особливу увагу при роботі з ним. Для роботи
з бромистим етидієм використовуються засоби індивідуального захисту [3, 5].
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Рис. 1. Хімічна будова бромистого етидію [3].
Інформація про основні фізико-хімічним властивості наведена в табл. 1.
Табл. 1. Основні фізико-хімічні властивості бромистого етидію [3].
Властивість
Характеристика
Форма
Твердий
Колір
Темно-червоний
Запах
Без запаху
Поріг сприйняття запаху
Інформація відсутня
Точка плавлення
261-264 оС
Точка кипіння
Інформація відсутня
Відповідно до наказу МОЗ України N 88/14779 робота з розчинами, що
містять бромистий етидій (гель для електрофорезу, буферні розчини тощо),
проводиться в гумових рукавичках (одна або дві пари), оскільки речовина
вибірково комплексується з ДНК і має мутагенну та тератогенну дію [6].
Засоби індивідуального захисту при роботі з бромистим етидієм
відповідно до паспорта безпеки на продукцію. Захисна одежа повинна
підбиратись спеціально для кожного робочого місця в залежності від
концентрації та кількості використовуваних небезпечних речовин. Стійкість
захисної одежі повинна обговорюватись з відповідним постачальником [5].
Засобами індивідуального захисту для очей і обличчя слугують захисні
окуляри. Для захисту рук при повному контакті та при розбризкуванні слід
використовувати рукавиці з нітрилової резини, з товщиною матеріалу 0,11 мм і
з часом порушення цілісності ˃480 хв. Використовувані захисні рукавиці
повинні відповідати ЄС директиві 89/686/ЕЕС і стандарту EN374 [5].
Рекомендації по видаленню відходів (залишків). Відходи необхідно
розташовувати у відповідності до дерективи ЄС по відходам 2008/98/ЕС, а
також інших національних і місцевих приписів. Необхідно залишати речовини
в оригінальній упаковці. Не можна змішувати з іншими відходами. З
неочищеним контейнером необхідно обходитись так, як і з продуктом [5].
Заходи першої допомоги:
- В першу чергу, людина, яка надає першу допомогу, має захистити себе;
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- При вдиханні: свіже повітря. При зупинці дихання: негайно
застосувати механічну вентиляцію, кисневу маску, якщо необхідно. Негайно
викликаи дікаря;
- При контакті зі шкірою: промити великою кількістю води. Зняти
забруднену одежу. Звернутись до лікаря;
- При контакті з очима: промить великою кількістю води. Викликати
окуліста;
- При попаданні всередину: негайно змусити постраждалого випити води
(по меншій мірі два стакани). Отримати консультацію у лікаря.
Висновки. Запропоновано комплексний підхід до заходів з охорони праці
при роботі з бромистим етидієм в лабораторії при розділенні продуктів
полімеразної ланцюгової реакції в агарозних гелях методом електрофорезу, в
якому наголошується на обов’язкове використання засобів індивідуального
захисту.
Бромистий етидій має високу токсичну дію на організм людини, тому
дуже важливо слідувати правилам роботи з ним та користуватися засобами
індивідуального захисту, щоб захистити себе та інших працівників від його
негативного впливу.
Науковий керівник Гусєв А.Н., к.б.н., доцент (каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»)
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ЛАЗЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Праховник А. К. ассистент. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПИ»);
Луц А. О., студ. (гр. ОА-41м, ІЕЕ НТУУ «КПИ»);
Суртюджю Ремзи, студ. (грУЗ-14, ФММ НТУУ «КПИ», Турция)
Источники лазерного излучения и их классификация. Параметры,
определяющие воздействие лазерного излучения. Действие лазерного
излучения на человека.
Нормирование лазерного излучения и его контроль на рабочих местах.
Средства коллективной и индивидуальной защиты от лазерного излучения.
Указания к изучению темы
Лазерное излучение – это монохроматический (строго одной длины –от 0,2
до 1000 мкм – волны), когерентный (все источники излучения испускают
электромагнитные волны в одной фазе) и узконаправленный поток энергии,
излучаемой оптическим квантовым генератором.
