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Тема 1. Вступ. Основи гігієни праці та промислова санітарія 

План 

1.1. Основи санітарної підготовки і організації виробничої гігієни на 

підприємствах. 

      1.2. Медико - санітарне обслуговування працівників. 

1.3. Шкідливі та небезпечні фактори на підприємствах. 

1.4. Професійні захворювання та запобігання їх виникненню. 

1.5. Атестація робочих місць. 

1.1. Основи санітарної підготовки і організації 

виробничої гігієни на підприємствах 

Головним завданням не тільки харчової, алей будь-якої галузі 

промисловості є збільшення продуктивності праці. Разом з тим 

продуктивність праці обумовлена також здатністю працівників фізично, 

фізіологічно та психофізіологічно виконувати поставлені задачі, тобто 

продуктивність праці нерозривне пов'язана з умовами праці, розробкою та 

впровадженням заходів до попередження впливу шкідливих факторів на 

здоров'я людини.  

Прогрес в різних галузях науки і техніки, досягнення медико-

біологічних наук сприяли не тільки розширенню і поглибленню знань про 

вплив праці на людину, але й посиленню уваги суспільства до наукових і 

практичних проблем оздоровлення праці. 

Автоматизація і механізація виробничих процесів, впровадження нових 

технологій, хімізація народного господарства, інтенсифікація праці і 

розвиток нових форм вимагають обов'язкової участі гігієністів на всіх стадіях 

утворення нових виробництв і їх експлуатації. Науково-технічний прогрес 

створює великі можливості в рішенні задач гігієни праці, але вона не знижує 

гостроти багатьох проблем. 

Гігієна праці  – галузь профілактичної медицини, яка розробляє наукові 

основи і практичні заходи до забезпечення покращення виробничих умов з 

метою збереження здоров'я працівників, високого рівня працездатності, 
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запобігання виникненню травматизму, професійних захворювань та інших 

негативних наслідків, які можуть бути пов'язані з трудовою діяльністю 

людини. 

Гігієна праці є комплексною наукою, тісно пов'язаною з теоретичними 

і клінічними дисциплінами. Для рішення задач, що стоять перед нею, гігієна 

використовує різнобічні методи. При вивченні навколишнього середовища на 

виробництві гігієна праці опирається в основному на фізичні і хімічні 

методи, пристосовані для санітарно-гігієнічних досліджень. Для оцінки 

впливу процесу праці і різних факторів виробничого середовища на організм 

застосовують фізіологічні і біохімічні методи. Широко використовується 

дослідницький метод при вивченні впливу на організм хімічних речовин, 

фізичних факторів середовища, при обґрунтуванні нормативів. 

Для харчової промисловості раціональний гігієнічний режим та 

виконання вимог виробничої та особистої гігієни запобігають зниженню 

гігієнічної якості продукції і сприяють профілактиці захворювань та отруєнь 

населення харчовими продуктами.  

Виробнича санітарія – це комплекс заходів, спрямованих на 

оздоровлення умов праці робітників, усунення негативно діючих на здоров'я 

шкідливих факторів і попередження професійних захворювань, що сприяє 

підвищенню продуктивності праці і якості продукції. 

В реальних умовах виробництва працюючі можуть піддаватись впливу 

одночасно кількох шкідливих і небезпечних виробничих факторів. 

Для встановлення пріоритету в проведенні оздоровчих заходів 

використовується «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості 

та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та 

напруженості трудового процесу», затверджена наказом Міністерства 

охорони здоров'я від 31 грудня 1997 р. № 382. 

Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та 

небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості 

трудового процесу (далі - Гігієнічна класифікація) призначена для: 
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 гігієнічної оцінки існуючих умов та характеру праці на робочих місцях; 

 атестації робочих місць; 

 санітарно-гігієнічної експертизи виробничих об'єктів; 

 санітарно-гігієнічної паспортизації стану виробничих підприємств; 

 встановлення пріоритетності в проведенні оздоровчих заходів; 

 розробки рекомендацій для профвідбору, профпридатності; 

 створення банку даних про умови праці на рівні підприємства, району, 

міста, регіону, країни.  

В основу класифікації покладені фактори виробничого середовища і 

виробничого процесу, небезпека їх дії на працездатність і здоров'я 

працюючих. За цими показниками виділено три класи умов і характеру праці 

з урахуванням перевищення гігієнічних нормативів: 

1клас – оптимальні умови і характер праці, за яких виключено 

несприятливий вплив на здоров'я працюючих небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів, створюються передумови для зберігання високого 

рівня працездатності (повна відсутність чинників шкідливості та небезпеки 

чи неперевищення рівней, прийнятих як безпечні). 

2 клас  – допустимі умови і характер праці, при яких рівень 

небезпечних і шкідливих виробничих факторів не перевищує встановлених 

гігієнічних нормативів на робочих місцях, а можливі функціональні зміни, 

викликані трудовим процесом, відновлюються під час регламентованого 

відпочинку протягом робочого дня чи домашнього відпочинку до початку 

наступної зміни і не чинять несприятливої дії в найближчі і віддалені періоди 

на стан здоров'я працюючих і їх покоління. 

3 клас – шкідливі і небезпечні умови і характер праці, при яких 

внаслідок порушення санітарних норм і правил можлива дія небезпечних і 

шкідливих факторів виробничого середовища в значеннях, перевищуючих 

гігієнічні нормативи, а також психофізіологічних факторів трудової 
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діяльності, які викликають функціональні зміни організму і можуть привести 

до стійкого зниження працездатності і порушення здоров'я працюючих. 

Важливе значення у харчовій промисловості має дотримання 

робітниками правил особистої гігієни, що значною мірою обумовлює якість 

виготовленої продукції. Особиста гігієна працівників харчових виробництв 

полягає в старанному догляді за шкірою, особливо на руках, за порожниною 

рота; у дотриманні правил використання спеціального одягу, взуття та 

засобів індивідуального захисту, правил поведінки на харчових 

підприємствах; у регулярному проходженні відповідних періодичних 

медичних оглядів і профілактичних щеплень. 

Догляд за шкірою. Робітники харчових підприємств повинні кожен 

день після закінчення роботи приймати теплий пут вмиватися з милом і 

мочалкою. Після миття посилюється дихання шкіри, самопочуття людини 

покращується, зменшується почуття втоми. 

Руки найчастіше забруднюються і засіваються різними 

мікроорганізмами, які потім переносяться на харчову сировину і продукцію. 

Такі важкі хвороби, як дизентерія, черевний тиф, паратиф в більшості 

випадків передаються через забруднені руки. Тому як у виробничих умовах, 

так і вдома, перед початком роботи і після неї, перед їжею, після відлучення 

від робочого місця і після торкання забруднених предметів руки треба мити, 

намилюючи їх не менш двох разів; при простому полосканні рук під краном 

мікробні забруднення не змиваються. Якщо при митті рук теплою водою з 

милом виробничі забруднення не змиваються, то необхідно застосовувати 

спеціальні миючі засоби. Ці засоби бувають у вигляді пасти, пасти-мила, 

мильно-ланолінової пасти та ін. Перед відвідуванням туалету залишають 

санодяг у спеціально відведеному місці. Після відвідування туалету слід 

особливо старанно мити руки, бо мікроби можуть знаходитися  на усіх 

предметах  – ручках на дверях, стінах, бумазі, одязі.   

Особливо ретельно треба чистити взуття. Після цього руки слід вимити 

теплою водою з милом, а потім продезінфікувати їх 0,2% розчином хлорного 
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вапна, а потім знову промити теплою водою. Якщо робітники 

використовують одяг з короткими рукавами, то руки треба мити до ліктів. 

Потім старанно витерти руки чистим рушником або висушити потоком 

теплого повітря з електрорушника. Щоб пом’якшити шкіру рук, їх змащують 

гліцерином або кремами. Місця пошкодження (подряпини, порізи) слід 

негайно обробити антисептичними засобами: йодом, брильянтового 

зеленого, плівкоутворюючими антисептиками (рідиною Новікова, 

лейкопластиром). Всі працівники, що працюють у безпосередньому контакті 

з охолодженою харчовою сировиною, повинні робити масаж рук та приймати 

ультрафіолетове опромінення та теплові ванни. 

При отриманні порізів рук і наявності на них гнійних захворювань 

необхідно повідомити представника адміністрації цеху. До заживання шкіри 

робочих переводять на операції що не пов’язані з безпосередньою обробкою 

сировини. 

Правильний догляд за нігтями має важливе значення в особистій гігієні 

робітників харчових виробництв. Нігті треба коротко підрізати і слідкувати 

за їх чистотою – під нігтями можуть накопичуватися мікроорганізми та яйця 

глистів. Наносити на нігті лак не дозволяється, допускається періодичний 

виробничий манікюр. 

Забороняється працювати в мокрому одязі та вологих рукавицях. Для 

роботи в приміщеннях з мокрою підлогою робітники одягають гумове взуття, 

яке затримує випаровування поту, що виділяється потовими залозами шкіри 

ніг. Якщо ноги сильно потіють, то під час приймання душу їх старанно 

вимивають з милом і між пальцеві проміжки витирають 10% розчином 

квасців. Ноги рекомендують мити і перед сном. Шкарпетки і панчохи 

повинні бути чистими та сухими, робоче взуття просушене, а в необхідних 

випадках продезінфіковане. 

Догляд за порожниною рота. При кашлі, чханні, голосній розмові з 

рота з краплинами слини можуть виділятися патогенні мікроорганізми і 

інфікувати харчові продукти. Тому необхідно доглядати за порожниною 
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рота: полоскати рот після їжі, щодня чистити зуби, своєчасно пломбувати 

зуби, не допускати утворення в них порожнин. Хворі зуби можуть бути 

причиною токсичного ревматизму, гаймориту, шлункових захворювань, 

кон'юнктивіту, бронхіальної астми, сепсису. 

Поведінка на виробництві. Під час обідніх та регламентованих 

перерв не слід знаходитися у виробничих приміщеннях. Категорично 

забороняється приносити їжу і вживати її на робочих місцях. Їжу слід 

вживати в їдальні, буфеті чи у спеціальній кімнаті. Робітники харчових 

підприємств перед початком роботи повинні одягти санодяг так, щоб він 

повністю закривав домашній одяг. 

Замість ґудзиків краще користуватися зав'язками. Зовсім не 

дозволяється застібати санітарний одяг шпильками, голками – вони можуть 

потрапити у харчові продукти. Заходити до їдальні чи туалету в санодязі, а 

також виносити його з підприємства і прати вдома забороняється. Різні 

предмети туалету (гребінці, люстерка, пудрениці, губну помаду) потрібно 

залишати у гардеробній. При одяганні санодягу не можна допускати, щоб 

кінці зав'язок, пасів вільно звисали. Волосся слід підбирати під ковпаки чи 

хустинки. 

Під час роботи потрібно обов'язково застосовували засоби 

індивідуального захисту – непромокальні фартуха, гумові чоботи і 

рукавички, респіратори, окуляри; протишумові навушники та іч. 

В туалетах біля умивальниках повинно бути мило, рушник, 

дезінфікуючий розчин для рук, вішалки для халатів, повітряні рушники. 

Туалети повинні бути обладнані унітазами з педальним зливом води; перед 

входом повинен лежати половик для дезінфекції взуття. 

Категорично забороняється палити у виробничих приміщеннях для 

запобігання попаданню недопалків, сірників, попелу в продукцію. Для 

паління відводять спеціальні місця. 

Відповідальність за санітарний стан підприємства несе директор, за 

санітарний стан цехів, відділів  – начальник цеху, зміни – майстер зміни, за 
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санітарний стан робочого місця  – робітник. 

Всі робітники проходять навчання зі складанням іспитів із санітарного 

мінімуму із занесенням результатів до санітарного журналу чи книжки. 

1.2. Медико - санітарне обслуговування працівників 

Медико-санітарне обслуговування працівників на промислових 

підприємствах забезпечує адміністрація підприємства і заклади Міністерства 

охорони здоров'я України, а саме: лікувально-профілактичні, санітарно-

епідеміологічні, науково-дослідні, медичні інститути (університети), на 

території обслуговування яких знаходяться підприємства. Вони повинні 

надана їй медичну допомогу працюючим у разі їх загального чи 

професійного захворювання, отруєння, при травмах та інших порушеннях 

здоров'я, а також організовувати і проводити профілактичну роботу на 

підприємстві. 

На великих підприємствах організуються медично-санітарні частини, 

які об'єднують у собі всі існуючі на даному підприємстві заклади по 

медично-санітарному обслуговуванню працюючих. 

Оздоровчі пункти можуть бути загальнозаводські і цехові (у великих 

цехах). Якщо на підприємстві є кілька оздоровчих пунктів, один з них 

виконує функції центрального. 

Медично-санітарна частина, міська чи районна поліклініка, які 

організують оздоровчі пункти на підприємствах, забезпечують їх медичним 

обладнанням, інструментами, медикаментами. Приміщення для оздоровчих 

пунктів, а також господарський інвентар, меблі, транспорт, зв'язок та 

комунальні послуги надають підприємства. 

Робота оздоровчих пунктів проводиться у двох напрямках: 

лікувальному та санітарно-профілактичному. 

Лікувальна робота полягає у наданні кваліфікованої і швидкої першої 

долікарняної допомоги при нещасних випадок, професійних отруєннях і 

раптових захворюваннях. На оздоровчих пунктах виконується первинна 

діагностика захворювання чи травми. Лікар оздоровчого пункту може видати 
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листок непрацездатності строком до трьох днів, направити у разі 

необхідності хворого в поліклініку чи стаціонар на лікування. 

Санітарно-профілактичну роботу оздоровчі пункти проводять за 

єдиними комплексними планами разом з адміністрацію, службами охорони 

праці підприємств. До комплексних планів включають всі необхідні заходи 

до запобігання травматизму і захворюванням серед працюючих. 

Основні функції оздоровчих пунктів в проведенні санітарно-

профілактичної роботи такі: 

– систематично спостерігати за здоров'ям працюючих на підприємстві 

шляхом досконалого вивчення і аналізу захворювань та травматизму 

працюючих у колективі в цілому і в окремих його групах;  

– брати участь в організації і проведенні профілактичних медичних 

обстежень осіб, працюючих у харчових цехах і на ділянках зі шкідливими 

виробничими факторами;  

– систематично спостерігати за санітарним становищем підприємства, 

розробляти і контролювати заходи до оздоровлення і покращення умов праці 

працюючих;  

– участь в проведенні профілактичних прищеплень для запобігання 

інфекційним захворюванням;  

– виявлення і ліквідація бактеріо- і глистоносіїв у працюючих в 

виробничих цехах;  

– залучення активу робочих до здійснення на виробництві санітарно-

оздоровчих заходів, організація санітарних постів в цехах, навчання робочих 

заходам першої допомоги при травмах, отруєннях, раптових захворюваннях; 

проведення санітарно-просвітньої роботи серед членів колективу. 

Адміністрація за рахунок коштів підприємства організує проведення 

медичних оглядів, відшкодовує витрати на лікування, професійну та медичну 

реабілітацію осіб з професійними захворюваннями, обстеження конкретних 

умов праці для складання санітарно-гігієнічної характеристики. 
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Серед медико-санітарних профілактичних заходів важливу роль 

відіграють попередні та періодичні огляди. 

Попередні медичні огляди при прийнятті на роботу проводять з метою 

установлення фізичної і психофізичної придатності осіб до роботи за 

конкретно визначеною професією, спеціальністю, посадою, для запобігання 

захворюванням, нещасним випадкам, виявлення захворювань (інфекційних 

та ін.), які становлять загрозу зараження працівників, а також продукції, що 

випускається. Допускаються до роботи особи віком до 21 року лише після 

попереднього медичного огляду. 

Періодичні медичні огляди проводяться для осіб, які зайняті на важких 

роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці. Вони 

забезпечують динамічний нагляд за станом здоров'я працівників, виявлення 

ранніх ознак впливу виробничих умов і шкідливості на організм, а також 

захворювань, які не дають змоги продовжувати роботу за даною професією, 

запобігання нещасним випадкам, поширенню інфекційних і паразитарних 

захворювань. 

1.3. Шкідливі та небезпечні фактори на підприємствах 

Небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що існують па 

підприємствах, за природою дії поділяються на групи: фізичні, хімічні, 

біологічні і психофізіологічні. 

До групи фізичних факторів відносяться: рухомі машини та механізми; 

незахищені рухомі елементи виробничого обладнання, пересувні вироби, 

заготовки, матеріали; підвищена запиленість та загазованість повітря робочої 

зони; підвищена або знижена температура поверхонь обладнання, матеріалів; 

підвищена або знижена температура повітря робочої зони, підвищений рівень 

шуму, вібрації, інфразвукових коливань, ультразвуку; підвищений або 

знижений барометричний тиск в робочій зоні та його різка зміна; підвищена 

або знижена вологість повітря, його рухомість, іонізація повітря; підвищений 

рівень іонізуючих випромінювань в робочій зоні; небезпечний рівень 

напруги в електричному ланцюгу, замикання якого може відбутися через тіло 
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людини; підвищений рівень статичної електрики, електромагнітних 

випромінювань; підвищена напруженість електричного і магнітного поля, 

відсутність або недостача природного світла; недостатня освітленість робочої 

зони; підвищена яскравість світла, знижена контрастність, пряма та 

віддзеркалена блисткість; підвищена пульсація світлового потоку, 

підвищений рівень ультрафіолетової та інфрачервоної радіації. 

До групи хімічних факторів відносяться такі підгрупи: 

а) за характером дії на організм людини – загальнотоксичні, діючі на 

центральну нервову систему, кров та кровотворні органи (сірководень, 

ароматичні вуглеводи, оксид вуглецю, бензол, наркотики, спирти, кофеїн та 

ін.); подразнюючі, тобто діючі на слизову оболонку очей, носа, верхні 

дихальні шляхи та легені, шкіряний покрив (пари лугів та, кислот, оксиди 

азоту, аміак, сірчаний ангідрид та ін.); сенсибілізуючі речовини, які після 

відносно нетривалої дії на організм викликають підвищену чутливість до 

них, – наступна дія незначної кількості цієї речовини призводить до 

швидкого розвитку реакції, що спричиняє шкірні захворювання, астматичні 

явища, захворювання крові (ртуть, альдегіди, ароматичні нітро-, нітрозо- та 

аміноз'єднання); канцерогенні, які викликають утворення злоякісних ракових 

пухлин, – це широко застосовувані в гумовій промисловості продукти 

перегонки нафти, сажа, дьоготь, кам'яновугільна смола та інші; мутагенні, які 

викликають порушення генетичної клітини, що позначається на його 

потомстві (сполука ртуті та свинцю, оксид етилену); 

б) за шляхом проникнення в організм людини – дихальні шляхи, 

шлунково-кишковий тракт, через шкіряний покрив. 

До групи біологічних небезпечних та шкідливих виробничих факторів 

відносяться об'єкти, дія яких на працюючих викликає захворювання, –  

мікроорганізми (бактерії, віруси), спірохети (тваринні та рослинні). 

Група психофізіологічних небезпечних та шкідливих виробничих 

факторів за характером дії ділиться на фізичні (статичні, динамічні, 
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гіподинамічні) і нервово-психічні перевантаження, які виникають від 

розумової перенапруги, монотонності праці та емоційних факторів. 

Шкідлива речовина – це речовина, яка при контакті з організмом 

людини в разі порушення вимог безпеки може викликати виробничі травми, 

професійні захворювання або відхилення в стані здоров'я, виявлені 

сучасними методами як в процесі роботи, так і в подальшому житті 

теперішнього і наступного поколінь. 

Шкідливі (отруйні) речовини, які застосовуються в промисловості при 

неправильній організації праці, виробництва та певних профілактичних 

заходів, можуть надати шкідливого впливу на здоров'я людини, призвести до 

гострих або хронічних отруєнь та професійних захворювань. Гостра форма 

захворювань виникає при короткостроковому впливові на організм 

шкідливих речовин високої концентрації, хронічна – при довгостроковому 

впливі таких концентрацій шкідливих речовин, здатних накопичуватись в 

організмі. 

Отруєння шкідливими речовинами можливе тільки при їх концентрації 

в повітрі робочої зони, що перевищує гранично допустимі концентрації 

(ГДК) шкідливих речовин. 

ГДК – це такі концентрації, які при щоденній праці (окрім вихідних) 

протягом зміни і протягом всього трудового стажу не викликають у 

працюючих захворювань або відхилень в стані здоров'я як в період праці, так 

і в подальші строки життя теперішнього та наступних поколінь. 

ГДК газів, пари, пилу і рівня забруднення повітря визначаються в 

гравіметричних показниках (мг/м3), тобто за складом ваги шкідливої 

речовини в 1 м3 повітря. 

Робочою зоною є простір висотою до 2,0 м над рівнем ґрунту або 

площадки, на якій розміщені місця постійного або тимчасового перебування 

працюючих. Під постійним розуміють місце, на якому працюючий 

знаходиться більшу частину (понад 50% або більше 2,0 год. безперервно) 

свого робочого часу. 
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ГДК шкідливих газів, пари та пилу в повітрі робочої зони виробничих 

приміщень харчових виробництв, що розглядаються, наведена в табл. 1. 

Таблиця 1. 

№ 

п/п 

Найменування шкідливостей ГДК 

мг/м3 

1 2 3 

 Газ і пара  

1 Оксиди азоту (NO2, NO) 2,0 

2 Акролеїн 0,2 

3 Амілацетат 100,0 

4 Аміак 20,0 

5 Сірчаний андигрід 1,0 

6 Ацетон 200,0 

7 Бензин і керосин (в перерахунку на С) 300,0 

8 Бензол 5,0 

9 Діоксид хлору 0,1 

10 Дихлоретан 10,0 

11 Ксилол 50,0 

12 Сірчана кислота 1,0 

13 Соляна кислота 5,0 

14 Оцтова кислота 5,0 

15 Металева ртуть 0,01 

16 Сірководень 10,0 

17 Скипидар (в перерахунку на С) 300,0 

18 Кальцинована сода 2,0 

19 Метиловий спирт (метанол) 5,0 

20 Етиловий спирт 1000,0 

21 Толуол 50,0 

22 Уайт-спірит (в перерахунку на С) 300,0 

23 Окис вуглецю 20,0 

24 Діоксид вуглецю 9000.0 

25 Чотирихлористий вуглець 20,0 

26 Їдкі луги (в перерахунку на NaOH) 0.5 

27 Етиловий ефір 300,0 
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28 Діетиловий ефір 300,0 

 Пил  

1 Зерновий 4,0 

2 Вапняковий 6,0 

3 Борошняний 6,0 

4 Крохмальний 6.0 

5 Цукровий 10,0 

6 Рослинний з домішкою діоксиду кремнію, %  

 більше 10 (зерновий) 2,0 

 від 2,0 ДО 10,0 4,0 

 менше 2 6,0 

7 Вугільний:  

 коксовий і сланцевий 6,0 

 із вмістом діоксиду кремнію менше 2% 10,0 

Умови праці розподіляються на 4 класи: 

1 клас – оптимальні умови праці – такі умови, при яких зберігається не 

лише здоров’я працюючих, а й створюються передумови для підтримання 

високого рівня працездатності.  

2 клас – допустимі умови праці – характеризуються такими рівнями 

факторів виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують 

встановлених гігієнічних нормативів для робочих місць, а можливі зміни 

функціонального стану організму відновлюються за час регламентованого 

відпочинку або до початку наступної зміни та не чинять несприятливого 

впливу на стан здоров’я працюючих і їх потомство в найближчому та 

віддаленому періоді. 

3 клас – шкідливі умови праці – характеризуються наявністю шкідливих 

виробничих факторів, що перевищують гігієнічні нормативи і здатні чинити 

несприятливий вплив на організм працюючого та (або) його потомство. 

В кожному виробничому середовищі на організм людини одночасно 

можуть діяти декілька шкідливих факторів, які або взаємно компенсуються, 

або накладаються один на одний, шкідливо впливаючи на здоров'я людини. 
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Правильно організований в санітарно-гігієнічному відношенні 

трудовий процес повинен виключати вплив шкідливих факторів на 

працюючих. 

Нормуванням базисних і здорових умов праці та тяжкої праці в країні 

займаються спеціальні медичні та інші установи. Розроблені ними норми і 

стандарти є обов'язковими для виконання на всіх підприємствах країни. 

1.4. Професійні захворювання та запобігання їх виникненню 

Захворювання, викликане дією на працюючого шкідливих умов праці, 

класифікується як професійне захворювання. Явище, яке характеризується 

сукупністю професійних захворювань, називають професійною 

захворюваністю. В деяких випадках вплив шкідливих факторів виробничого 

середовища призводить до виникнення виробничо обумовленої 

захворюваності. 

Рівень захворюваності з тимчасовою втратою роботи в харчовій 

промисловості більше, ніж в інших галузях промисловості. 

У хлібопекарному і макаронному виробництвах основними 

шкідливими факторами є підвищена температура повітря і борошна. Пил 

борошна спричиняє гострі і хронічні захворювання верхніх дихальних 

шляхів, а також бронхіальну астму в пекарів, мірошників і кондитерів. Крім 

того, пил борошна викликає алергічні захворювання шкіри. 

У кондитерському виробництві шкідливими факторами є пил (цукру, 

борошна, крохмалю, какао, сухого молока, тальку, пектину) і токсичні 

речовини (оксид вуглецю, сірчаний ангідрид, акролеїн, бікарбонат натрію, 

аміак, лимонна кислота, вуглекислий амоній, луги тощо). У структурі 

захворюваності з тимчасовою втратою працездатності переважають грип і 

катар верхніх дихальних шляхів, захворювання центральної і периферичної 

нервової системи. Важливе місце займають гнійні захворювання шкіри, 

захворювання зубів, що обумовлено впливом цукрового пилу і залишків 

часто споживаних цукрових речовин на розвиток карієсу у кондитерів. 

Підвищене споживання легкозасвоюваних вуглеводів (цукру, кондитерських 
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вироби; може призвести до гіперхолестеринемії, розвитку ранніх ознак 

атеросклерозу. 

Умови праці при виробництві пива, безалкогольних напоїв обумовлені 

можливістю дії гігієнічних факторів (пил зернових, спор, плісеневих грибів, 

неприємного мікроклімату). Під час приготування солоду в повітря 

надходить зерновий пил, спори мікроорганізмів зерна і солоду. 

На цих виробництвах переважають такі захворювання: пневмоконіоз, 

кон'юнктивіт, алергія, хвороби органів дихання. Бувають випадки гострих 

захворювань вух, очей, печінки, нирок, шлунку, шкіри. 

На виробничих заводах діоксид вуглецю (СО2) є одним із найбільш 

шкідливих виробничих факторів, джерелом отруєння, часто із смертельними 

наслідками. За характером дії на організм людини СО2 є наркотиком, який 

подразнює слизові оболонки очей і верхніх дихальних шляхів, шкіру, добре 

розчиняється у воді і сироватці крові. 

При виробництві харчових концентратів шкідливими факторами є 

надлишкове виділення тепла, висока вологість, наявність пилу (перцю, 

кориці, гвоздики, кориці з цукром, крохмалю, сухого молока, какао, цикорію 

тощо). У відділенні упакування продукції в пакети (на основі поліетилену) 

при температурі 120°С відбувається часткова термоокислювальна деструкція 

полімеру з виділенням в повітря комплексу хімічних речовин (метанолу, 

ацетальдегіду, ацетону, оксиду вуглецю). 

Шкідливі фактори виробництва визивають професійно обумовлені і 

професійні захворювання працівників: фаренголорингіти і дерматити, 

спричинені дією прянощів, пневмоконіози і бронхіти при роботі із зерновим 

пилом і пилом борошна, випадки професійного ванілізму із загальною 

алергічною реакцією. 

В останні роки спостерігається підвищення рівня захворювань 

нервово-мозкового апарата у зв'язку з використанням одноманітних, часто 

повторювальних рухів і фізичним навантаженням. Ці захворювання 
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реєструються на ділянках, де неповністю впроваджена автоматизація і 

механізація, на ділянках ручної праці. 

Несприятливу дію шкідливих факторів виробничого середовища на 

здоров'я працівників і викликані ними професійні захворювання в харчовій 

промисловості можемо розділити на п'ять груп: 

     1. Захворювання, викликані дією біологічних факторів. 

2. Захворювання під дією фізичного навантаження, а також 

одноманітних, часто повторювальних рухів, вимушеної пози. 

3. Захворювання, викликані дією органічного пилу. 

4. Захворювання шкіри алергійного і неалергічного характеру 

5. Захворювання, викликані фізичними факторами (нагрівання чи 

охолодження, мікроклімат, шум). 

Заходи щодо оздоровлення умов праці на підприємствах харчової 

промисловості направлені на профілактику можливого неприємного впливу 

шкідливих речовин на працівників. Вирішальним з цих факторів, 

призначених для зменшення виділення в повітря виробничих приміщень 

шкідливих речовин, є герметизація обладнання, систематичний контроль і 

своєчасне усунення порушень. 

1.5. Атестація робочих місць 

Атестація робочих місць за умовами праці – це комплексна оцінка 

всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, супутніх 

соціально-економічних факторів, які впливають на здоров'я і працездатність 

працівників у процесі трудової діяльності. 

Рекомендації з проведення атестації робочих місць за умовами праці, 

розроблені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 

1992 року №442, визначають організацію роботи з проведення атестації 

робочих місць, оцінку умов праці та реалізацію прав трудящих на пільги і 

компенсацію залежно від шкідливих і небезпечних виробничих факторів. 
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Безпека праці – такий стан умов праці, за якого виключено вплив на 

працівників небезпечних і шкідливих виробничих факторів (ГОСТ 12.0.002-

80). 

Важкість праці – характеристика трудового процесу, що враховує 

переважне навантаження на опорно-руховий апарат і функціональні системи 

людини (серцево-судинну, систему дихання та інші), які забезпечують її 

діяльність (Гігієнічна класифікація праці №4137-86). 

Результати атестації за умовами праці (далі – атестація) є основою для 

вирішення питань надання пенсій за віком на пільгових умовах відповідно до 

Закону України "Про пенсійне забезпечення", інших пільг та компенсацій, а 

також для розробки та реалізації організаційних, технічних, економічних і 

соціальних заходів колективного договору щодо поліпшення умов трудової 

діяльності. 

Атестація проводиться на підприємствах, в організаціях, установах 

(далі – підприємствах) незалежно від форм власності й господарювання, де 

технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є 

потенційними джерелами шкідливих та небезпечних виробничих факторів, 

які можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працівників, а також на 

їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому. 

Загальні положення про атестацію робочих місць 

Основна мета атестації полягає в урегулюванні відносин між 

власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі 

реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне 

забезпечення, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах. 

Правовою основою для проведення атестації є чинні законодавчі 

нормативні акти з питань охорони та гігієни праці, а також списки 

виробництв, робіт, професій, посад, що дають право на пільгове пенсійне 

забезпечення та інші піьги і компенсації залежно від умов праці. 

Атестації підлягають робочі місця, на яких технологічний процес, 

обладнання, використана сировина і матеріали можуть бути потенційними 
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джерелами шкідливих та небезпечних виробничих факторів. Для виробництв, 

робіт, професій та посад, для яких списком № 1 і 2 передбачені показники 

умов праці, атестацію проводять тільки за цими показниками. 

Атестація робочих місць передбачає: 

• виявлення на робочому місці шкідливих і небезпечних виробничих 

факторів та причин їх появи; 

• дослідження санітарної гігієни виробничого середовища, важкості й 

напруженості трудового процесу на робочому місці; 

• комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру 

праці на відповідність їх вимогам стандартів санітарних норм і правил; 

• обґрунтування віднесення робочого місця до відповідної категорії зі 

шкідливими умовами праці; 

• підтвердження (встановлення) права працівника на пільгове пенсійне 

забезпечення, додаткову відпустку, скорочений робочий день, інші пільги і 

компенсації залежно від умов праці; 

• перевірку правильності застосування списків виробництв, робіт, 

професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне 

забезпечення; 

• вирішення спорів, які можуть виникнути між юридичними особами і 

громадянами (працівниками) стосовно умов праці, пільг і компенсацій; 

• розробку комплексів заходів щодо оптимізації рівня гігієни і безпеки 

характеру праці та оздоровлення трудящих; 

• вивчення відповідності умов праці рівню розвитку техніки і 

технології, удосконалення порядку та умов установлення і призначення пільг 

і компенсацій. 

Періодичність атестацій установлюється самим підприємством у 

колективному договорі, але не рідше одного разу на 5 років. 

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестацій 

покладається на керівника (власника) підприємства, організації. 
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Санітарно-гігієнічні дослідження виробничого середовища і трудового 

процесу проводяться санітарними лабораторіями підприємств, організацій, 

науково-дослідних і спеціалізованих організацій, атестованих органами 

Держстандарту і МОЗ за списками, що узгоджуються з органами державної 

експертизи умов праці, а також на договірній основі лабораторіями 

територіальних санітарно-епідеміологічних станцій. 

 Організація роботи з атестації 

Для організації і проведення атестації керівник підприємства видає 

наказ, у якому: 

• зазначається підстава і завдання атестації; 

• затверджується склад, голова і секретар постійно діючої атестацій ної 

комісії, визначаються їхні повноваження; у разі необхідності визначається 

склад цехових (структурних) атестаційних комісій; 

• установлюються терміни і графіки проведення підготовчих робіт у 

структурних підрозділах підприємства; 

• визначається взаємодія із зацікавленими державними і громадськими 

організаціями (експертизою умов праці, санітарно-епідеміологічною 

службою); 

• визначаються проектні, науково-дослідні установи для науково-

технічної оцінки умов праці та участі в розробці заходів щодо усунення 

шкідливих виробничих факторів. 

До складу атестаційної комісії рекомендується включати головних 

спеціалістів, працівників відділу кадрів, праці і заробітної плати, охорони 

праці, органів охорони здоров'я підприємства, представників громадських 

організацій та інших. 

Атестаційна комісія: 

• здійснює організаційне, методичне керівництво і контроль за ходом 

проведення робіт на всіх етапах; 

• формує необхідну правову і нормативно-довідкову базу та 

організовує її вивчення; 
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• визначає і залучає в установленому порядку необхідні організації для 

виконання спеціальних робіт; 

• організовує виготовлення планів розташування обладнання у 

кожному підрозділі з їх експлікацією, визначає межі робочих місць (робочих 

зон) та надає їм відповідний номер; 

• складає перелік робочих місць, що підлягають атестації; 

• порівнює застосовуваний технологічний процес, склад обладнання, 

використовувану сировину і матеріали з тими, що передбачаються у 

проектах; 

• визначає обсяг необхідних досліджень шкідливих і безпечних 

факторів виробничого середовища та організовує їх дослідження; 

• прогнозує та виявляє появу шкідливих і небезпечних факторів на 

робочих місцях; 

• установлює на основі Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника 

(ЄТКД) відповідність найменування професій і посад, зайнятих на цих 

робочих місцях, характеру фактично виконуваних робіт. У разі відхилення 

професія (посада) приводиться у відповідність до ЄТКД за фактично 

виконуваною роботою; 

• складає Карту умов праці (далі – Карта) на кожне враховане робоче 

місце або групу аналогічних місць (додатки А-В); 

• проводить атестацію і складає перелік робочих місць, виробництв, 

професій та посад із несприятливими умовами праці; 

• уточнює діючі і вносить пропозиції на встановлення пільг і 

компенсацій залежно від умов праці, визначає витрати на ці цілі; 

• організовує розробку заходів щодо поліпшення умов праці та 

оздоровлення працівників; 

• виконує свої функції з призначення складу комісії при позачерговій 

атестації. 

Вивчення факторів виробничого середовища і трудового процесу 

У ході вивчення необхідно визначити: 
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• характерні для конкретного робочого місця виробничі фактори, які 

підлягають лабораторним дослідженням (графа 2 Карти); 

• нормативні значення (ГДК, ГДР) параметрів, факторів виробничого 

середовища і трудового процесу, використовуючи систему стандартів 

безпеки праці, санітарні норми і правила, інші регламенти (графа 4 Карти); 

• фактичні значення факторів виробничого середовища і трудового 

процесу шляхом лабораторних досліджень або розрахунків (графа 5 Карти). 

Гранично допустимий рівень (ГДР) виробничого фактора – рівень 

виробничого фактора, дія якого у процесі роботи певної тривалості протягом 

усього трудового стажу не призводить до травми, захворювання або 

відхилення в стані здоров'я як під час роботи, так і у віддалені періоди життя 

теперішнього і наступних поколінь (ГОСТ 12.1.002-88). 