Лазеры и лазерные установки (лазерные изделия) широко применяют при
плавке, сварке, резке материалов, в измерительной технике (лазерные
дальномеры, лазерные нивелиры), системе контроля уровня грунта при работе
дорожно-строительных машин, медицине и др. Наибольшее распространение в
промышленности получили лазеры, генерирующие электромагнитные
излучения с длиной волны 0,33; 0,49; 0,63; 0,69; 1,06; 10,6 мкм.
Основными параметрами, определяющими воздействие лазерного излучения, являются:
 энергетическая освещенность (облученность) Е (Вт/см 2) – отношение
потока излучения, падающего на малый участок поверхности, к площади этого
участка;
 энергетическая экспозиция Н (Дж/см2) – произведение энергетической
освещенности (облученности) на продолжительность облучения.
В зависимости от типа, конструкции и целевого назначения лазерных
изделий на обслуживающий персонал могут воздействовать следующие
опасные и вредные производственные факторы:
 лазерное излучение (прямое, отраженное и рассеянное);
 сопутствующие ультрафиолетовое, видимое и инфракрасное излучения
от источников накачки, плазменного факела и материалов мишени;
 высокое напряжение в цепях управления и источниках электропитания;
 электромагнитное излучение промышленной частоты и радиочастотного
диапазона;
 рентгеновское излучение от газоразрядных трубок и других элементов,
работающих при анодном напряжении более 5 кВ;
 шум;
 вибрация;
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 токсические газы и пары от лазерных систем с прокачкой, хладагентов и др.;
 продукты взаимодействия лазерного излучения с обрабатываемыми
материалами;
 повышенная температура поверхностей лазерного изделия;
 опасность взрыва в системах накачки лазеров.
При эксплуатации лазерных изделий также возможна опасность взрывов и
пожаров при попадании лазерного излучения на горючие материалы.
В зависимости от потенциальной опасности лазерные изделия подразделяют на четыре класса:
I класс – выходное излучение не опасно для глаз;
II класс – опасно для глаз прямое или зеркальное отражение излучения;
III класс – опасно для глаз прямое, зеркальное, а также диффузно отраженное излучение на расстоянии 10 см от отражающей поверхности и/или для
кожи – прямое или зеркально отраженное излучение;
IV класс – опасно для кожи диффузно отраженное излучение на расстоянии 10 см от отражающей поверхности.
Совокупность организационно–технических, санитарно–гигиенических и
лечебно-профилактических мероприятий, обеспечивающих безопасные и
безвредные условия труда персонала при использовании лазерных изделий
называют лазерной безопасностью.
В соответствии с СанПиН 5804-91 «Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров» установлены предельно допустимые уровни
(ПДУ) лазерного излучения устанавливаются для двух условий облучения –
однократного и хронического для трех диапазонов длин волн:
I – 180 < λ <= 380 нм;
II – 380 < λ <= 1400 нм;
III –1400 < λ <= 105 нм.
Нормируемыми параметрами лазерного излучения являются энергетическая экспозиция H, облученность E, энергия W и мощность P излучения. При
оценке воздействия на глаза лазерного излучения во II диапазоне нормирование
энергии и мощности лазерного излучения является первостепенным.
Организационно-технические мероприятия по обеспечению лазерной
безопасности включают:
 выбор, планировка и внутренняя отделка помещений;
 рациональное размещение лазерных изделий и порядок их обслуживания;
 использование минимального уровня излучения;
 организация рабочих мест;
 применение средств защиты и ограничение времени воздействия излучения;
 организация надзора за режимом работ;
 обучение персонала.
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Санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия по
обеспечению лазерной безопасности включают:
 контроль за уровнями опасных и вредных производственных факторов
на рабочих местах;
 контроль за прохождением персоналом предварительных и периодических медицинских осмотров.
При эксплуатации лазерных изделий II–IV класса назначается инженерно–
технический работник, прошедший специальное обучение, отвечающий за
обеспечение безопасных условий работы. При изменении потребителями
технических параметров лазерного изделия, влияющих на характер его работы
или выполняемые им функции, лицо или организация, осуществляющие эти
изменения, несут ответственность за проведение повторной классификации и
изменение знаков и надписей на лазерном изделии.
Лазерные изделия III–IV класса до начала их эксплуатации должны быть
приняты комиссией, назначенной администрацией учреждения, с обязательным
включением в ее состав представителей Роспотребнадзора. Комиссия
устанавливает выполнение требований СанПиН 5804–91, решает вопрос о
вводе лазерных изделий в эксплуатацию. Решение комиссии оформляется
актом.
Для ввода лазерного изделия III и IV класса в эксплуатацию комиссии
должна быть представлена следующая документация:
 паспорт на лазерное изделие;
 инструкция по эксплуатации и технике безопасности;
 утвержденный план размещения лазерных изделий;
 санитарный паспорт.
Средства коллективной защиты от лазерного излучения согласно ГОСТ
12.1.040–83 включают:
 оградительные устройства;
 предохранительные устройства;
 устройства автоматического контроля и сигнализации;
 устройства дистанционного управления;
 символы органов управления;
 знаки безопасности.
Оградительные средства защиты от лазерного излучения подразделяют:
 по способу применения – на стационарные и передвижные;
 конструкции – откидные, раздвижные, съемные;
 способу изготовления – на сплошные, со смотровыми стеклами, с отверстием переменного диаметра;
 структурному признаку – на простые, составные (комбинированные);
 виду применяемого материала – на неорганические, органические,
комбинированные;
 принципу ослабления – на поглощающие, отражающие, комбинированные;
438

 степени ослабления – непрозрачные, частично прозрачные;
 конструктивному исполнению – на заглушки, затворы, кожухи, козырьки, колпаки, крышки, камеры, кабины, перегородки, смотровые окна,
ширмы, щитки, шторы, экраны, щиты и др.
Предохранительные средства защиты от лазерного излучения подразделяют по конструктивному исполнению:
 на оптические устройства для визуального наблюдения и юстировки с
вмонтированными светофильтрами;
 юстировочные лазеры;
 телеметрические и телевизионные системы наблюдения;
 индикаторные устройства.
СИЗ от лазерного излучения включают в себя средства защиты глаз и лица
(защитные очки, щитки, насадки), средства защиты рук, специальную одежду.
Для оценки тех характеристик лазерного излучения, которые определяют
его способность вызывать биологические эффекты, и сопоставлении их с
нормируемыми величинами проводят дозиметрический контроль лазерного
излучения. Различают две формы дозиметрического контроля:
 предупредительный (оперативный) дозиметрический контроль;
 индивидуальный дозиметрический контроль.
Предупредительный дозиметрический контроль заключается в определении максимальных уровней энергетических параметров лазерного излучения
в точках на границе рабочей зоны.
Индивидуальный дозиметрический контроль заключается в измерении
уровней энергетических параметров излучения, воздействующего на глаза
(кожу) конкретного работающего в течение рабочего дня.
Предупредительный дозиметрический контроль проводят в соответствии с
регламентом, утвержденным администрацией предприятия, но не реже одного
раза в год в порядке текущего санитарного надзора, а также:
 при приемке в эксплуатацию новых лазерных изделий II–IV классов;
 внесении изменений в конструкцию действующих лазерных изделий;
 изменении конструкции средств коллективной защиты;
 проведении экспериментальных и наладочных работ;
 аттестации рабочих мест;
 организации новых рабочих мест.
Индивидуальный дозиметрический контроль проводится при работе на
открытых лазерных установках (экспериментальные стенды), а также в тех
случаях, когда не исключено случайное воздействие лазерного излучения на
глаза и кожу.
При дозиметрическом контроле лазерного излучения с известными параметрами измеряют облученность и энергетическую экспозицию.
При дозиметрическом контроле лазерного излучения с неизвестными
параметрами измеряют:
 облученность;
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 энергетическую экспозицию;
 длину волны излучения;
 длительность импульсов излучения;
 длительность воздействия лазерного излучения;
 частоту повторения импульсов излучения;
 угловой размер источника излучения по отношению к заданной точке
контроля.