Гранично допустима концентрація (ГДК) – це така концентрація, яка 

при щоденній (крім вихідних днів) роботі протягом 8 годин або іншої 

тривалості, але не більше 41 години на тиждень за час усього робочого стажу 

не може викликати захворювань або відхилень стану здоров'я, що 

виявляються сучасними методами досліджень, у процесі роботи або у 

віддалені періоди життя теперішнього і наступних поколінь (ГОСТ 12.1.005-

88). 

Лабораторні та інструментальні дослідження проводять відповідно до 

положень державних стандартів (ГОСТ 12.0.005-86), стандартів Державної 

системи забезпечення єдності вимірювань (ДСВ), системи стандартів безпеки 

праці (ССБП), методичних вказівок, затверджених Міністерством охорони 

здоров'я. 

Прилади обладнання для вимірювань мають відповідати метрологічним 

вимогам і повірці в установлені строки. 

Лабораторно-інструментальні дослідження фізичних, хімічних, 

біологічних, визначення психофізіологічних факторів проводяться в процесі 

роботи у характерних (типових) виробничих умовах, справних та ефективно 

діючих засобах колективного й індивідуального захисту. 



27 

 

Результати замірів (визначень) показників шкідливих і небезпечних 

виробничих факторів оформлюються протоколами за формами, 

передбаченими у ГОСТ або затвердженими Міністерством охорони здоров'я 

України, і заносяться в Карту (графа 5). 

Визначається тривалість (або відсоток від тривалості зміни) дії 

виробничого фактора (графа 9 Карти). 

Допустимий рівень виробничого фактора - рівень виробничого 

фактора, дія якого при роботі певної тривалості за час усього трудового 

стажу не призводить до травми або захворювання, але може викликати 

тимчасові суб'єктивні дискомфортні відчуття, які швидко нормалізуються, 

або зміни функціонального стану організму, що не виходять за межі 

фізіологічних пристосувальних можливостей (ГОСТ 12.4.181-82). 

Допустимі умови і характер праці - умови і характер, за яких рівень 

небезпечних і шкідливих виробничих факторів не перевищує встановлених 

гігієнічних нормативів на робочих місцях, а можливі функціональні зміни, 

що викликані трудовим процесом, відновлюються за час регламентованого 

відпочинку протягом робочого дня або домашнього відпочинку до початку 

наступної зміни і не чинять несприятливого впливу в близькому і 

віддаленому періоді життя на стан здоров'я працівників та їхніх нащадків 

(Гігієнічна класифікація праці №4137-86). 

Гігієнічна оцінка умов праці. Оцінка результатів лабораторних 

досліджень, інструментальних вимірювань проводиться шляхом порівняння 

фактично визначених показників із нормативами. 

За наявності в повітрі робочої зони двох і більше шкідливих речовин 

різнонаправленої дії кожну з них потрібно враховувати самостійним 

фактором, який підлягає кількісній оцінці. За наявності в повітрі робочої 

зони двох і більше шкідливих речовин однонаправленої дії відношення 

фактичних концентрацій кожної з них до встановлених для них ГДК 

підсумовується. Якщо сума відношень перевищує 1, то ступінь шкідливості 

цієї групи речовин визначається, виходячи зі значення цього перевищення з 
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урахуванням класу небезпечності найбільш токсичної речовини групи, а вся 

група оцінюється як одна речовина. 

Концентрація шкідливих речовин однонаправленої дії визначається за 

ГОСТ 12.1.005-88. 

Оцінка умов праці за наявності двох і більше шкідливих і небезпечних 

виробничих факторів здійснюється за найбільш високим класом і ступенем. 

Оцінка технічного та організаційного рівня робочого місця 

Оцінка технічного рівня робочого місця проводиться шляхом аналізу: 

• відповідності технологічного процесу, будівель і споруд - проектам; 

відповідності обладнання нормативно-технічній документації, а також 

характеру та обсягу виконаних робіт, оптимальності технологічних режимів; 

• технологічної оснащеності робочого місця (наявність технологічної 

оснастки та інструменту), контрольно-вимірювальних приладів та їхнього 

технічного стану, забезпечення робочого місця підйомно-транспортними 

засобами; 

• відповідності технологічного процесу, обладнання, оснастки, 

інструменту і засобів контролю вимогам стандарту безпеки та нормам 

охорони праці; 

• впливу того технологічного процесу, що відбувається на інших 

робочих місцях. 

При оцінці організаційного рівня робочого місця аналізується: 

• раціональність планування (відповідність площі, яка зайнята робочим 

місцем, нормам технологічного проектування та раціонального розміщення 

обладнання й оснастки, а також відповідність його стандартам безпеки, 

санітарним нормам та правилам); 

• забезпеченість працівників спецодягом і спецвзуттям, засобами 

індивідуального і колективного захисту та їхньої відповідності стандартам 

безпеки праці та встановленим нормам; 

• організація роботи захисних споруд, пристроїв, контрольних 

приладів. 
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Атестація робочих місць. Робоче місце щодо умов праці оцінюється з 

урахуванням впливу всіх факторів виробничого середовища і трудового 

процесу на працівників, передбачених гігієнічною класифікацією праці 

(розділ І Карти), сукупних факторів технічного й організаційного рівня умов 

праці (розділ II Карти), ступеня ризику ушкодження здоров'я. 

На основі комплексної оцінки робочі місця відносять до одного з видів 

умов праці: 

• з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці; 

• зі шкідливими та важкими умовами праці; 

• зі шкідливими умовами праці та заносяться до розділу ІІІ Карти. 

Право на пенсію на пільгових умовах визначається за показниками, які 

наведені в додатку В, інші пільги та компенсації - залежно від умов праці за 

чинними законодавчими актами. За оцінку умов праці керівників та 

спеціалістів приймається оцінка умов праці керівних працівників, якщо вони 

зайняті виконанням робіт в умовах, передбачених списками № 1 і 2 для їхніх 

підлеглих протягом повного робочого дня. Під повним робочим днем слід 

розуміти виконання робіт, передбачених списками, протягом не менше 80% 

робочого часу, що має підтверджуватися відповідними документами. 

За результатами атестації визначаються невідкладні заходи щодо 

поліпшення умов і безпеки праці, які не потребують для їхньої розробки і 

впровадження залучення сторонніх організацій та фахівців. Із результатами 

атестації ознайомлюють працівників, зайнятих на робочому місці, що 

атестується. Карту підписують голова і члени комісії. 

За результатами атестації складають переліки: 

• робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких 

пропонується встановити пільги і компенсації за рахунок коштів 

підприємства згідно зі ст. 26 Закону України "Про підприємства" і ст. 13 

Закону України "Про пенсійне забезпечення"; 

• робочих місць із несприятливими умовами праці, на яких необхідно 

здійснити першочергові заходи щодо їх поліпшення. 
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Перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, 

працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, у тому числі 

на пільгове пенсійне забезпечення, передбачене законодавством, 

підписується головою комісії, погоджується з профспілковим комітетом і 

затверджується наказом по підприємству, організації. Зберігається перелік 

протягом 50 років. Витяги з наказу додаються до трудової книжки 

працівників, професії і посади яких внесені до переліку. 

Матеріали атестацій робочих місць є документами суворої звітності і 

зберігаються на підприємстві. 

Перелік запитань для самоперевірки: 

1. В чому полягають фізіологічні особливості різних видів діяльності?  

2.  Для чого необхідна та як здійснюється гігієнічна класифікація праці?  

3. Шкідливі та небезпечні фактори на підприємствах. 

4. Яким чином і для чого проводиться атестація робочих місць за умовами 

праці? 

 

Тема 2. Санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до 

виробничих і допоміжних приміщень 

План 

2.1. Санітарна класифікація підприємств, виробництв і споруд. 

2.2. Санітарно-захисні зони підприємства. 

2.3. Санітарно-гігієнічні вимоги до території підприємств. 

2.4. Санітарні вимоги до виробничих будівель та споруд. 

2.5. Санітарні вимоги до допоміжних приміщень 

2.6. Технічна естетика виробничих приміщень. 

2.7. Вимоги до водопостачання і каналізації. 

2.8. Організація праці на робочому місці. 

2.9. Вимоги виробничої санітарії до робочого місця. 

2.1. Санітарна класифікація підприємств, виробництв і споруд 
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За санітарною класифікацією підприємства, виробництва та споруди  

поділяють на 5 класів. 

До І-V класів залежно від величини та шкідливості віднесено 

підприємства та виробництва: 

- хімічні; 

- металургійні, машинобудівні та металообробні; 

- по видобуванню руд та нерудних копалень; 

- будівельної промисловості; 

- та по обробці деревини; 

- легкої промисловості; 

- по обробці тваринних продуктів, 

також санітарно-технічні споруди та установки комунального призначення. 

Підприємства та виробництва по обробці харчових продуктів і 

смакових речовин відносяться до ІІ-V класів, зокрема: 

- ІІ класу – бойні (великої та дрібної рогатої худоби), м’ясокомбінати; 

- ІІІ класу – бурякоцукрові підприємства, бойні дрібних тварин і птахів; 

- ІV класу – млини, комбікормові заводи, бурякоцукрові заводи без 

жомосховища, підприємства по переробці овочів, виробництва крохмалю; 

- V класу – кондитерські фабрики, олійницькі підприємства, консервні 

заводи, овочесховища, заводи по переробці молока, хлібозаводи, заводи 

фруктових та овочевих соків і безалкогольних напоїв. 

2.2. Санітарно-захисні зони підприємства 

Санітарно-захисні зони – створюються навколо об’єктів, які є 

джерелами забруднення навколишнього середовища хімічними, фізичними 

та біологічними чинниками, з метою відокремлення таких об’єктів від 

території житлової забудови. У межах санітарно-захисної зони забороняється 

будівництво житлових об’єктів, об’єктів соціальної інфраструктури та інших 

об’єктів, пов’язаних з постійним перебуванням людей. 

Санітарно-захисні зони встановлюються від джерел шкідливості до 

межі: 
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- житлової забудови; 

- ділянок громадських установ, будинків і споруд, в тому числі 

дитячих, навчальних, лікувально-профілактичних установ, установ 

соціального забезпечення, спортивних, оздоровлю вальних споруд тощо; 

- територій парків, садів, скверів та інших об’єктів зеленого 

будівництва загального користування, місць відпочинку, садівницьких 

товариств та іших; 

Санітарно-захисні зони встановлюється від джерел забруднення 

атмосферного повітря шкідливими речовинами, шуму, ультразвуку, вібрації, 

електромагнітних та іонізуючих випромінювань, інших шкідливих чинників. 

Ширина санітарно-захисної зони підприємств, виробництв і 

об’єктів 

                                                                                                Таб.2 

Клас виробництва        I       II     IIІ    ІV     V 

Ширина санітарно-захисної зони, м    1000    500 300 100    50 

 

Підприємства харчової і зернопереробної промисловості відносяться до 

IIІ - V класів. 

Санітарно-захисну зону не дозволяється вважати резервною територією 

перспективного розширення підприємства. 

При необхідності і техніко-економічному та гігієнічному обґрунтуванні 

санітарно-захисна зона для підприємства може бути збільшена, але не більше 

як утричі за спільним рішенням Головного санітарно-епідеміологічного 

управління Міністерстві охорони здоров'я України, наприклад: 

а) в залежності від ефективності передбачених або можливих для 

втілення методів очищення викидів в атмосферу; 

б) у випадку відсутності засобів очищення викидів; 

в) при необхідності розміщення житлової забудови з підвітряного боку 

по відношенню до підприємства (в зоні можливого забруднення атмосфери); 

г) в залежності від рози вітрів та інших несприятливих місцевих умов; 
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д) якщо немає можливості знизити до меж, встановлених нормами, 

шум, вібрацію, електромагнітні, радіочастотні випромінювання та інші 

шкідливі фактори, що надходять в оточуюче середовище; 

є) при будівництві нових, ще недостатньо вивчених шкідливих у 

санітарному відношенні виробництв. 

Санітарно-захисною зоною вважають частину зони забруднення в 

межах між кордоном промислового підприємства і кордоном селітебної 

території населеного пункту. 

Межа санітарно-захисної зони в цьому випадку встановлюється 

шляхом розрахунку розсіювання в атмосфері шкідливих речовин, що їх 

викидають цехи основного і допоміжного виробництва підприємств. 

Селітебна територія – це територія, де розміщуються житлові 

квартали, ділянки культурно-побутових та суспільних будівель, зелені 

насадження суспільного призначення, вулиці, площі. 

В межах санітарно-захисної зони дозволяється розміщувати промислові 

підприємства з найменшими виділеннями шкідливих речовин за умови, що 

будуть дотримані відповідні санітарні дистанції між підприємствами та 

житловими і суспільними забудовами (пожежне депо, гаражі, лазні, пральні, 

приміщення охорони, їдальні та інші приміщення з тимчасовим 

перебуванням людей). 

При використанні санітарно-захисної зони під забудівлю необхідно 

залишати суцільною, вільну від забудови зелену смугу шириною не менше 

50,0м. 

Розміщення в санітарно-захисній зоні житлових будинків та інших 

будівель з постійним перебуванням в них людей; а також розміщення 

місцевих парків, стадіонів і дитячих установ не припустимо. 

 

2.3. Санітарно-гігієнічні вимоги до території підприємств 

Створення здорових і безпечних умов праці починається з правильного 

вибору території для розміщення підприємства та раціонального 
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розташування на цій території виробничих і допоміжних будівель і споруд. 

Правильне розміщення і розташування підприємств харчової промисловості 

відіграє дуже важливу роль в захисті населення від шкідливих речовин, пари, 

пилу, диму, копоті, шуму та шкідливого впливу стічних вод. 

Необхідна територія, розміщення на ній будівель та споруд, їх 

габаритні розміри, інженерна організація і благоустрій ділянки підприємства 

визначається генеральним планом. Генпланом підприємства називається 

частина проекту підприємства, яка вміщує комплексне рішення питань 

планування і благоустрою території, розміщення будівель, споруд, 

транспортних комунікацій інженерних мереж, організації систем 

господарського і побутового обслуговування. Будівлі і споруди, розміщені на 

генплані, повинні групуватися в зони: сировинну, основного виробництва, 

допоміжного виробництва, водовідних споруд. 

Особливо важливим є передбачити вимоги до чистоти повітря в місцях, 

що прилягають до харчових та переробних підприємств, які мають великі 

об'єми газопилових викидів її повітря. 

Такі підприємства необхідно розташовувати з підвітряного боку 

відносно до найближчого житлового масиву та нижче по руслу річки. Крім 

того, при розташуванні окремих будівель та споруд на самому підприємстві 

потрібно враховувати напрямок вітру, щоб шкідливі пари, гази, пил, або 

значний шум, що виділяють деякі виробничі ділянки, не розповсюджувалися 

на території, створюючи несприятливі умови в інших приміщеннях. 

Планування будівель (виробничих, допоміжних адміністративно-

побутових) та споруд на території підприємств, належна їх вогнестійкість, 

наявність достатніх санітарних та протипожежних ровів і перепон, 

забезпечення безпечної евакуації людей, різні допоміжні пристрої (опалення, 

освітлення, вентиляція та ін.) регламентуються відповідно до вимог 

санітарних норм СН 245-71, СНиП 2.01.02-85, СНиП 2.09.02-85, СНиП 

2.10.05-85 і СНиП 11-89-80. 
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Поряд з цими вимогами при проектуванні, будівництві або 

реконструкції підприємства враховуються також особливості технологічного 

процесу. Щільність забудови складає – для підприємств харчової і 

зернопереробної промисловості 33-50%. Підприємства, їх окремі будівлі і 

споруди з виробничими процесами, що є джерелами виділення виробничих 

шкідливостей у навколишнє середовище повинні бути відокремлені від межі 

житлових районів санітарно-захисними зонами. Виробничі шкідливі 

речовини, що виділяються підприємствами, не повинні впливати негативно 

на працівників, обладнання і продукцію підприємств, що розташовані 

неподалік. Задля цього слід передбачити заходи до утилізації виробничих 

шкідливостей та максимального їх видалення. 

Місце розташування території підприємства повинно забезпечувати 

можливість дотримування санітарних і протипожежних норм, застосування 

раціональних рішень по водо- та енергопостачанню, відводу стічних вод, 

охороні водоймищ, земель, атмосфери від забруднення стічними водами і 

промисловими викидами, а також по найдоцільнішому розселенню 

працюючих на даному підприємстві і доставці їх на робочі місця. Під 

будівельний майданчик необхідно використовувати малопридатні для 

сільського господарства землі. Рельєф місцевості повинен сприяти 

природному провітрюванню площі. Бажано, щоб ділянка для будівництва 

підприємства мала нахил 3-5о для глиняних і не більше 3о – для піщаних 

ґрунтів, забезпечуючи вільне стікання атмосферних вод. 

Підприємства, які можуть забруднювати атмосферне повітря 

речовинами І і II класів небезпеки, не дозволяється розміщувати в районах, 

де переважає безвітряна погода, часто повторюються тумани, оскільки це є 

перешкодою для того, щоб шкідливі речовини швидше розсіювалися в 

атмосфері. 

Загазованість і запилення приміщень, які знаходяться на виробничій 

території, залежить від умов природного провітрювання. Тому не 

рекомендується будувати споруди складної конфігурації. 
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Найкраще провітрювання споруд досягається розташуванням їх під 

кутом 0-45° до такого напрямку вітру, який переважає в цій місцевості. 

Відстань між сусідніми спорудами слід встановлювати, керуючись умовами 

найкращого природного провітрювання, освітлення в середині приміщень та 

максимальним зниженням шуму і вібрацій, а також умовами пожежної 

безпеки. Ця відстань повинна бути не менше 15 м. Найкраще природне 

освітлення в середині приміщення створюється, якщо відстань між 

протилежними спорудами буде не менше максимальної висоти вищого з них. 

По відношенню до житлових будівель, підприємства потрібно 

розміщувати з підвітряного боку щодо вітрів пануючого напрямку і 

відокремлювати їх санітарно-захисними зонами. Розміри санітарно-захисних 

зон визначаються потужністю виробництва і характером шкідливих виділень. 