При проведении контроля используют дозиметры лазерного излучения,
которые должны соответствовать требованиям ГОСТ 24469.
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РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Праховник А. К. ассистент. (каф. ОПЦБ НТУУ «КПИ»);
Мантыева Бахар, студ. (грУЗ-14, ФММ НТУУ «КПИ», Туркменистан);
Луц А. О., студ. (гр. ОА-41м, ІЕЕ НТУУ «КПИ»), Украина.
Для установления причин и обстоятельств происшествия несчастного
случая проводится его расследование.
О каждом страховом случае работодатель (его представитель) в течение
суток обязан сообщить в исполнительный орган страховщика (по месту
регистрации страхователя). О несчастном случае с числом пострадавших два
человека и более (групповой несчастный случай), несчастном случае, в результате которого пострадавшим было получено повреждение здоровья, отнесенное в соответствии с установленными квалифицирующими признаками к
категории тяжелых (тяжелый несчастный случай), или несчастном случае со
смертельным исходом, происшедшем с работниками или другими лицами,
участвующими в производственной деятельности работодателя, работодатель
(его представитель) в течение суток обязан направить извещение о групповом
несчастном случае (тяжелом несчастном случае, несчастном случае со
смертельным исходом) в органы и организации, указанные в Положении о
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порядке расследования и ведения учета несчастных случаев, профессиональных
заболеваний и аварий на производстве (далее – Положение)
В зависимости от обстоятельств происшествия и характера повреждений
здоровья пострадавших:
 расследование несчастных случаев (в том числе групповых), в результате
которых пострадавшие получили повреждения, отнесенные в соответствии с
установленными квалифицирующими признаками к категории легких,
проводится в течение трех дней;
 расследование иных несчастных случаев проводится в течение 15 дней.
Комиссией, проводившей расследование несчастного случая на производстве, составляется акт по форме Н–1 в шести экземплярах. В акте подробно
излагаются обстоятельства и причины несчастного случая на производстве, а
также указываются лица, допустившие нарушения установленных нормативных требований, со ссылками на нарушенные ими правовые нормы законодательных и иных нормативных правовых актов.
По результатам расследования каждого группового несчастного случая,
тяжелого несчастного случая или несчастного случая со смертельным исходом
составляются акт о расследовании группового несчастного случая (тяжелого
несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом) и заключение председателя комиссии – государственного инспектора труда. При
групповом несчастном случае на производстве акты формы Н–1 составляются
на каждого пострадавшего отдельно.
Расследованию, регистрации и учету подлежат также острые и хронические профессиональные заболевания (отравления), возникновение которых у
работников и других лиц обусловлено воздействием вредных производственных факторов при выполнении ими трудовых обязанностей или производственной деятельности.
При установлении предварительного диагноза – острое профессиональное
заболевание (отравление) учреждение здравоохранения в течение суток
направляет экстренное извещение о профессиональном заболевании работника
в
центр
государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора,
осуществляющего надзор за объектом, на котором возникло профессиональное
заболевание и сообщение работодателю.
Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора, получивший экстренное извещение, в течение суток со дня его получения приступает к выяснению обстоятельств и причин возникновения заболевания,
после выяснения которых составляет санитарно-гигиеническую характеристику
условий труда работника и направляет ее в государственное или муниципальное учреждение здравоохранения по месту жительства или по месту
прикрепления работника.
Учреждение здравоохранения на основании клинических данных состояния здоровья работника и санитарно-гигиенической характеристики условий его труда устанавливает заключительный диагноз – острое профессиональное заболевание (отравление) и составляет медицинское заключение.
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Центр профессиональной патологии на основании клинических данных
состояния здоровья работника и представленных документов устанавливает
заключительный диагноз – хроническое профессиональное заболевание (в том
числе возникшее спустя длительный срок после прекращения работы в
контакте с вредными веществами или производственными факторами), составляет медицинское заключение и в трехдневный срок направляет соответствующее извещение в центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора, работодателю, страховщику и в учреждение здравоохранения,
направившее больного.