Санітарні норми проектування промислових підприємств (СН 245-71) 

передбачають поділ всіх виробництв за шкідливістю для оточуючого 

середовища на 5 класів з такими розмірами санітарно-захисних зон: 

Територія підприємства повинна бути огороджена і вхід на неї 

стороннім особам заборонений: повинна мати належне планування, яке 

забезпечує відвід атмосферних опадів від будівель та споруд до водостоків; 

дороги для транспорту; пожежні проїзди; рельсові шляхи потрібних розмірів, 

що мають допустимі схили та радіуси закруглень; мережу зовнішнього 

освітлення; доріжки та господарчий водопровід. 

У місцях проведення вантажно-розвантажувальних робіт, регулярного 

переміщення пересувних транспортних механізмів (конвеєрів, 

електронавантажувачів, автомобілів та ін.) та залізничних переїздів територія 

повинна бути спланована та маги тверде покриття. Воно повинно бути також 

на дільницях, прилеглих до входів виробничих та складських приміщень та 

дворових туалетів. Вільні ділянки території повинні бути озеленені та 

улаштовані. 

Територія підприємства повинна бути рівною, мати каналізацію, 

штучне освітлення, належне покриття транспортних шляхів і достатньо 
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широкі проходи і проїзди. Основні шляхи руху працівників, як правило, не 

повинні перетинатися із залізничною колією або з іншим механізованим 

транспортом. При необхідності вони повинні бути оснащені естакадами, 

галереями або тунелями. 

Прохідні пункти повинні бути розміщені з боку основних підходів або 

під'їздів до підприємства. Відстань від прохідних пунктів до входу в побутові 

приміщення основних цехів не повинна перевищувати 800 м, а в північній 

будівельно-кліматичній зоні - 400 м. 

Ворота для в'їзду та виїзду з території повинні мати механізований 

привід і відчинятися усередину території або бути розсувними, причому 

повинна бути передбачена можливість довільного їх закриття. Ширина воріт 

повинна перевищувати на 1,5м найбільшу ширину транспорту, який 

використовується, але бути не менше 4,5 м. 

Ширина воріт для залізничних в'їздів повинна бути не менше 4,9м. 

Криті проїзди автомобільних вагів і прийомних пристроїв мають бути 

шириною 3,5м і висотою не більше 3,5м. 

Біля виїзних воріт автомобільних вагів встановлюються напрямні 

стовпи на відстані 1,0м від воріт. 

Адміністрацією підприємства повинні бути розроблені і доведені до 

відома всіх робітників схеми руху транспортних засобів і пішоходів на 

території підприємства, які вивішуються біля входів та в'їздів на територію 

підприємства, а також на видних місцях в цехах та інших ділянках. 

Дорожні знаки повинні бути добре помітні як вдень, так і вночі і 

забезпечувати надійну орієнтацію водіїв. Розмітка проїзної частини 

виконується із стійкого матеріалу. Розміри смуг і майданчиків визначаються 

розрахунками в залежності від кількості, типу і схеми розміщення 

транспортних засобів на стоянці. Майданчики і пішохідні доріжки на 

території підприємства повинні забезпечувати рух людей на місце 

виробництва по найкоротших маршрутах з найменшою кількістю перетинів з 
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автомобільними дорогами і залізничними коліями. Вони повинні бути з 

твердим покриттям завширшки не менше 1,0 м. 

Водоймища, басейни, градирні, що знаходяться на території 

підприємства, огороджують по периметру ґратами або щитами висотою не 

менше 1,0м. Біля них встановлюють плакати, які попереджають, що купатися 

тут заборонено. Всі люки, ями, відстійники на території підприємства 

повинні бути закриті. Тимчасово відкриті люки, шахти, а також ями, 

котловани, траншеї огороджують на висоту не менше 1,0м і в темний час 

освітлюють. 

В місцях пішохідних переходів через канави, траншеї та інші перепони 

влаштовують міцні перехідні містки, завширшки не менше 0,8 м, обладнані з 

обох сторін поручнями висотою 1,0м. При влаштуванні тимчасових переїздів 

через канави і траншеї будують безпечні проходи з огорожею для пішоходів, 

А коли стає темно, територія підприємства повинна бути освітлена. 

Тверде паливо, тару, будівельні матеріали зберігають на складах під 

накриттям або на спеціально відведених майданчиках. Горючі матеріали 

зберігають у відповідності до інструкції, згідно з місцевими органами 

пожежної охорони. 

Склади і сховища рідкого пального та бензину повинні мати 

вентиляційні пристрої, надійне заземлення, необхідне для відведення 

статичного струму, при зливанні з ємкостей бензину або інших речовин, що 

швидко загоряються. Всі роботи в цих складах виконуються з застосуванням 

протипожежного інструменту. Територію підприємства необхідно щодня 

прибирати. Влітку, коли сухо, подвір'я перед прибиранням поливають водою, 

а взимку після очищення від снігу та льоду пішохідні доріжки посипають 

піском. До всіх будівель, споруд, обладнання, протипожежного інвентарю 

повинна бути забезпечена можливість вільного доступу для обслуговуючого 

персоналу, пожежних машин та інших засобів пожежегасіння. Протипожежні 

рови між будівлями та спорудами захаращувати та використовувати для 

складання матеріалів та обладнання забороняється 
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Велике санітарно-гігієнічне значення має озеленення території 

підприємства, а також створення біля цехів зон відпочинку. Озеленення 

ділянки має бути від 10 до 15% загальної площі підприємства, не менше. В 

межах нормативної протипожежної відстані висаджування дерев хвойних 

порід неприпустиме. 

В зоні розміщення повітрянонадувних, компресорних та 

моторовипробувальних станцій забороняється висаджувати дерева, що 

виділяють при цвітінні пластівці, волокнисті речовини, опушене насіння 

Для збирання і зберігання відходів виробництва потрібно відводити 

спеціальні майданчики з огорожею та зручними під'їзними шляхами, повинні 

бути передбачені спеціальні ділянки для розміщення очисних споруд 

виробничих, побутових і атмосферних стічних вод. Сміття необхідно збирати 

в металеві сміттєзбірники із щільно закритими кришками і щодня вивозити, а 

майданчик дезінфікувати. 

На майданчику, відведеному для будівництва або реконструкції 

підприємства, необхідно передбачити ділянки для спортивних ігор, 

гімнастичних вправ, а також, добре обладнані, для відпочинку. Для цього 

потрібно, як правило, використовувати ділянки, віддалені від головних 

шляхів пересування транспорту, з найменшим забрудненням повітря і з 

найменшим впливом інших факторів. 

Будівлі, в яких розміщуються лабораторії, їдальні, медпункти та інші 

об'єкти, які потребують захисту від шкідливого вплину пилу, газів, шуму та 

інгаляції, повинні бути захищені смугами зелених насаджень завширшки не 

менше 5,0 м. 

2.4. Санітарні вимоги до виробничих будівель і споруд 

Об'ємно-планувальні конструктивні рішення виробничих і допоміжних 

будівель і приміщень новозбудованих і реконструйованих підприємств 

повинні задовольняти вимогам СН 245-71, СНиП 2.01.02-85, СНиП 2.09.02-

85, СНиП 2.10.05-85, СНиП 2.09.04-87, а також іншим нормативним 

документам, затвердженим (або узгодженим) Держбудом України. 
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Нормативні величини виробничих приміщень приведені в табл. 3 

Таблиця 3 

Нормативні величини виробничих приміщень 

№ 

п/п 
Нормативні величини 

Найменше 

припустим

е значення 

 

1 Ділянка виробничого приміщення на одного робітника 4,5 м2 

2 Об'єм виробничого приміщення на одного робітника 15,0 м3 

3 Висота одноповерхових будівель (від підлоги до низу 

несучих конструкцій покриття на опорі) 3,0 м 

4 Висота поверхів багатоповерхових будівель 3,0 м 

5 Висота приміщень від підлоги до низу виступаючих 

конструкцій перекриття, покриття) 2,2 м 

6 Висота приміщення від підлоги до низу виступаючих 

конструкцій частин комунікацій і обладнання:  

 а) в місцях регулярного проходу людей 2,0 м 

 б) в місцях нерегулярного проходу людей 1,8 м 

7 Розміри пішохідних тунелів, галерей та естакад;  

 а) висота тунелів і галерей від рівня підлоги до низу 

виступаючих конструкцій 2,1 м 

 б) ширина тунелів, галерей і естакад 1,5 м 

8 Розміри транспортних і комунікаційних тунелів, галерей і 

естакад:  

 а) висота проходів 1,9 м 

 б) ширина проходів при одному транспортері 0,75 м 

 в) ширина проходів між двома стрічковими конвеєрами 1,0 м 

 г) ширина проходів при розміщенні трубопроводів, 

кабелів та інших комунікацій 0,7 м 

9 Відстань, між машинами, машиною та частинами будівлі 0,8 м 

10 Ширина воріт для в'їзду в приміщення залізничного 

транспорту 4,9 м 

11 Ширина воріт для в'їзду в приміщення автомобільного 

транспорту:  

 
а) ширина автомобіля до 2,0 м 

2,0 + 0,7 

м 

 
б) ширина автомобіля до 2,8 м 

2,8 + 1,0 

м 

 
в) ширина автомобіля більше як 2,8 м 

2,8 + 1,2 

м 

12 Кут нахилу стаціонарних металевих драбин для 

постійного користування, не більше 45° 

13 Ширина проходів з обох боків 0,8 м 
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При плануванні виробничих приміщень потрібно враховувати 

санітарну характеристику виробничих процесів, дотримуватися норм 

корисної площі та об'єму для працівників, а також норм площі ділянок для 

розташування обладнання та необхідної ширини проходів та прорізів, що 

забезпечують безпечну роботу та зручне обслуговування обладнання. 

Слід там, де є можливість, по характеру обладнання за кліматичними 

умовами, практикувати розміщення технологічного, енергетичного та 

санітарно-технічного обладнання на відкритих майданчиках із застосуванням 

у разі потреби місцевого покриття. 

Виробничі приміщення слід розташовувати за технологічним 

процесом, не припускаючи зустрічі готової харчової продукції з сировиною. 

Приміщення, в яких виготовляють харчову продукцію, ізолюють від 

приміщень, в яких виготовляється технічна продукція. 

Внутрішня поверхня стін, стелі, несучих конструкцій, дверей, підлоги 

виробничих приміщень, а також внутрішня поверхня стін силосів та 

бункерів, вбудованих у виробничі будівлі, повинна бути, як правило, без 

виступів, западин, поясків і дозволяти легко виконувати їх очищення. Висота 

вбудованих приміщень повинна відповідати висоті поверху. 

Стіни виробничих приміщень повинні бути пофарбовані фарбами, що 

відповідають вимогам технічної естетики і санітарним нормам, які ставляться 

до харчових підприємств. 

Підлога повинна мати рівне покриття, причому в приміщенні із 

виділенням пилу має бути передбачене зручне прибирання. Підлога 

виробничих приміщень з мокрими процесами покривається керамічними 

плитками. Вона також повинна бути стійкою до припустимих в процесі 

виробництва робіт механічного, теплового або хімічного впливу. 

В приміщенні при періодичному або постійному стоці рідин підлога 

закривається кришками або сітками чи ґратами. Стічні лотоки повинні бути 

розміщені в стороні від проходів і проїздів і не перетинати їх. 
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Відчинені люки, шахти, бункери, завантажувальні прорізи або прорізи 

в підлозі, в міжповерхових перекриттях або на робочих майданчиках 

огороджуються перилами висотою не менше 1,0 м з суцільною металевою 

обшивкою по низу поручнів на висоту не менше 0,15 м. На відкритих 

басейнах та ємностях, розміщених в приміщенні, мають бути борти або 

огородження по периметру заввишки не менше 1,0 м. 

Прибудови до зовнішніх сторін стін виробничих будівель і споруд з 

природним обміном повітря (аерацією) припускається передбачати за умови, 

якщо в цих стінах між прибудовами і під ними є можливість улаштування 

прорізів, що будуть забезпечувати природний обмін повітря, а також 

природне освітлення, потрібне за нормами. 

Приміщення з надлишками явного тепла, а також виробництва із 

значним виділенням газів, пари і пилу слід, як правило, розміщувати біля 

зовнішніх стін будівель та споруд. Найбільша сторона цих приміщень 

повинна примикати до зовнішньої стіни будівлі чи споруди. Для 

розташування таких приміщень потрібно передбачити одноповерхові будівлі. 

При необхідності розміщення шкідливих виробництв в багатоповерхових 

будівлях слід надати перевагу верхнім поверхам, якщо це допустимо за 

умови технологічного процесу. 

При розміщенні цих виробництв на верхніх поверхах багатоповерхових 

будівель треба передбачати ефективні заходи для запобігання проникненню 

шкідливих речовин з одного поверху на інший, а також захист від їх дії на 

людей, що працюють в цих приміщеннях (ізоляція, повітряні завіси, 

вентиляція, кондиціювання повітря). 

У виробничих будівлях і спорудах незалежно від наявності шкідливих 

виділень і вентиляційних пристроїв передбачається стулки у віконних рамах, 

що відкриваються, та інші пристрої у вікнах площею не менше 20% загальної 

площі світлового прорізу, призначеного для провітрювання. Вхідне повітря 

подається до приміщення у верхню повітряну зону в холодний період і в 

нижню - в теплий період року. 
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Для регулювання вентиляційних прорізів в рамах вікон і верхніх 

світлових ліхтарях повинні бути передбачені легко керовані з підлоги чи 

робочих настилів пристрої. 

Транзитні трубопроводи, призначені для передачі шкідливих речовин і 

газів, а також транзитні паропроводи прокладати з пішохідних тунелях і 

приміщеннях пультів не припускається. 

Робочі місця, переходи і проїзди не потрібно завантажувати 

сировиною, напівфабрикатами та готовою продукцією. Межа переходів, 

проїздів чи площі для складування повинна бутсі відзначена зовні входів 

будівель і приміщень, мають бути встановлені металеві сітки чи інші 

пристрої для чищення взуття. 

На всіх підприємствах повинен бути організований систематичний 

нагляд за станом будівельних споруд. 

Всі виробничі будівлі і споруди дачі на рік (весною і восени) повинні 

підлягати технічному огляду, який проводиться комісією, призначеною 

керівником виробництва. Висновки оглядів слід оформляти актами, в яких 

вказуються дати ліквідації встановлених дефектів. Для ліквідації аварійних 

пошкоджень виробничий процес в небезпечній зоні повинен бути зупинений, 

а обслуговуючий персонал відправлений в безпечне місце. 

2.5. Санітарні  вимоги до допоміжних приміщень 

До допоміжних відносяться приміщення та будівлі адміністративні, 

санітарно-побутові, громадського харчування, охорони здоров’я, 

культурного обслуговування, конструкторських бюро, для учбових занять та 

громадських організацій. 

Допоміжні приміщення різного призначення слід розміщувати в одній 

будівлі з виробничими приміщеннями або прибудованою до них у місцях з 

найменшим впливом шкідливих факторів, а якщо таке розміщення 

неможливе, то їх можна розміщувати і в окремих будівлях. 

Висота поверхів окремих будівель, прибудов чи будов має бути не 

меншою 3,3 м, висота від підлоги до низу перекрить – 2,2м, а у місцях 
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нерегулярного переходу людей – 1,8м. Висота допоміжних приміщень, що 

розміщені у виробничих будівлях, має бути не меншою 2,4м. 

Площа допоміжних приміщень має бути не меншою ніж 4м2 на одне 

робоче місце у кімнаті управлінь і 6 м2  – у конструкторських бюро; 0,9м2  на 

одне місце в залі нарад; 0,27 м2 на одного співробітника у вестибюлях та 

гардеробних. 

Побутові приміщення розміщають так, щоб працівники, які ними 

користуються, не проходили через виробничі приміщення з шкідливими 

виділеннями, якщо вони в цих приміщеннях не працюють. Приміщення 

міського харчування і медпункту розташовують в місцях з найменшим 

впливом виробничих шкідливостей. При розміщенні побутових приміщень 

передбачають опалювальні переходи між ними і виробничими 

приміщеннями. 

Роздягальні для робочого одягу при будь-якому виді зберігання 

повинні бути розміщені ізольовано від роздягалень для вуличного і 

домашнього одягу. В роздягальнях для робочого одягу передбачаються 

відокремлені кладові площею не менше 3,0м2 для зберігання чистого і 

забрудненого одягу. Роздягальні для зберігання домашнього і робочого 

одягу, уборні, вмивальні і душові роблять окремо для чоловіків і жінок. 

Роздягальні для зберігання домашнього чи робочого одягу (за винятком 

легкого і дрібного) повинні бути обладнані ланками шириною 0,3м, 

розміщеними в шафах на всій довжині рядів. Відстань між рядами шаф в 

роздягальнях, обладнаних лавками, повинна бути 2,0м, а в роздягальнях, не 

обладнаних лавками – 1,5м. Відстань між крайнім рядом шаф і стіною чи 

перегородкою в роздягальнях, обладнаних лавками, повинна бути 1,3м, а в 

роздягальних не обладнаних лавками – 1,0м. 

Душові потрібно розміщати в приміщеннях, суміжних з 

роздягальнями, як правило, між роздягальнями робочого і домашнього одягу. 

Біля душових мають передбачатися передбанники, призначені для витирання 

тіла, а при налагодженні роздягалень для сумісного зберігання домашнього і 
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робочого одягу – також і для переодягання. Душові повинні бути обладнані 

відкритими кабінами. Розміри відкритих душових кабін (в осях перегородок) 

0,9х0,9 м, а закритих – 1,8x0,9 м. Ширина проходу між рядами душових кабін 

в плані приймають не менше 2,0м, а між рядами душових кабін і стіною чи 

перегородкою – не менше 1,2м 

Кількість душових сіток розраховують за кількістю людей на одну 

душову сітку, працюючих в найбільш численній зміні залежно від групи 

виробничих процесів (табл. 4). 

Таблиця 4 

№ 

п/п 
Група виробничих процесів 

Розрахункова кількість людей 

на одну душову сітку 

чоловіків жінок 

1 ІІб, ІІг, ІІІа, ІІІв, ІІІг 3 3 

2 ІІа, ІІд, ІVб, ІІІб 5 4 

3 Ів, ІІа, ІVа 7 6 

4 Іб 15 12 

 

Кількість душових сіток, розміщених в одному приміщенні, не повинна 

бути більше 30. 