Работодатель обязан организовать расследование обстоятельств и причин
возникновения у работника профессионального заболевания. В течение 10 дней
с даты получения извещения об установлении заключительного диагноза
профессионального заболевания работодатель создает комиссию по
расследованию профессионального заболевания, возглавляемую главным
врачом центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора. По
результатам расследования комиссия составляет акт о случае профессионального заболевания.
Анализ риска позволяет оценить потенциальную опасность оборудования,
рабочего места, участка и предприятия в целом, на основе вытекающих из этого
выводов определить степень опасности производства или машин, а также
оценить материальные последствия несчастных случаев и профессиональных
заболеваний, на основе чего и внедряются мероприятия по безопасности труда.
При выборе комплекса мер по управлению риском руководствуются
следующими приоритетами:
 устранение опасного фактора или риска; основано на том, что чем
больше отклонений от требований охраны труда выявлено при производственном контроле и аттестации рабочих мест по условиям труда, тем более
высокая вероятность несчастных случаев со смертельным исходом;
 борьба с опасным фактором или риском в источнике;
 снижение уровня опасного фактора или внедрение безопасных систем
работы;
 при сохранении остаточного риска обязательное использование СИЗ.
Управление риском включает также:
 регулярное наблюдение за условиями труда;
 предварительные и периодические медосмотры, группы диспансерного
наблюдения, целевые медосмотры работников и др.);
 контроль защитных приспособлений и применения СИЗ;
 систематическое информирование работников о существующем риске
нарушений здоровья, необходимых мерах защиты и профилактики;
 пропаганда здорового образа жизни (борьба с вредными привычками,
занятия физкультурой и профессионально ориентированными видами спорта) и
другие меры оздоровления.
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ОСНОВНЫЕ СВЕТОВЫЕ ВЕЛИЧИНЫ И ПАРАМЕТРЫ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЗРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ
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Информацию об окружающей среде человек получает в основном (до 90
%) через зрительный анализатор.
Поэтому полнота и качество информации, поступающей через органы
зрения, зависят во многом от световой среды.
Зрительный процесс основан на том, что свет, излучаемый или отражаемый объектом различения, производит соответствующее раздражение в светочувствительной сетчатке глаза.
Важнейшим фактор создания нормальных условий труда, отражающемся
на состоянии органов зрения и самочувствии человека, является освещение.
Неудовлетворительное освещение помещений, места производства работ
может явиться причиной утомления органов зрения, снижения производительности труда, ухудшения самочувствия работающих, несчастных
случаев, аварий.
Неправильно выполненное освещение может привести к взрывам,
пожарам или неспособности человека различить условную окраску на
электрических кабелях, баллонах, трубопроводах, знаках безопасности и др.
В зависимости от источника света освещение бывает:
 естественное – характерен для светлого времени суток и при работе в
помещениях, в которых имеются световые проемы (окна0) в стенах и фонари в
крыше здания. По своему спектральному составу является наиболее приемлемым;
 искусственное – используют для приближения ночных условий труда к
дневным, поскольку в это время суток отсутствует достаточная освещенность
поля зрения работающих равномерно распределенным световым потоком.
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Отличается относительной сложностью восприятия его органами зрения.
Это связано с тем, что суточные переходные режимы естественной освещенности имеют малую частоту при достаточно высокой (днем) или очень
низкой (ночью) интенсивности светового потока, а искусственное – довольно
большую частоту при недостаточной в целом освещенности.
Поэтому при
искусственном
освещении начинают возникать
неустойчивые зрительные процессы, которые из–за большой частоты
сменяемости световых условий накладываются друг на друга, не давая глазу
времени на адаптацию в новых условиях.
От усиленной деятельности приспособительных механизмов органы
зрения быстро утомляются, что вызывает утомление организма;
 совмещенное – освещение, при котором недостаточное по нормам естественное освещение дополняется искусственным.