Умивальні розміщують в окремих приміщеннях, суміжних з 

роздягальнями, чи в приміщеннях роздягалень; частину умивальників (до 

20% розрахункової кількості) бажано розміщати на вільних ділянках 

виробничої площі безпосередньо біля робочих місць, якщо це можливо за 

санітарними і виробничими умовами. 

Відстань між кранами умивальників повинна бути не менше 0,65 м 

Ширина проходу між рядами умивальників передбачається 2,0 м а між 

крайнім рядом умивальників і стіною чи перегородкою – 1,5 м. 

Кількість кранів в умивальних береться з розрахункової кількості 

людей на один кран, які працюють в найбільш численній зміні, залежно від 

групи виробничих процесів (табл. 5). 

 

Таблиця 5 
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Групи виробничих 

процесів 
Розрахункова кількість 

людей на один кран 

Іа, Ів, ІІг, ІІІа, ІVв 7 

Ів, ІІІб, ІІІв, ІІІг, ІVа, ІVв 10 

ІІа, ІІб, ІІв, ІІд, ІІе 20 

Убиральні повинні розміщатися на відстані не далі 75,0 м від найбільш 

віддаленого робочого місця в будівлях і 150,0 м від робочого місця на 

території підприємства. При розміщенні адміністративно-побутових 

приміщень в окремій будівлі убиральні для виробничих процесів розміщають 

в середині цехів, поруч з клітинами, що сполучуються з перехідними 

конторами та галереями. 

У багатоповерхових будівлях убиральні потрібно передбачати на 

кожному поверсі для чоловіків та жінок. При кількості працюючих менше 10 

людей в найбільш численній зміні припускається обладнання убиральні з 

однією кабіною для обслуговування чоловіків і жінок. 

Чоловічі убиральні повинні бути обладнані особистими настінними чи 

наземними пісуарами з розрахунку один пісуар на один унітаз. Унітази 

розміщують в окремих кабінах з дверима, які відкриваються зовні. Кабіни 

відділяються перетинками, що не дістають до підлоги на 0,2м для зручності 

прибирання: висота перетинок, рахуючи від підлоги, не менше 1,8 м. Розміри 

кабіни в осях перегородок 1,2х0,9м. В убиральнях повинні бути гачки для 

одягу. Ширини проходу між двома рядами кабін повинна бути 2,0м, а між 

крайнім рядом кабін убиральні і стіною чи перетинкою – 1,3м. 

Приміщення для особистої гігієни жінок слід передбачати при числі 

жінок, працюючих в найбільш численній зміні, не менше 15. Ці приміщення 

повинні бути ізольовані від інших приміщень, їх розміщують звичайно поряд 

з приміщенням медичного пункту і жіночими убиральнями з обладнанням 

загального шлюзу. В них передбачаються місця для роздягання, а також 

особисті кабіни для процедур, обладнані гігієнічними душами холодної і 

гарячої води, з педальним чи ліктьовим управлінням. 
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Кількість особистих кабін визначається з розрахунку: одна кабіна на 

100 жінок, працюючих в найбільш численній зміні. 

Площа місць роздягання визначається з розрахунку 0,02м2 на одну 

жінку в найбільш численній зміні, але не менше 4,0м2. Розміри особистих 

кабін для процедур слід приймати 1,8x1,2м. Ширина проходу між двома 

рядами кабін повинна бути 2,0 м, а між рядом кабін і стіною чи перетинкою - 

1,3м. 

Місця для роздягання обладнують лавками з гачками над кожним 

місцем. Кількість місць для роздягання визначається з розрахунку 3 місця на 

одну кабіну. Якщо кабін 4 і більше, повинно передбачатися місце для 

кушетки. 

Приміщення для годування грудних дітей передбачаються, якщо 

кількість жінок, працюючих в найбільш численній зміні, не менше 100. 

До складу приміщень входить очікувальна (з убиральнею), площею    

0,7м2 на одну людину, яка принесла дитину, і кімната для годування, 

обладнана умивальником із підведенням холодної і гарячої води. 

Площа кімнати для годування дітей визначається з розрахунку 1,5м2 на 

одну матір-годувальницю. Кількість матерів-годувальниць приймається 

рівною 2,5% жінок, працюючих в найбільш численній зміні. Загальна площа 

указаних приміщень, крім убиральні, повинна бути не менше 15,0 м2. 

Приміщення для відпочинку в робочий час передбачаються у 

відповідності з технологічною частиною проекту. Площу цих приміщень 

потрібно приймати з розрахунку 0,2м2 на одного працюючого в найбільш 

численній зміні, але не менше 18м2. Відстань від робочих місць до 

приміщень для відпочинку повинна бути не більше 75,0м. Ці приміщення 

обладнують умивальниками з підведенням холодної та гарячої води, 

забезпечують водою для пиття і електричними кип'ятильниками. 

Кімнати для паління слід передбачати у випадках, коли за умовами 

виробництва чи пожежної безпеки палити у виробничих приміщеннях чи на 

території виробництва не припускається, а також коли об'єм виробничого 
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приміщення на одного працюючого менше 50,0м3. Кімнати для паління, як 

правило, суміжні з убиральнями чи приміщеннями для обігрівання робочих. 

Відстань від робочих місць, розміщених в будівлі, до кімнат для 

паління повинно бути не більше 75,0м, а від робочих місць на території 

підприємства – 150,0м. Площа кімнат для паління визначається з розрахунку 

на одного працюючого в найбільш численній зміні: 0,03м2 для чоловіків і 

0,01м2 для жінок, але повинна бути не менше 9,0м2. 

Приміщення для обігрівання працюючих передбачають при 

виробничих процесах ІІ е, тобто при роботах на відкритому повітрі або в 

приміщеннях з температурою повітря на робочих місцях нижче 5°С. Відстань 

до цих приміщень приймають від робочих місць, розміщених в будівлях,    

75-100 м і на території підприємства – не більше 150,0 м. Площа приміщення 

для обігрівання працюючих визначається з розрахунку 0,1м2 на 1 

працюючого в найбільшій зміні, але повинна бути не менше 12м2. 

Температура повітря повинна бути в роздягальнях і умивальнях          

16-18°С (якщо в них перебувають люди з оголеним тілом – 23°С); в 

приміщеннях для годування грудних дітей і особистої гігієни жінок - 23°С , в 

приміщеннях для обігріву працюючих 22-24°С, в убиральнях і кімнатах для 

паління –14°С. 

Ванни для рук передбачають при виробничих процесах, зв'язаних з 

вібрацією, що передається на руки. Для обладнання ванн використовують 

напівкруглі умивальники розміром 0,6x0,5 м. Температура води для процедур 

37-38°С. Кількість ванн визначають з розрахунку користування ними 35% 

працюючих в найбільш численній зміні. Якщо в найбільш численній зміні 

працює більше 100, ванни розташовують в умивальнях або в окремих 

приміщеннях; якщо менше 100 – у виробничих приміщеннях. Площу 

приміщення визначають з розрахунку 1 м2 на одну ванну. 

Ванни для ніг розташовують в переддушових або в умивальнях. 

Кількість ванн встановлюють в залежності від групи виробничих процесів. 

При групах Іб і ІІб – 50 людей на одну ванну, а при групах їв, ІІв – 40, що 
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працюють в найбільш численній зміні. Ванни обладнують індивідуальним 

змішувачем холодної і гарячої води; для них передбачають стільці, вішалки 

для рушників і полички для мила. Ширина, проходу між рядами ванн 2,0м, 

відстань між кранами 0,7м. 

Респіраторні передбачають на підприємствах, на яких проводяться 

виробничі процеси з виділенням великої кількості пилу або дуже 

забруднених нешкідливих речовин (група І г, д). При списковій кількості 

працюючих, які користуються респіраторами, менше ніж 300 чол. 

респіраторні складаються із одного приміщення для зберігання, прийому, 

видачі, перевірки і перезарядження респіраторів. Площа респіраторних 

передбачається з розрахунку не менше 0,15м2 на одного спискового 

працюючого, які користуються респіраторами і має бути не більше 9 м2 . 

Манікюрні передбачені на підприємствах з виробничими процесами 

групи ІVа (основні процеси на цукрових, консервних і хлібозаводах, 

кондитерських і макаронних фабриках). 

Приміщення суспільного харчування. При кількості робочих в 

найбільш численній зміні більше 250 слід передбачати їдальні; при кількості 

робочих менше 250 – буфети з відпусканням гарячих блюд, які доставляють з 

їдалень. 

При кількості робочих до 30 передбачаються кімнати для харчування. 

Кількість місць в їдальнях, буфетах слід приймати з розрахунку на одне 

посадочне місце 4 чоловіки, працюючих в найбільш численній зміні. Площа 

кімнат для харчування визначається з розрахунку 1,0м2 на одного 

відвідувача, але не менше 12м2. 

Медичні пункти повинні передбачатися на промислових 

підприємствах з кількістю працюючих 500 чоловік і більше. Пункти, як 

правило, повинні розміщатися на перших поверхах допоміжних і виробничих 

будівель, ближче до багатолюдних чи особливо небезпечних місць відносно 

травм. Припускається розміщення пунктів біля прохідних. Відстань від 
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робочих місць до пункту повинна бути не далі 1000м. Існують чотири 

категорії медичних пунктів (табл.6). 

На підприємствах із кількістю працюючих менше 500 чоловік повинні 

бути засоби надання першої медичної допомоги: аптечки з медикаментами і 

перев'язочними засобами, обладнанням для штучного дихання, носилки та ін. 

в співвідношенні із нормами, встановленими органами Міністерства охорони 

здоров'я. 

До медичних пунктів повинні бути зручні під'їзди для санітарного 

транспорту. Двері в приміщеннях пунктів влаштовують із врахуванням 

можливості перенесення хворих на носилках. 

Таблиця 6 

Категорія 

медичного 

пункту 

Характеристика 

медичного пункту 

Спискова кількість 

працюючих на 

підприємстві 

IV Фельдшерський медичний пункт, 

з одним фельдшером 

500 - 1200 

ІІІ Лікарський медичний пункт, 

з 1 лікарем 

1201 - 2000 

II Лікарський медичний пункт, 

з 2 лікарями 

2001 - 3000 

І Лікарський медичний пункт, 

з 3-4 лікарями 

3001 - 4000 

Склад і площу приміщення приймають із врахуванням категорії 

медичного пункту. Наприклад, у пункті IV категорії передбачають вестибуль 

– очікувальну і регістратуру (12м2), перев'язочну (12 м2), кабінет для прийому 

хворих (12м2), зуболікарський кабінет (12м2), кімнату для чергового 

медичного персоналу, зберігання перев'язочного матеріалу, кабінет 

завідуючого медичним пунктом та ін. (24м2); кімнату тимчасового 

перебування хворих (9м2); убиральню на один унітаз з умивальником в 

шлюзі (окремо чоловічу і жіночу) і душову на одну душову сітку. 

Інгаляторії передбачають при групах виробництва ІІ г, д і III а, б. 

Розміщують їх при медичних пунктах. Площа інгаляторів залежить від 

кількості апаратів і їх пропускної здатності, але повинна бути не менше        
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12 м2. При розрахунку кількості апаратів виходять з того, що інгаляторами 

користуються 60% працюючих в найбільш численній зміні. 

Безперебійну роботу всіх побутових приміщень і утриманню їх в 

справності, чистоті і порядку забезпечує адміністрація підприємства. В 

побутових приміщеннях повинна бути припливна і витяжна вентиляція. 

Гардероби, душові та інші санітарно-побутові приміщення і пристрої слід 

періодично дезінфікувати. 

Використання побутових приміщень не за призначенням недопустимо. 

2.6. Технічна естетика виробничих приміщень 

Науково встановлено, що колір навколишніх предметів та предметних 

ансамблів впливає на емоції (позитивні чи негативні), тобто на настрій 

людей: одні кольори діють заспокоююче, інші – подразнюючи, збуджуючи. 

Так, наприклад, червоний колір – збуджуючий, гарячий, енергійний. 

Жовтогарячий колір сприймається також як розжарений, гарячий; він 

зігріває, бадьорить, стимулює до активної діяльності. Жовтий – теплий, 

веселий; привертає до хорошого настрою. Зелений – колір спокою і свіжості, 

заспокоює нервову систему; у сполученні з жовтим набуває м’яких тонів і 

благотворно впливає на настрій. Блакитний та синій кольори нагадують про 

далечінь, воду, холод; вони свіжі та прозорі, здаються легкими і повітряними; 

при їх дії зменшується фізичне навантаження, вони можуть регулювати ритм 

дихання, заспокоювати пульс. Білий колір – холодний, одноманітний; 

здатний викликати апатію. Чорний – похмурий і важкий; різко погіршує 

настрій. Сірий – діловий, сумний, похмурий; у виробничих умовах 

застосовувати його не рекомендується. 

Умовно кольори поділені на теплі (червоний, жовтогарячий, жовтий), 

які впливають на людину збуджуюче (розширюють зіниці, прискорюють 

пульс і дихання), прискорюючи її загальну втому на роботі; і холодні 

(зелений, блакитний, синій), які заспокоюють і зменшують зорову втому. 

Виходячи з цього, загальна схема використання кольору чи групи 

кольорів з метою зменшення втоми плацівників така: якщо виробничий 
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процес чи фактори довкілля впливають на працівників збуджуюче, слід 

застосовувати заспокійливі кольори; а якщо на працівників діють будь-які 

гнітючі фактори, то їм має протиставлятись збуджуюче кольорове 

середовище. 

Проектування колірного рішення інтер’єру виробничих приміщень слід 

виконувати у відповідності із СН 181-70 (“Указания по проектированию 

цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных 

предприятий”). Так, при роботі, що вимагає зосередженості, рекомендується 

вибирати неяскраві, малоконтрастні відтінки, які не розсіювали б увагу, а при 

роботі, що вимагає інтенсивного фізичного чи розумового навантаження, 

рекомендуються відтінки теплих кольорів, що збуджують активність. 

2.7. Вимоги до каналізації і водопостачання 

Водопостачання. Виробничі приміщення повинні бути обладнані 

системами виробничого, протипожежного та господарсько-питного 

водогонів, господарсько-побутовою та виробничою каналізацією. Винятком є 

невеликі виробництва (з кількістю працюючих до 25 чол. у зміну), що 

розміщені в районах без центральної системи водогону та каналізації. 

При проектуванні систем водопостачання та каналізації необхідно 

впроваджувати найбільш прогресивну технологію і устаткування для 

підготовки та подачі води, відведення та очистки промислових стоків, 

забезпечувати найменшу забрудненість стічних вод, можливість утилізації та 

використання відходів виробництва. 

Норма витрат води на пиття та побутові потреби для цехів зі значним 

надлишком тепла на одну людину в одну зміну повинна становити 45 л, а в 

інших цехах та відділеннях – 25 л. 

У проходах між цехами, вестибюлях, приміщеннях для відпочинку 

необхідно передбачати фонтанчики чи установки з газованою водою. У 

гарячих цехах повинні бути передбачені місця площею 2-3 м2 для установок 

з охолодженою підсоленою газованою водою (5 г солі на 1 л води). 
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Очищення і дезінфекція баків для води повинна проводитися не рідше 

одного разу на квартал. У виробничих приміщеннях слід передбачати: 

1) підведення холодної і гарячої води питної якості з установкою змішувачів 

до точок водозабору для потреб технології; 

2) змивні крани з розрахунку один кран на 500 м2 площі в цехах, але не 

менше одного змивного крана на приміщення: 

3) раковини для миття рук у цехах з підведенням холодної та гарячої води із 

змішувачем, забезпечені милом (дезинфікуючим розчином), разовим 

рушником або електросушарки для рук. 

Раковини повинні розташовуватися в кожному виробничому цеху при 

вході, а також у місцях, зручних для користування ними, на відстані не 

більше 15 м від робочого місця. Для питних цілей встановлюють питні 

фонтанчики, сатураторні установки або питні бачки на відстані не більше 75 

м від робочого місця, температура питної води повинна бути в межах 8 –   

20°С. Вода в бачках повинна замінюватися щодня, бачки повинні бути 

опломбовані. 

У гарячих цехах повинні бути передбачені місця площею 2-3 м2 для 

установок з охолодженою підсоленою газованою водою (5 г солі на 1 л води). 

Для системи гарячого водопостачання повинна використовуватися 

вода, що відповідає санітарним вимогам до питної води. Забороняється 

використання гарячої води із системи водяного опалення для технологічних 

процесів, санітарної обробки обладнання та приміщень. На випадок 

відсутності гарячої води необхідно передбачати встановлення 

електрокип'ятильників, водонагрівачів для забезпечення підприємств 

гарячою проточною водою в достатньому обсязі. 

Каналізація. Каналізація, що служить для відведення стічних вод, 

розділяється на виробничу, господарсько-фекальну та зливову. Каналізаційні 

системи склададються з приймальних пристроїв (лотки, раковини), 

каналізаційних мереж, станції перекачки, очисних споруд та допоміжних 

пристроїв. 
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Забороняється спуск господарсько-фекальних та виробничих стічних 

вод у поглинаючі колодязі, щоб запобігти забрудненню водоносних шарів 

грунту. На ряді підприємтв здійснюється оборотна система водопостачання, 

при якій забруднена виробнича вода після очищення знову поступає для 

потреб технологічних процесів. Спуск незабруднених виробничих стічних 

вод (наприклад, з системи охородження) допускається у зливну каналізацію, 

що призначена для стікання атмосферних опадів. 

Для багатьох підприємств допускається спуск стічних вод, що 

вміщують шкідливі речовини, після відповідної обробки, у міську 

каналізаційну мережі, якщо концентрація шкідливих речовин у суміші 

стічних вод підприємтва та міських стічних вод не перевищує встановлених 

норм. Зливання в каналізаційну мережу відпрацьованих розчинів кислот, 

лугів, електролітів та інших хімічних речовин допускається лише після їх 

нейтралізації та очищення. Забороняється зливати в каналізаційну мережу 

толуол, ацетон, бензин, мінеральні мастила. 

Пристрій системи каналізації підприємств повинно відповідати 

вимогам СНиП «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди», «Внутрішній 

водопровід і каналізація будинків». Системи каналізації міні-пекарень, 

розташованих в будинках іншого призначення або прибудовах до них, слід 

передбачати окремими від систем каналізації цих будівель. 

Для видалення виробничих і господарсько-побутових стічних вод 

підприємства повинні бути приєднані до загальноміської каналізації або мати 

самостійну каналізацію та очисні споруди. 

Внутрішня система каналізації виробничих та господарських 

побутових стічних вод повинна бути роздільної з самостійним випуском в 

дворову мережу. 

2. 8. Організація праці на робочому місці 

Організація праці на робочому місці – це комплекс заходів, що 

забезпечують трудовий процес та ефективне використання знарядь 

виробництва і предметів праці. 
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Робоче місце – це зона, яка оснащена технічними засобами і в якій 

відбувається трудова діяльність працівника чи групи працівників. 

Організація праці на робочому місці полягає у виборі робочої пози та 

системи робочих рухів, визначення розмірів робочої зони та розміщення у 

ній органів керування, інструментів, заготовок, матеріалів, пристроїв та ін., а 

також у виборі оптимального режиму праці та відпочинку. 

Робоча поза. Правильно вибрана робоча поза сприяє зменшенню втоми 

та збереженню працездатності працівника. Робоча поза може бути вільною 

або заданою (табл.7). 

Таблиця 7 

Характеристика робочих поз людини 

Робоча поза Зусилля, Н Рухливість під 

час роботи 

Радіус 

робочої 

зони, мм 

Особливості 

діяльності 

Сидячи-стоячи 

(поперемінно) 

50 – 100 Середня 

(можливість 

періодичної 

зміни пози) 

500 – 750 Достатньо великий 

огляд і зона 

досяжності рук 

Сидячи до 80 Обмежена 380 – 500 Невелика статична 

стомлюваність, 

більш спокійне 

положення рук, 

можливість 

виконання точної 

роботи 

Стоячи 100 –120 Велика 

(вільність пози і 

рухів) 

750 та 

більше 

Краще 

використовування 

сили, більший огляд; 

передчасна 

стомлюваність 

 

Вільна поза роботи означає можливість працювати поперемінно сидячи 

і стоячи. Це найбільш зручна поза, бо дозволяє чергувати завантаження 

м’язів та зменшує загальну втому. 

Задані робочі пози – сидячи сбо стоячи. Робоча поза «сидячи» 

найбільш зручна, але вона може застосовуватись для робіт з невеликими 

фізичними зусиллями, з помірним темпом або потребуючих великої точності. 

Поза «стоячи» є найбільш тяжкою, бо вимагає витрачати енергію і на 
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виконання роботи і на підтримку тіла у вертикальному чи похилому 

положенні, що зумовлює швидке стомлення. 

 Система робочих рухів 

Основним принципом при виборі системи робочих рухів є принцип 

«економії рухів», який сприяє підвищенню продуктивності праці і, у той же 

час, зменшенню стомлюваності, кількості помилок і травматизму. 

Принципи «економії рухів» полягають у наступних положеннях: обидві 

руки повинні починати і закінчувати рух одночасно; руки не повинні бути 

бездіяльними, окрім періодів відпочинку. 

Робота має організовуватись так, щоб ритм робочих операцій був, за 

можливістю, чітким та природнім, а послідовність рухів такою, щоб один рух 

легко переходив у інші.  

Слід також враховувати ряд положень щодо швидкості руху рук 

людини: там, де вимагається швидка реакція, слід використовувати рух «до 

себе»; швидкість руху зліва направо для правої руки більша, ніж у 

зворотному напрямі; обертальні рухи у 1,5 рази швидше, ніж поступальні; 

плавні криволінійні рухи рук швидші, ніж прямолінійні з миттєвою зміною 

напрямку; рухи з великим розмахом швидші; рухи, орієнтовані механізмами, 

швидші, ніж рухи, орієнтовані «на око»; рухи слід обмежувати упорами 

скрізь, де це можливо. Також слід уникати рухів, метою яких є точне 

встановлення вручну, наприклад, збіг двох рисок мікрометра; вільні 

ненапружені рухи виконуються швидше, легше і точніше, ніж вимушені 

рухи, визначувані зовнішніми обмежувачами; точні рухи краще виконувати 

сидячи, ніж стоячи. Максимальна частота рухів руки (при згинанні та 

розгинанні) – біля 80 раз на хвилину; ноги – 45, корпуса – 30; пальця – 6 раз і 

долоні – 3 рази на секунду. 

Оснащення робочого місця. Оснащення та обладнання робочого 

місця залежить від виконуваної роботи (технологічних операцій), від 

характеру роботи (розумова, фізична, тяжка, монотонна) та від умов праці 

(комфортні, нормальні, несприятливі).  
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Безпосередньо на робочому місці слід передбачати інформаційне 

устаткування і органи управління; технологічну оснастку (опорні елементи, 

швидкодіючі затискачі, шарнірні монтажні головки, настільні бункери і 

касети з гніздами та ін.); додаткове обладнання (робочий стіл, сидіння 

оператора, підставка для ніг, шафа для інструментів та ін.); транспортні 

засоби (транспортери, підвісні конвейєри та ін.); пристрої для укладення 

матеріалів, заготовок, готових виробів; засоби сигналізації; засоби техніки 

безпеки. 

Робоче місце працівника (особливо, оператора) визначає два поля: 

інформаційне поле (простір із засобами відображення інформації) і моторне 

поле (простір з органами управління та об’єктом праці). 

2.9. Вимоги виробничої санітарії до робочого місця 

 Площа робочого місця має бути такою, щоб, по-перше, дозволяла 

зручно, з найменшими витратами енергії, безпечно та продуктивно 

проводити трудовий процес, тобто щоб відповідала нормам технологічного 

проектування, і, по-друге, складала не менше 4,5 м2 на одного працівника, 

передбаченої СН 245-71.  

Кожне робоче місце повинне: 

 обладнуватись необхідними засобами колективного захисту; 

 укомплектовуватись необхідними засобами індивидуального 

захисту; 

 мати достатнє натуральне та штучне освітлення; 

 мати параметри мікроклімату відповідно до санітарних норм; 

 мати вентиляцію; 

 мати параметри інших санітарно-гігієнічних факторів (табл.2.1) 

такі, що не перевищують гранично допустимих значень відповідних 

нормативних документів (див. відповідні підрозділи). 

Вибір оптимального режиму роботи і відпочинку 
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Під час роботи від працівника вимагається підвищена увага, певна 

швидкість виконання окремих технологічних операцій, швидка переробка 

одержаної інформації, точна координація рухів і ін., що може виклакати 

перевантаження і перевтому срганізму та зниження працездатності. До таких 

же наслідків призводить і монотонна робота при виконанні спрощених 

одноманітних операцій у примусовому режимі та заданій позі (наприклад, 

при роботах на конвейерах чи поточно-механізованих лініях). Таку 

перевтому можна зменшити створенням оптимального режиму праці і 

відпочинку. 

Під оптимальним режимом праці і відпочинку слід розуміти таке 

чергування періодів праці і відпочинку, при якому досягається найбільша 

ефективність трудової діяльності людини і хороший стан її здоров’я. 

Оптимальний режим праці і відпочинку досягається: паузами та перервами в 

роботі (для прийому їжі, обігрівання, охолодження), зміною форми роботи 

(наприклад, розумової і фізичної), зміною умов довкілля (наприклад, 

роботою при низьких і нормальних температурах), усуненням монотонності 

в роботі, відпочинком у спеціальнихкабінетах-кімнатах, використанням 

психічного впливу музики. 

Чергування праці і 

відпочинку встановлюють в 

залежності від зміни 

працездатності людини на 

протязі робочого дня (рис.1). На 

почитку зміни завжди має місце 

стадія «впрацьовування» або 

наростаючої працездатності (1), 

коли відбувається відновлення 

робочих навиків. Тривалість 

цього періоду 0,5-1,5 год в 

Рис. 1. Зміна працездатності (продуктивності 

праці) на протязі робочого дня: 

1 — стадія “впрацьовування” (наростаючої 

працездатності); 2 — стадія високої стабільної 

працездатності; 3 — стадія зменшення 

працездатності (розвитку втоми) 
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залежності від характеру праці і тривалості попередньої перерви в роботі. 

Швидкість і точність дій у цей період невеликі. Потім настає стадія високої 

стійкої працездатності (2) тривалістю до 3 год в залежності від характеру 

роботи, ступеню підготовки та стану працівника. Після цього наступає стадія 

зменшення працездатності або стація розвитку втоми (3), рухи 

уповільнюються і увага розсіюється, сприйняття притупляється. В цей час, 

звичайно, роблять обідню перерву. 

Після обідньої перерви впрацьовування настає швидко – за 10-15 хв., 

бо робочі навики не втрачені. Працездатність у другій половині дня дещо 

нижча, ніж до обіду, і становить 80-90% дообіднього рівня. Через 2,5-3 год. 

після обідньої перерви працездатність зменшується і в кінці робочого дня 

приблизно сягає рівня, який був на початку робочого дня. 

Для зменшення стомлення встановлюють регламентовані перерви в 

роботі у періоди, що передують зменшенню працездатності. Так, при тяжкій 

фізичній праці рекомендують часті (через 2-2,5 год.) короткі перерви (по      

5-10 хв.), а при розумовій праці ефективні довгі перерви на відпочинок і 

переключення на фізичну роботу. Загальна тривалість відпочинку 

встановлюється у відсотках до тривалості робочої заміни: при фізичній 

роботі вона має становити 4-20%, при роботі із нервовою напругою – 14-25%, 

а при розумовій праці – до 10-12%.  

Зараз, при дефіциті м’язових зусиль (рухова недостатність) з 

одночасним збільшенням нервової напруги така форма відпочинку, як 

спокій, не може задовольняти потреби організму. Тому під час перерв у 

роботі рекомендується активний відпочинок, наприклад, спеціально 

розроблені комплекси виробничої гімнастики. 

Тема 3. Мікроклімат виробничих приміщень 

План 

3.1. Теплообмін людини з навколишнім середовищем. 

3.2. Нормування параметрів мікроклімату. 

3.3. Параметри мікроклімату та прилади для їх вимірювання. 
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3.4. Забруднення повітря виробничих приміщень. 

3.5. Шкідливі речовини на підприємствах харчової та переробної 

промисловості. 

3.6. Особливості газового, парового та пилового забруднення повітря. 

3.7. Контроль вмісту в повітрі шкідливих газів та пари. 

3.8. Методи визначення запиленості повітря.  

3.9. Методи боротьби з шкідливими речовинами, що потрапляють в повітря 

робочої зони. 

3.1. Теплообмін людини з навколишнім середовищем 

Людина постійно знаходиться в процесі теплової взаємодії з довкіллям. 

Для того, щоб фізіологічні процеси в організмі людини відбувалися 

нормально, тепло, яке виділяється організмом людини, повинно повністю 

відводитися в довкілля. Порушення теплового балансу може привести до 

втрати працездатності, втрати свідомості і до теплового удару (смерті). 

Величина тепловиділення організмом людини залежить від рівня фізичної 

напруги при певних кліматичних умов і складає від 85 (в стані спокою) до 

500 Дж/с (важка робота). 

Нормальне теплове самопочуття має місце, коли тепловиділення 

організму людини повністю сприймаються довкіллям, тобто коли має місце 

тепловий баланс (QTB = QJ. В цьому випадку температура внутрішніх органів 

залишається постійною на рівні 36,60С при досить широких коливаннях 

параметрів довкілля: від 40оС до +40оС. Вона підтримується на цьому рівні за 

допомогою підсвідомого механізму терморегуляції – здібності організму 

регулювати теплообмін з довкіллям і зберігати температуру на нормальному 

рівні. 

Підтримується температура тіла за рахунок хімічної та фізичної 

терморегуляції. 

Людина отримує певну норму їжі, до складу якої входять білки, жири, 

вуглеводи, мінеральні речовини, вітаміни. Саме органічні речовини, 

окисляючись у тканинах, дають відповідну кількість енергії: 1 г жиру – 9,3 
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Ккал, 1 г білку і вуглеводів – 4,1 Ккал. Ця енергія використовується для 

проявлення функцій органів i систем, підтримання температури тіла людини 

тощо. 

Хімічна терморегуляція організму досягається послабленням обміну 

речовин при загрозі перегрівання або посиленням обміну при охолоджуванні. 

Проте роль хімічної терморегуляції в тепловій рівновазі організму з 

довкіллям невелика в порівнянні з фізичною терморегуляцією, яка регулює 

віддачу тепла в довкілля у вигляді: 

- інфрачервоних променів, що випромінюються поверхнею тіла на 

навколишні предмети з нижчою температурою (радіація),  – црад; 

- нагрівом повітря, що омиває поверхню тіла (конвекція),  – qK0H; 

- теплопровідністю через одяг  – qoa ; 

- випарюванням вологи (поту) з поверхні тіла  – qBHn; 

- підігріванням вдихуваного повітря і випаром зі слизистих оболонок 

дихальних шляхів. 

3.2. Нормування параметрів мікроклімату 

Значення параметрів мікроклімату суттєво впливають на самопочуття 

та працездатність людини і, як наслідок цього, на рівень травматизму. 

Тривала дія високої температури повітря при одночасно підвищеної його 

вологості приводить до збільшення температури тіла людини до 38-40оС 

(гіпертермія), в наслідок чого здійснюється різноманітні фізіологічні 

порушення в організмі: зміни у обміні речовин, у серцево-судинної системи, 

зміни функцій внутрішніх органів (печінки, шлунка, жовчного міхура, нирок), 

змінні у системі дихання, порушення центральної та периферичної нервових 

систем. 

При підвищенні температури значного збільшується потовиділення, в 

наслідок чого здійснюється різке порушення водного обміну. З потом із 

організму виділяється значна кількість солей, головним образом хлористого 

натрію, калію, кальцію. 

В умовах високої температури збільшується частота пульсу (до 100–
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180 поштовхів за хвилину), збільшується артеріальний тиск. Перегрів тіла 

людини супроводжується головними болями, запамороченням, нудотою, 

загальною слабістю, часом можуть виникати судоми та втрата свідомості. 

Негативна дія високої температури збільшується при підвищеної вологості, 

тому що при цьому знижується процес випарювання поту, тобто 

погіршується тепловіддача від тіла людини. Зміни в організму при 

підвищеної температурі безумовно відображаються на працездатність 

людини. Так, збільшення температури повітря виробничого середовища з 

20оС до 350С приводить до зниження працездатності людини на 50–60%. 

Суттєві фізіологічні зміни в організмі здійснюються також при 

холодовому впливу, яке приводить до переохолоджуванню організму 

(гіпотермія). 

Найбільш виражені реакції на низку температуру є звуження судин 

м’язів та шкіри. При цьому зніжується пульс, збільшується об’єм дихання і 

споживання кисню. Тривала дія знижених температур приводить до появи 

таких захворювань як радикуліт, невралгія, суглобного та м’язового 

ревматизму, інфекційних запалювань дихального тракту, алергії і та ін. 

Охолоджування температури тіла викликає порушення рефлекторних реакції, 

зниження тактильних і других реакцій, утруднюються рухи. Це також може 

бути причиною збільшення виробничого травматизму. 

Недостатня вологість повітря (нижче 20%) приводять до підсихання 

слизових оболонок дихального тракту та очей, в наслідок чого зменшується 

їх захисна здатність протистояти мікробам. 

Дія метеорологічних чинників може бути двох видів: антагоністичним 

і синергичним. 

При антагоністичній дії вплив одного або декількох чинників 

послаблюється або знищується повністю під впливом іншого чинника 

(підвищена температура послаблюється із збільшенням швидкості руху 

повітря). 

При синергичній дії несприятливий вплив одного метеорологічного 
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чинника посилюється іншим, що діє одночасно з першим (підвищена 

швидкість руху повітря при низьких температурах погіршує самопочуття, так 

як посилюється конвекційний теплообмін і процес тепловіддачі при 

випарюванні поту. 

З вищевикладеного виходить, що завдання по забезпеченню 

найкращих умов праці, коли не відбувається перенапруження механізму 

терморегуляції, повинне вирішуватися з врахуванням трьох основних 

параметрів температури, відносної вологості і швидкості руху повітря. 

Оптимальне поєднання метеорологічних параметрів виробничого 

середовища називають комфортністю. 

Санітарно-гігієнічне нормування умов мікроклімату здійснюється за 

ДСН 3.3.6.042-99, які встановлюють оптимальні і допустимі параметри 

мікроклімату залежно від загальних енерговитрат організму при виконанні 

робіт і періоду року. 

За загальними енергозатратами організму на виконання робіт 

відповідно нормативу виділяють три категорії робіт: 

а) категорія І  легкі фізичні роботи - поділяються: 

- на Іа з витратами енергії до 140 Вт (до 120 Ккал/год), виконуються 

сидячи і не потребують фізичного напруження; 

- на Іб з витратами енергії 141-175 Вт (121-150 Ккал/год), виконуються 

сидячи, стоячи або пов’язані з ходінням, та супроводжуються деяким 

фізичним напруженням. 

б) категорія II - фізичні роботи середньої важкості - поділяються: 

- на ІІа з витратами енергії 176-232 Вт (151-200 Ккал/год) пов’язані з 

ходінням, переміщенням дрібних (до 1 кг) виробів або предметів в положенні 

стоячи або сидячи, і потребують певного фізичного напруження; 

- на ІІб з витратами енергії 232-290 Вт (201-250 Ккал/год), виконуються 

стоячи, пов’язані з ходінням, переміщенням невеликих (до 10 кг) вантажів, та 

супроводжуються помірним фізичним напруженням. 

в) категорія III - важкі фізичні роботи з витратами енергії 291-349 
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Вт (251-300 Ккал/год), пов’язані з постійним переміщенням, перенесенням 

значних (понад 10 кг) вантажів, які потребують великих фізичних зусиль. 

При санітарно-гігієнічному нормуванні умов виділяють два періоду 

року: теплий (середньодобова температура зовнішнього середовища вище 

+10 0С) і холодний (середньодобова температура зовнішнього середовища не 

перевищує 10оС). 

Параметри мікроклімату нормуються для робочої зони – простору, 

обмеженого по висоті 2 м від рівня підлоги або майданчика, на якому 

знаходяться місця постійного або тимчасового перебування працівників. 

Постійне робоче місце – місце, на якому той, що працює знаходиться більшу 

частину робочого часу (більше 50% або 2 ч і більше безперервно). Якщо при 

цьому робота здійснюється в різних пунктах робочої зони, постійним 

робочим місцем вважається вся робоча зона. Непостійне робоче місце –  

місце, на якому той, що працює знаходиться меншу частину робочого часу, 

тобто менше 50% або менше 2 ч безперервно. 