По конструктивному оформлению естественное освещение бывает:
 одностороннее боковое – естественное освещение помещения через
световые проемы в наружных стенах;
 двустороннее боковое;
 верхнее – естественное освещение помещения через фонари, световые
проемы в стенах в местах перепада высот здания; используют в производственных зданиях с большой площадью и целесообразность его применения
решают в каждом отдельном случае применительно к производственным
особенностям и типу зданий и с учетом требований аэрации;
 комбинированное – сочетание верхнего и бокового освещения.
Естественный свет внутри помещения распределяется неравномерно в
зависимости от конструкции световых проемов и их размещения.
При одностороннем боковом освещении уровень его в глубине помещения
уменьшается. Лучшее освещение обеспечивается боковыми проемами.
При верхнем освещении хорошо освещается пространство в середине
помещения и хуже у стен. Устройство комбинированного освещения создает
более равномерное освещение по всей глубине помещения.
Выбор системы освещения – верхнего, бокового или комбинированного
определяют в зависимости от назначения помещения.
Кроме того, при устройстве окон в стенах следует учитывать, что:
предпочтительнее одно большое окно, чем несколько небольших того же
суммарного размера; окна должны располагаться равномерно и возможно
ближе к потолку, должны иметь узкие и редкие переплеты; свет через окна
должен падать на рабочее место слева по отношению к работнику с углом
падения световых лучей не менее 25–30о.
В световых проемах ограждающих конструкций зданий предусматривают
устройства и приспособления (солнцезащитные козырьки, экраны, жалюзи,
шторы, пустотелые стеклянные блоки и др.), устраняющие на рабочих местах
действие прямой или отраженной блесткости.
По назначению общее искусственное освещение классифицируют:
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 на рабочее – предусматривается для всех помещений зданий, а также
участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей
и движения транспорта; должно быть независимым от наличия аварийного
освещения;
 дежурное – освещение в нерабочее время;
 охранное – освещение, предусматриваемое для охраны периметра и
территории объекта;
 освещение безопасности – аварийное (необходимо для продолжения
работы в помещениях и на открытых пространствах, если прекращение работы
в нормальном режиме из-за отсутствия рабочего освещения может вызвать
пожар, взрыв, отравления людей, опасность травматизма в местах массового
скопления, а также длительное нарушение технологического процесса и др.) и
эвакуационное (для эвакуации людей из помещения при аварийном
отключении рабочего освещения).
По конструктивному оформлению искусственное освещение может быть
двух систем:
 общее – используют для освещения всего помещения; может быть равномерным, т. е. создающим условия зрительной работы в любом месте освещаемого помещения или локализованным, т. е. создает условия зрительной
работы с учетом размещения рабочих мест;
 комбинированное, т. е. сочетание общего и местного освещения – применяют при выполнении работ высокой точности, а также при необходимости
создания определенного или изменяемого в процессе работы направления
света.
Условия работы органов зрения можно охарактеризовать как количественными, так и качественными показателями.
При оценке естественного освещения используют:
 количественный показатель – коэффициент естественной освещенности
(КЕО) – отношение естественной освещенности, созданной в некоторой точке
М заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственно или
после отражений), к одновременному значению наружной горизонтальной
освещенности в этой точке, создаваемой рассеянным светом полностью
открытого небосвода, выражаемой в процентах;
 качественный показатель – неравномерность освещения (отношение
среднего значения КЕО к минимальному КЕО в помещении), учитывается,
поскольку наружная освещенность не постоянна и резко колеблется как по
времени года, так и по часам суток.
Часть лучистого потока, которая воспринимается зрением человека как
свет, называют световым потоком F; единица измерения люмен (лм). Световой
поток, заключенный внутри телесного угла θ, в вершине которого расположен
точечный источник света силой I, определяется по формуле
F = I θ.
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Телесный угол θ – угол, в пределах которого распространяется световой
поток. Полный телесный угол пространства, окружающего точку, равен 4p
стерадиан (ср), телесный угол каждой из полусфер равен 2p (ср).
Точечные источники света характеризуются силой света I, определяемой
отношением светового потока к телесному углу, в пределах которого он
распространяется
I = F/θ.
Сила света измеряется в канделах (кд).