У основу принципів нормування параметрів мікроклімату покладена 

диференційована оцінка оптимальних і допустимих метеорологічних умов в 

робочій зоні залежно від категорії робіт по ступеню важкості і періоду року. 

Оптимальні мікрокліматичні умови – це поєднання параметрів 

мікроклімату, які при тривалому та систематичному впливі на людину 

забезпечують зберігання нормального теплового стану організму без 

активізації механізмів терморегуляції. Вони забезпечують відчуття теплового 

комфорту та створюють передумови для високого рівня працездатності. 

Оптимальні умови мікроклімату встановлюються для постійних 

робочих місць. Показники температури повітря в робочій зоні по висоті та 

горизонталі на протязі робочої зміни не повинні виходити за межі 

нормованих величин оптимальної температури для даної категорії робіт. 

Допустимі мікрокліматичні умови – це поєднання параметрів 

мікроклімату, які при тривалому та систематичному впливі на людину 

можуть викликати зміни теплового стану організму, які швидко минають і 
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нормалізуються та супроводжуються напруженням механізмів 

терморегуляції в межах фізіологічної адаптації. При цьому не виникає 

ушкоджень або порушень стану здоров’я, але можуть спостерігатися 

дискомфортні тепло відчуття, погіршення самопочуття та зниження 

працездатності. 

Величини показників допустимих мікрокліматичних умов 

встановлюються для постійних і непостійних робочих місць. 

Таблиця 8  Допустимі величини температури, відносної вологості та швидкості 

руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень 

3.3. Визначення параметрів мікроклімату 

та прилади для їх вимірювання 

Для визначення температури повітря у виробничих приміщеннях 

використовуються звичайні ртутні і спиртові термометри, термопари або 

П
ер

іо
д
 р

о
к
у
 

Категорія 

робіт  

Температура, ° C  Відносна 

вологість  (%) 

на робочих  

місцях —  

постійних і  

непостійних  

Швидкість  

руху (м/с) на  

робочих  

місцях —  

постійних і  

непостійних  

Верхня межа  Нижня межа  

На постій-

них 

робочих 

місцях  

На непостій-

них робочих 

місцях  

На 

 постійних 

робочих  

місцях 

На 

непостійних 

робочих 

місцях  

Х
о

л
о

д
н

и
й

  
п

ер
іо

д
  

р
о

к
у

  

Легка Iа  25  26  21  18  75  не більше 0,1  

Легка Iб  24  25  20  17  75  не більше 0,2  

Середньої 

важкості IIа  
23  24  17  15  75  не більше 0,3  

Середньої 

важкості IIб  
21  23  15  13  75  не більше 0,4  

Важка III  19  20  13  12  75  не більше 0,5  

Т
еп

л
и

й
 п

ер
іо

д
 р

о
к
у

  

Легка Iа  28  30  22  20  
55 –  

при 28° C  
0,2 - 0,1  

Легка Iб  28  30  21  19  
60 –  

при 27° C  
0,3 - 0,1  

Середньої 

важкості IIа  
27  29  18  17  

65 –  

при 26° C   
0,4 - 0,2  

Середньої 

важкості IIб  
27  29  15  15  

70 – 

при 25° C  
0,5 - 0,2  

Важка III  26  28  15  13  
75 –  

при 24° C і 

нижче  

0,6 - 0,5  
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термоанемометри. Так, наприклад, термометр метеорологічний скляний 

ТМ-6 має діапазон виміру від -30 до +50°С, похибка вимірювання 0,2оС. 

Термоанемометр ЭА-2м визначає температуру повітря в межах від 10 до 

60°С, а термоанемометр ТА-8м в межах від 0 до 60°С. Найчастіше 

температуру повітря визначають за сухим термометром психрометра (рис. 2). 

В приміщеннях, де є значні джерела променистого тепла, для більш 

точного визначення фактичної температури повітря застосовується подвійний 

термометр, який складається з двох термометрів – один з зачорненим 

термобалоном, а другий – з посрібленим. Посріблений відбиває променисте 

тепло і реагує на конвективне, а зачорнений – реагує на променисте і мало 

реагує на конвективне. 

Швидкість руху повітря в приміщеннях вимірюють приладами: 

анемометрами, термоанемометрами, анемометрами (крильчастими, 

індукційними та чашковими). Відносну вологість повітря визначають 

стаціонарними або аспіраційними психрометрами (рис. 2, б). Психрометри 

складаються із сухого та вологого термометрів. Резервуар вологого 

термометра міститься у зволоженому середовищі. За різницею показників 

термометрів, користуючись психрометричною таблицею, визначають 

відносну вологість. 

               Рис. 2. Психрометри: 

а) стаціонарний; б) аспіраційний; 

1, 2 – сухий та вологий термометри; 3 – 

резервуар з водою; 4 – трубка для просмоктування 

повітря; 5 – вентилятор, що обертається від пружини. 
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Рис. 3. Анемометри: 

а) чашковий; б) індукційний: в) крильчастий; 

1 – крильчатка: 2 – перемикач 

Для реєстрації атмосферного тиску застосовують барометри. Найбільш 

поширеними в промисловості і в побуті є барометри анероїди. При 

необхідності реєстрації параметрів мікроклімату протягом часу вживають 

самописні прилади: термографи, гігрографи, барографи та ін. (рис. 4). 

 

Рис 4.  Прилади з самозаписом: 

1) термограф;  2) гігрограф; 

1 – стрічка - діаграма на барабані з годинниковим механізмом; 2) - 

перо; 

3  – біметалева пластинка; 4 – пучок волосся 
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Відносну вологість можна визначати приладами – гігрометрами. 

Принцип їх дії базується на здатності деяких матеріалів змінювати свою 

пружність в залежності від вологості повітря. Цю здатність має волосся 

людини і тварини, натуральна шкіра, деякі синтетичні матеріали. 

Промисловістю випускається гігрометр сорбційний типу ГС-210, який 

вимірює відносну вологість в межах 15-100% і має похибку 3%. 

При вимірюванні в приміщеннях малих швидкостей руху повітря 

можна користуватися кататермометром (від 0,02 до 1 м/с). Це спиртовий 

термометр, шкала якого поділена на три градуси (35-38°С). Для визначення 

швидкості руху кататермометр підігрівають у воді з температурою 65-75'С 

доти, доки спирт із термобалона заповнить капіляр і підніметься до половини 

верхнього розширення. Після цього кататермометр виймають з води, 

протирають насухо і підвішують в зоні, де треба визначити швидкість руху 

повітря. За секундоміром фіксують час охолодження приладу від 38 до 35°С. 

З таблиці або графіку, що додається до приладу, визначають фактичну 

швидкість руху повітря. 

В приміщеннях зі значним живленням тепла для визначення 

енергетичної освітленості, що створюється за рахунок нагрітих поверхонь 

обладнання, приладів, що опалюють та освітлюють, сонячного 

випромінювання, що проникає крізь віконні прорізи, застосовують прилади: 

радіометри (РОТС-11), спектрорадіометри (СПР) та інспекторські 

дозиметри (ДОИ-1). Вони вимірюють поверхневу щільність потоку енергії, 

Вт/м2. 

Для визначення температури нагрітих поверхонь використовують 

контактні термометри (ЗТП-И), термоперетворювачі опору (ТХК, ММТ) та 

ін. 

Відносна вологість φ на практиці найчастіше визначається з 

психрометричної таблиці за показаннями психрометра. Для цього треба 

знати різницю між температурами сухого tс і вологого tв термометрів, тобто 

Δt = tс-tв, і на перетині показників tв і Δt знаходиться значення φ,%. Більш 
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точну відносну вологість можна розрахувати за психрометричною 

формулою, %: 

φ = 100
)(

.

.

насс

бBCнаср

Р

PttАР 
, 

де Рр.нас і Рс.нас  – парціальний тиск водяної пари у разі насичення 

повітря вологою при температурах відповідно точки роси і сухого 

термометра; А=0,000677 – психрометричний коефіцієнт; Рб  – барометричний 

тиск повітря, мм рт.ст. 

Відносну вологість можна також легко визначити з діаграми стану 

вологого повітря ( I-d або I-x діаграма). 

Після визначення фактичних значень параметрів мікроклімату їх 

порівнюють з нормативними значеннями. При їх розбіжності вживають 

заходів до нормалізації фактичних параметрів. 

3.4. Забруднення повітря виробничих приміщень 

Оточуюче повітря (атмосфера) є найважливішим фактором 

забезпечення нашого життя. Без повітря, що надходить через дихальні шляхи 

в наші легені, вже через кілька хвилин настає смерть. В природних умовах ця 

залежність не приховує загрози життю, бо повітря, як правило, не забруднене 

отруйними речовинами.  

Наше відчуття на нюх не здатне сигналізувати про наявність у повітрі 

деяких шкідливих речовин, наприклад, оксиду та діоксиду вуглецю, оксидів 

азоту та ін. В той же час, коли ми й відчуваємо присутність у повітрі 

незначної кількості отруйних речовин (таких, як синільна кислота), наш 

організм не відповідає на це будь-якою захисною реакцією. Реакція 

організму настає з запізненням, коли отрута вже накопичилась в організмі в 

значній кількості і стала небезпечною для життя. Ступінь отруєння залежить 

як від кількості отрути, що потрапила в організм, так і від індивідуальної 

чутливості організму людини до дії конкретної шкідливої речовини. 

Поняття «чисте повітря». Згідно з рекомендаціями Спілки німецьких 
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інженерів (YDI) чисте повітря має такий склад: 

Компонент N2 O2 Ar СО2 Kr Ne_ Хе 
Вміст, %(об.) 78,10 20,93 0,93 0,03-0,04 0,0001 0,0005 0,00001 

В чистому повітрі є шкідливі гази, які не позначаються негативно на 

здоров'ї людей, тварин та всієї флори і фауни Землі через незначну їх 

концентрацію: 

Компонент СО O3 H2 CH4 N2O NO+NO2 NH3 

Вміст, млн.-1 0.01-

0,2 

0-0,05 0,4-1 1,2-1,5 0,25 0-0,003 0-0,02 

 

Чистим повітрям вважається таке, яке не забруднене твердими, рідкими 

та газоподібними речовинами і газами, що змінюють його природний склад. 

Тверді, рідкі або газоподібні речовини будь-якого ряду і походження, 

що потрапляють у повітря і змінюють його природний склад, називають 

емісіями. 

Існує ще поняття іммісія – це забруднюючі атмосферне повітря 

речовини, що присутні в атмосфері в безпосередній близькості від зони своєї 

дії, як правило, на висоті 1,5 км від поверхні Землі або верхньої границі 

рослинності, або на відстані 1,5 км від поверхні будівлі. 

Емісії  – це забруднення техногенного походження.  

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВОЗ) дає таке визначення: 

забруднення повітря має місце в такому випадку, коли забруднююча повітря 

речовина або кілька речовин присутні в атмосфері в такій кількості і 

протягом такого часу, що спричиняють шкоду або можуть сприяти шкоді 

людям, тваринам, рослинам та майну, або можуть привести до погіршення 

здоров'я людини або стану майна, які не піддаються обліку. 

3.5. Шкідливі речовини на підприємствах харчової 

та переробної промисловості 

У сучасній техніці застосовується безліч речовин, які можуть 

надходити в повітря, де знаходяться люди, і становити небезпеку їх здоров'ю. 

Для визначення небезпечності медики досліджують вплив цих речовин на 
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організм людини і встановлюють безпечні для людини концентрації та дози, 

які можуть потрапити різними шляхами в організм людини. 

На харчових та переробних підприємствах повітря робочої зони може 

забруднюватися шкідливими речовинами, які утворюються в результаті 

технологічного процесу або містяться в сировині, продуктах та 

напівпродуктах і відходах виробництва. Ці речовини потрапляють у повітря у 

вигляді пилу, газів або пари і діють негативно на організм людини. В 

залежності від їх токсичності та концентрації в повітрі вони можуть бути 

причиною хронічних отруєнь або професійних захворювань. 

За токсичною дією шкідливі речовини поділяють на кров'яні отрути, 

які взаємодіють з гемоглобіном крові і гальмують його здатність до 

приєднання кисню (оксид вуглецю, бензол, сполуки ароматичного ряду та 

ін.); нервові отрути, які викликають збудженість нервової системи, її 

виснаження, руйнування нервових тканин (наркотики, спирти, сірчаний 

водень, кофеїн та ін.); подразнюючі отрути – уражають верхні дихальні 

шляхи і легені (аміак, сірчаний газ, пара кислот, окисли азоту, ароматичні 

вуглецеві водні та ін.); пропалюючі та подразнюючі шкіру і слизові 

оболонки (сірчана та соляна кислоти, луги); печінкові отрути, дія яких 

супроводжується зміною та запаленням тканин печінки (спирти, дихлоретан, 

чотирихлористий вуглець); алергени, що змінюють реактивну спроможність 

організму (алкалоїди та інші речовини); канцерогени, що спричиняють 

утворення злоякісних пухлин (3,4-бензопірен, кам'яновугільна смола); 

мутагени, що впливають на генетичний апарат клітини (окис етилену, 

сполуки ртуті та ін.). 

В залежності від ступеня токсичності, фізико-хімічних властивостей, 

шляхів проникнення в організм, санітарні норми встановлюють гранично 

допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин в повітрі робочої зони 

виробничих приміщень, перевищення яких не припустиме. За ступенем дії на 

організм людини шкідливі речовини ділять на чотири класи небезпеки: 

1 – надзвичайно небезпечні; 
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2 – високонебезпечні; 

3 – помірно небезпечні; 

         4  – малонебезпечні. 

3.6. Особливості газового, парового та пилового забруднення 

повітря 

Рідини та пил можуть бути присутні в повітрі робочої зони у вигляді 

аерозолю, тобто у вигляді краплин рідини або твердих часток, які рухаються 

у повітрі під дією повітряних потоків.  

При повітряних потоках гази та пара шкідливих речовин 

розповсюджуються разом з повітрям на великі відстані і можуть 

забруднювати зони приміщень, що не контролюються як робочі, і привести 

до раптового отруєння людей. 

Газові та парові забруднення повітря, як правило, не визначаються 

візуально і в багатьох випадках вони не мають запаху, тому є небезпечними.  

Харчові та переробні підприємства мають справу з процесами, які 

пов'язані з утворенням або використанням таких газів, як діоксид вуглецю 

(СО2), аміак (МН3), сірчаний водень (Н2S), діоксид сірки (SО2) та ін. 

Пил – основний шкідливий фактор на багатьох харчових та переробних 

підприємствах, обумовлений недосконалістю технологічних процесів. 

Природний пил знаходиться в повітрі в звичайних умовах мешкання людини 

в межах концентрацій 0,1-0,2 мг/м3; в промислових центрах, де діють великі 

підприємства, він не буває нижче 0,5 мг/м3, а на робочих місцях запиленість 

повітря іноді сягає 100 мг/м3. Значення ГДК для нейтрального пилу, не 

маючого отруйних властивостей, дорівнює 10 мг/м3.  

Промисловий пил може бути класифікований за різними ознаками: 

 за походженням – органічний (рослинний, тваринний, штучний 

пил), неорганічний (мінеральний, металевий пил) та змішаний 

(присутність часток органічного та неорганічного походження); 

 за способом утворення – дезінтеграційний (подрібнення, 

нарізання, шліфування і т.п.), димовий (сажа та частки речовини, що 
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горить) та конденсаційний (конденсація в повітрі пари розплавлених 

металів); 

 за отруючою дією на організм людини – нейтральний (не 

токсичний для людини пил) та токсичний (який отруює організм людини). 

Небезпека пилу може бути для людини дуже великою, якщо пил має 

радіоактивне забруднення, яке можна встановити тільки вимірюванням 

спеціальними приладами. Запиленість повітря шкідлива також для 

обладнання, яке швидко спрацьовується і виходить із ладу. 

3.7. Контроль вмісту в повітрі шкідливих газів та пари 

Контроль проби повітря виконується в зоні дихання людини з 

урахуванням місць утворення шкідливих речовин і шляхів, по яких вони 

потрапляють в робочу зону. Кількість проб та метод контролю визначається 

санітарними нормами та органами санітарного нагляду. 

В приміщеннях, де присутні речовини 1-го класу небезпеки та де може 

бути аварійний викид, повинен запроваджуватись безперервний контроль. 

Для інших випадків - періодичний. 

Методи контролю вмісту хімічних речовин в повітрі поділяються на 

три групи: 

1. перевага  – точність визначення концентрації вимірюваної 

речовини.Індикаторні методи хімічного аналізу з використанням 

газоаналізаторів УГ-1, УГ-2, ГХ-4 та подібних до них, що працюють за 

принципом кольорової реакції між індикаторним порошком і досліджуваним 

газом або парою, які просмоктуються разом із повітрям через індикаторну 

трубку, заповнену реагентом. За інтенсивністю зміни кольору або за об'ємом 

прореагованого порошку визначають концентрацію досліджуваної речовини. 

Недоліки методів - низька точність визначення (10%), але цього буває досить, 

щоб орієнтуватись у небезпеці загазованості повітря. 

2. Санітарно-хімічні методи – колориметричний, фото колоримет-

ричний, хроматографічний, нефелометричний та ін. Здебільшого вони є 

лабораторними, потребують спеціальних знань і підготовки, дорогі. їх  
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3. Безперервно-автоматичні методи – автоматично контролюють і 

сигналізують про наявність в повітрі відповідних концентрацій шкідливої 

речовини. Для цього призначені газоаналізатори і газосигналізатори.  

Взагалі існує дуже багато різних методик визначення шкідливих 

речовин в повітряному середовищі (більше 200) і класифікувати їх важко, бо 

вони можуть одночасно відповідати різним вимогам класифікації. 

Застосовуються і непрямі методи визначення деяких речовин, наприклад, за 

вмістом кисню в середовищі, що досліджується, тощо. 

3.8. Методи визначення запиленості повітря 

Запиленість повітря можна визначити гравіметричним, розрахунковим, 

фотометричним та іншими методами. 