Освещение рабочей поверхности будет тем лучше, чем больший световой
поток приходится на эту поверхность. Степень освещения поверхности, т. е.
плотность светового потока на освещаемую поверхность, характеризуется
освещенностью
E = F/S,
где Е – освещенность поверхности, единица измерения – люкс (лк); S –
площадь освещаемой поверхности, м2.
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Радиационная безопасность – это деятельность, связанная с
осуществлением комплекса технических, организационных и лечебнопрофилактических мероприятий от воздействия источников ионизирующих
излучений на человека и окружающую среду. Вопросы радиационной безопасности регламентируются соответствующими нормативно-правовыми
документами.
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Выбор тех или иных защитных мероприятий зависит от группы облучаемых лиц, конкретных условий труда с источниками ионизирующих излучений (ИИ) и технологии выполняемой работы.
Установлены три группы облучаемых лиц:
А – персонал (лица, работающие с источниками ИИ);
Б – персонал (лица, которые непосредственно не работают с источниками
ИИ, но по условиям размещения рабочих мест или условиям проживания могут
подвергаться воздействию источников);
В – население области, края, республики, страны.
Защитные мероприятия, обеспечивающие радиационную безопасность,
основаны на знании законов распределения ИИ и характера их взаимодействия
с веществом. Главные из них следующие:
 доза внешнего облучения пропорциональна интенсивности излучения
(мощности дозы) и времени его воздействия;
 интенсивность излучения от точечного источника (для точечного источника его размеры в 10 раз менее расстояния до точки измерения) пропорциональна количеству квантов или частиц, испускаемых им в единицу времени,
и обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника до точки
излучения;
 при экранировании источника ИИ интенсивность излучения убывает по
экспоненциальному закону в зависимости от толщины экранов и удельной
массы материалов, из которых изготовлены экраны;
 распространение радиоактивных аэрозолей в воздушной среде и их
оседание на местностях и на поверхности зданий, сооружений и технических
средств, создающее радиоактивное загрязнение, зависит от состояния атмосферы, погодных и климатических условий.
Из этих закономерностей вытекают основные принципы обеспечения
радиационной безопасности:
 защита временем;
 защита расстоянием;
 защита экранированием;
 защита ограничением поступления радионуклидов в организм человека.
Защита временем основана на сокращении времени работы с источниками
ИИ, что позволяет уменьшить дозы облучения персонала. Этот принцип
особенно часто применяют при работе персонала с малыми активностями.
Защита расстоянием – это простой и достаточно надежный способ защиты,
связанный со способностью излучения терять свою энергию при взаимодействии с веществом: чем больше расстояние от источника ИИ, тем больше
процессов взаимодействия излучения с атомами и молекулами, что в конечном
итоге приводит к уменьшению дозы облучения персонала.
Экранирование источников ИИ – размещение источника ИИ в ампулах,
контейнерах и других герметизирующих устройствах является наиболее эф-
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фективным способом защиты. В зависимости от вида ИИ для экранирования
применяют различные материалы.
Средства коллективной защиты от ИИ согласно ГОСТ 12.4.120–83 в зависимости от их назначения подразделяют:
 на средства защиты от внешнего облучения;
 средства защиты от внутреннего облучения;
 средства защиты от комбинированного (внешнего и внутреннего) облучения;
 средства защиты общего применения.
Средства защиты от внешнего облучения закрытыми источниками ИИ по
конструктивному исполнению подразделяют на оградительные и предупредительные устройства.
Оградительные устройства по способу защиты подразделяют на сухие
(стационарные и передвижные), жидкостные и смешанные.
Предупредительные устройства по конструктивному исполнению подразделяют на дисциплинирующие и ограничительные барьеры. Наиболее
распространенным средством защиты из предупредительных устройств являются экраны, материал и толщина которых определяются энергией излучения.
Література
Зеркалов Д. В. Охрана труда. Методические указания для самостоятельной
работы иностранных студентов. (http://www.zerkalov.kiev.ua/node/41 –
електронна адреса книги. Режим доступа свободный )
Зеркалов Д.В. Безопасность труда. Хрестоматия. — К.: Основа, 2009. —
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