Видалення пилу з повітря може бути здійснено різними способами: 

аспіраційним, що ґрунтується на просмоктуванні повітря через фільтр; 

седиментаційним, який базується на процесі природного осідання пилу на 

скляні пластинки або банки з подальшим підрахунком маси пилу, що осів на     

1 м2 поверхні; за допомогою електроосадження, принцип якого полягає в 

тому, що створюється електричне поле великої напруги, в ньому пилові 

частки електризуються і притягуються до електродів. 

Для відокремлення пилу від повітря застосовуються різні фільтри, які 

затримують пилові частки розміром до 0,1 мкм і вище (залежно від розміру 

пор фільтру). Матеріал фільтрів може бути різним залежно від його 

призначення: целюлоза, синтетичні матеріали, азбест (для визначення 

горючих часток пилу) та комбіновані.  

В Україні найчастіше застосовуються фільтри АФА (аналітичний 

фільтр аерозольний) круглої форми з площинами фільтрації 3; 10; 20 см2, які 

мають опорне кільце, фільтруючий елемент і захисне паперове кільце з 

виступом. Фільтруючий елемент складається з рівномірного шару ультра-

тонких волокон із полімеру на марлевій основі або без неї (фільтр 

Петрянова). Фільтри дозволяють працювати з ними без попереднього 

підсушування через гідрофобні властивості полімеру. 
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3.9. Методи боротьби з шкідливими речовинами, 

що потрапляють в повітря робочої зони 

Існує багато різних способів та заходів, призначених для підтримання 

чистоти повітря виробничих приміщень відповідно до вимог санітарних 

норм. Всі вони зводяться до конкретних заходів: 

1. Запобігання проникненню шкідливих речовин у повітря робочої зони 

за рахунок герметизації обладнання, ущільнення з'єднань, люків та отворів, 

удосконалення технологічного процесу. 

2. Видалення шкідливих речовин, що потрапляють в повітря робочої 

зони, за рахунок вентиляції, аспірації або очищення і нормалізації повітря за 

допомогою кондиціонерів. 

3. Застосування засобів захисту людини. 

Герметизація та ущільнення є основними заходами щодо 

вдосконалення існуючих технологічних процесів, в яких використовуються 

або утворюються шкідливі речовини. Застосування автоматизації дає змогу 

вивести, людину із забрудненого приміщення в приміщення із чистим 

повітрям Удосконалення технологічних процесів дозволяє замінювати 

шкідливі речовини нешкідливими, відмовлятися від застосування 

пилоутворюючих процесів, замінювати тверде пальне на рідке або газове, 

встановлювати газо-, пиловловлювачі в технологічний цикл та ін. 

При недосконалості технології, коли уникнути проникнення шкідливих 

речовин в повітря не вдається, застосовують їх інтенсивне видалення за 

допомогою вентиляційних (газ, пара, аерозолі) або аспіраційних систем 

(тверді аерозолі). Встановлення кондиціонерів повітря в приміщеннях, де є 

особливі вимоги до його якості, створює нормальні мікрокліматичні умови 

для працюючих. 

Особливі вимоги ставляться до приміщень, де проводяться роботи з 

шкідливими речовинами, що пилять. Так, підлога, стіни, стеля повинні бути 

гладкими, легко митися. В цехах, де виділяється пил, регулярно роблять 

вологе або вакуумне прибирання. 
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В приміщеннях, де не можна створити нормальні, відповідні до норм 

мікроклімату умови, застосовують засоби індивідуального захисту (313). 

Згідно з ГОСТ 12.4.011-87 "ССБТ. Средства защиты работающих. 

Классификация" всі ЗІЗ в залежності від призначення поділяються на такі 

класи: ізолюючі костюми, засоби захисту органів дихання, одяг спеціальний 

захисний, засоби захисту ніг, засоби захисту рук, засоби захисту голови, 

засоби захисту обличчя, засоби захисту очей, засоби захисту слухових 

органів, засоби захисту від падіння з висоти та інші запобіжні засоби, захисні 

дерматологічні засоби, засоби захисту комплексні. 

Ефективне застосування ЗІЗ залежить від їх правильного вибору і умов 

експлуатації. При виборі необхідно враховувати конкретні умови 

виробництва, вид та тривалість впливу шкідливого фактора, а також 

індивідуальні особливості людини. Тільки правильне застосування ЗІЗ може 

максимально захистити працюючого. Для цього працівники повинні бути 

ознайомлені з асортиментом та призначенням ЗІЗ. 

Для роботи з отруйними і забрудненими речовинами користуються 

спецодягом – комбінезонами, халатами, фартуками та ін.; для захисту від 

кислот та лугів – гумовим взуттям та рукавичками. Для захисту шкіри, рук, 

обличчя, шиї застосовують захисні креми та пасти: антитоксичні, водостійкі, 

жиростійкі. Очі від можливих опіків та аерозолей захищають окулярами із 

герметичною оправою, масками, шоломами. 

До засобів індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) належать 

респіратори, промислові протигази та ізолюючі дихальні апарати, які 

застосовуються для захисту від шкідливих речовин (аерозолів, газів, пари), 

що знаходяться в оточуючому повітрі. 

За принципом дії ЗІЗОД поділяються на фільтруючі (застосовуються 

при наявності у повітрі вільного кисню не менше 18% і обмеженого вмісту 

шкідливих речовин) та ізолюючі (при недостатньому для дихання вмісту в 

повітрі кисню та необмеженої кількості шкідливих речовин). 

За призначенням фільтруючі ЗІЗОД поділяються на : 
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 протипилові – для захисту від аерозолів (респіратори ШБ-1, Лепесток, 

Кама, Снежок, У-2К, РП-К, Астра-2, Ф-62ОІ, РПА та ін.); 

 протигазові – для захисту від газопароподібних шкідливих речовин 

(респіратори РПГ-67А, РПГ-67В, РПГ-67КД, протигази марок А, В, 

КД, Г, Є, СО, М, БКФ та ін.); 

 газопилозахисні – для захисту від парогазоподібних та аерозольних 

шкідливих речовин одночасно (респіратор фільтруючий 

газопилозахисний РУ-60М, Снежок ГП, Лепесток-Г); 

 ізолюючі апарати – бувають шлангові та автономні. 

 

Перелік запитань для самоперевірки 

1. Як впливає мікроклімат на організм людини, якими параметрами він 

характеризується? 

2. Що покладено в основу принципу нормування параметрів мікроклімату? 

Яка відмінність між оптимальними та допустимими мікрокліматичними 

умовами? 

3. Які прилади використовують для визначення параметрів мікроклімату? 

4. За допомогою яких заходів і засобів здійснюється нормалізація параметрів 

мікроклімату? 

5. Якими шляхами шкідливі речовини найчастіше потрапляють в організм 

людини та який вплив на нього можуть здійснювати? 

6. Як поділяються шкідливі речовини за характером впливу на організм 

людини? 

7. Як здійснюється нормування шкідливих речовин у повітрі робочої зони? 

8. Які методи та прилади використовуються для визначення (контролю) 

концентрації шкідливих речовин у повітрі виробничих приміщень і робочих 

зон? 

Тема 4. Вентиляція виробничих приміщень 

План 

4.1. Види та призначення вентиляційних систем. 
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4.2.Визначення необхідного повітрообміну при загальнообмінній 

вентиляції. 

4.3. Природна вентиляція. 

4.4. Механічна вентиляція. 

4.5. Системи кондиціонування повітря. 

4.1. Види та призначення вентиляційних систем 

Вентиляція — це організований і регульований повітрообмін, що 

забезпечує видалення з приміщення забрудненого повітря і подачу на його 

місце свіжого. Задачею вентиляції є забезпечення чистоти повітря та заданих 

метеорологічних умов у виробничих приміщеннях. 

За способом переміщення повітря розрізняють системи природної, 

механічної та змішаної вентиляції. Головним параметром вентиляції є 

повітрообмін, тобто обсяг повітря, що видаляється (LВ) або надходить у 

приміщення (L П). 

Для ефективної роботи вентиляції необхідно дотримувати ряду вимог: 

1. Обсяг припливу повітря LП у приміщення повинний відповідати 

обсягу витяжки повітря LВ. Різниця між цими обсягами не повинна 

перевищувати 10  15%. Можлива організація повітрообміну, коли обсяг 

припливного повітря більше обсягу повітря, що видаляється. При цьому в 

приміщенні створюється надлишковий тиск у порівнянні з атмосферним, що 

виключає інфільтрацію забруднюючих речовин у дане приміщення. Така 

організація вентиляції здійснюється у виробництвах, що пред'являють 

підвищені вимоги до чистоти повітряного середовища (наприклад, 

виробництво електронного устаткування). Для виключення витоків із 

приміщень з підвищеним рівнем забруднення, обсяг повітря, що видаляється 

з них, повинен перевищувати обсяг повітря, що надходить. У такому 

приміщенні створюється незначне зниження тиску в порівнянні із тиском у 

зовнішньому середовищі. 

2. При організації повітрообміну необхідно свіже повітря подавати в ті 

частини приміщення, де концентрація шкідливих речовин мінімальна, а 
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видаляти повітря необхідно з найбільш забруднених зон. Якщо щільність 

шкідливих газів нижче щільності повітря, то видалення забрудненого повітря 

виконується з верхньої частини приміщення, при видаленні шкідливих 

речовин із щільністю більшою ніж у повітря – з нижньої зони. 

3. Система вентиляції не повинна створювати додаткових шкідливих і 

небезпечних факторів (переохолодження, перегріву, шуму, вібрації). 

4. Система вентиляції повинна бути надійною в експлуатації та 

економічною. 

4.2. Визначення необхідного повітрообміну при загальнообмінній 

вентиляції. 

Відповідно до санітарних норм усі виробничі та допоміжні приміщення 

повинні вентилюватися. Необхідний повітрообмін (кількість повітря, що 

подається чи видаляється з приміщення) в одиницю часу (L, м3/год) може 

бути визначений різними методами в залежності від конкретних умов. 

1. При нормальному мікрокліматі та відсутності шкідливих речовин 

необхідний повітрообмін може бути визначений за формулою: 

L = п  L', 

де п – число працюючих; 

L' – витрата повітря на одного працюючого, прийнята в залежності від 

об’єму приміщення, що приходиться на одного працюючого V ', м3 (при        

V' < 20 м3, L' = 30 м3/год; при V' = 20–40 м3? L' = 20 м3/год; при V' > 40 м3 і 

при наявності природної вентиляції повітрообмін не розраховують); при 

відсутності природної вентиляції (герметичні кабіни) L' = 60 м /год). 

2. При видаленні шкідливих речовин з приміщення необхідний 

повітрообмін визначається, виходячи з їхнього розведення до допустимих 

концентрацій. Розрахунок повітрообміну проводиться виходячи з балансу 

утворюваних у приміщенні шкідливих речовин та речовин, що видаляються з 

нього, за формулою: 

 L=GШР/(СВИД - СПР) 
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де GШР – маса шкідливих речовин, що виділяються у робочому 

приміщенні за одиницю часу, мг/год; 

СВИД  і СПР – концентрації шкідливих речовин у повітрі, що 

видаляється, та у припливному повітрі ( Свид < ГДК, Спр < 0,3ГДК ). 

 3. При боротьбі з надлишковим теплом необхідний повітрообмін 

залежить від умов асиміляції тепла та обсягу припливного повітря і 

визначається за формулою: 

L=QНАД/ pПР сП (tВИД - tПР)) 

де QНАД – наддишкові тепловиділення, ккал/год, (QНАД = QCУM - QBИД, 

де: QCУM – сумарне надходження тепла, QBИД  – кількість тепла, що 

видаляється за рахунок тепловтрат); 

р ПР  –  густина припливного повітря, кг/м3; 

с П  – теплоємність повітря, ккал/(кг-град), (теплоємність сухого повітря 

0,24 ккал/(кг град); 

tВИД , tПР  – температура повітря, що видаляється і припливного повітря, 

°С. 

4. Для орієнтовного визначення необхідного повітрообміну (L, м3/год) 

застосовується розрахунок за кратністю повітрообміну. Кратність 

повітрообміну (К) показує, скільки разів за годину міняється повітря у 

всьому об’ємі приміщення (V, м3 ): 

І = К  V, 

де К – коефіцієнт кратності повітрообміну (К = 1– 10). 

4.3. Природна вентиляція 

Природна вентиляція – система вентиляції, переміщення повітря при 

якій здійснюється завдяки виникаючій різниці тисків усередині і зовні 

приміщення, називається природною вентиляцією. Різниця тисків 

обумовлена різницею щільності зовнішнього та внутрішнього повітря 

(гравітаційний тиск чи тепловий напір ∆РТ) і вітровим напором (∆РВ), що діє 

на будову. Розрахунок теплового напору можна провести за формулою: 
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∆РТ = gh( pз – pв) (Па)  

де g – прискорення вільного падіння, м/с2; 

h – вертикальна відстань між центрами припливного та витяжного 

отворів, м;  

pз і pв  – густина зовнішнього і внутрішнього повітря, кг/м3. 

При дії вітру на поверхнях будинку з навітряної сторони 

утворюється надлишковий тиск, на підвітряній стороні – розрідження. 

Вітровий напір може бути розрахований за формулою: 

∆РВ = кп (v 2В рЗ) /2 ,  (Па), 

де кп – коефіцієнт аеродинамічного опору будинку 

(визначається емпіричним шляхом); 

v в  – швидкість вітрового потоку, м/с. 

Неорганізована природна вентиляція (інфільтрація) здійснюється 

зміною повітря в приміщеннях через нещільності в елементах будівельних 

конструкцій завдяки різниці тиску зовні й усередині приміщення. Такий 

повітрообмін залежить від ряду випадкових факторів (сили та напрямку 

вітру, різниці температур зовнішнього і внутрішнього повітря, площі, через 

яку відбувається інфільтрація). Для житлових будинків інфільтрація досягає 

0,5–0,75, а в промислових будинках 1–1,5 обсягу приміщень у годину. Для 

надійного постійного повітрообміну необхідно застосовувати організовану 

природну вентиляція. 

Організована природна вентиляція (аерація) може бути витяжна без 

організованого припливу повітря (канальна аерація) і витяжна з 

організованим припливом повітря (канальна та безканальна аерація). 

Канальна природна витяжна вентиляція без організованого припливу повітря 

широко застосовується в житлових і адміністративних будинках. 

Розрахунковий гравітаційний тиск таких систем вентиляцій визначають при 

температурі зовнішнього повітря +5°С, вважаючи, що весь тиск падає в 

тракті витяжного каналу, при цьому опір входу повітрю в будинок не 
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враховується. При розрахунку мережі повітроводів насамперед роблять 

орієнтований підбір їх площин, виходячи з допустимих швидкостей руху 

повітря в каналах верхнього поверху 0,5 – 0,8 м/с, у каналах нижнього 

поверху і у забірних каналах 1,0 м/с, у витяжній шахті 1-1,5 м/с. 

      

           Рис. 5. Дефлектор 

Для збільшення тиску в системах природної вентиляції на даху будівлі 

витяжні шахти обладнуються насадками-дефлекторами, які розташовують у 

зоні ефективної дії вітру (рис. 5). 

Посилення тяги відбувається завдяки розрідженню, яке виникає при 

обтіканні дефлектора потоком повітря, що набігає. Орієнтовно 

продуктивність дефлектора може бути розрахована за формулою: 

                                  L Д = 1131,73 •D 2 • vв, (м
3/ч), 

де D – діаметр підвідного патрубка, (м); 

 vв – швидкість вітру, (м/с). 

Як правило, організована природна загальнообмінна вентиляція 

виробничих приміщень здійснюється в результаті надходження і видалення 

повітря через фрамуги вікон та аераційні ліхтарі D безканальна аерація    

(рис. 6). 

 

Рис.6. – Аерація приміщень 

Повітрообмін регулюють різним ступенем відкривання фрамуг (у 
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залежності від температури зовнішнього повітря чи швидкості і напрямку 

вітру). Цей спосіб вентиляції знайшов застосування в промислових будинках, 

що характеризуються технологічними процесами з великими 

тепловиділеннями (прокатні, ливарні, ковальські цехи). 

Основною перевагою аерації є можливість здійснювати великі 

повітрообміни без витрат механічної енергії. До недоліків аерації слід 

віднести те, що в теплий період року її ефективність може істотно 

знижуватись через зниження перепаду температур зовнішнього і 

внутрішнього повітря, а також те, що повітря, яке надходить у приміщення, 

не піддається попередньому очищенню, підігріву чи охолодженню в 

залежності від пори року, а повітря, що видаляється, в окремих випадках 

може забруднювати повітряну атмосферу. 

4.4. Механічна вентиляція 

Механічна вентиляція – вентиляція, за допомогою якої повітря 

подається в приміщення чи видаляється з них з використанням механічних 

побудників руху повітря, називається механічною вентиляцією. 

Якщо система механічної вентиляції призначена для подачі повітря, то 

вона називається припливною (рис. 4.3, а), якщо ж вона призначена для 

видалення повітря – витяжною (рис. 4.3, б). Можлива організація 

повітрообміну з одночасною подачею та видаленням повітря –  припливно-

витяжна вентиляція (рис. 4.3, в). В окремих випадках для скорочення 

експлуатаційних витрат на нагрівання повітря застосовують системи 

вентиляцій з частковою рециркуляцією (до свіжого повітря підмішується 

повітря, вилучене із приміщення). 
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Рис. 7.– Схеми механічної вентиляції: 
а - припливна; б - витяжна; в - припливно-витяжна; 1 - повітрозабірний 

пристрій; 2 - повітронагрівач та зволожувач; 3 - вентилятор; 4 - магістральні 
повітроводи; 5 - насадки для регулювання припливу та забору повітря; 6 - 

очищувач; 7 - шахта для викиду забрудненого повітря 
 

За місцем дії вентиляція може бути загальнообмінною і місцевою. При 

загальнообмінній вентиляції необхідні параметри повітря підтримуються у 

всьому об’ємі приміщення. Таку систему доцільно застосовувати, коли 

шкідливі речовини виділяються рівномірно по всьому приміщенню. Якщо 

робочі місця мають фіксоване розташування, то з економічних міркувань 

можна організувати оздоровлення повітряного середовища тільки в місцях 

перебування людей (наприклад, душировання робочих місць у гарячих 

цехах). Витрати на повітрообмін значно скорочуються, якщо уловлювати 

шкідливі речовини в місцях їх виділення, не допускаючи їх поширення на 

весь об’єм приміщення. 3 цієї метою поруч із зоною утворення шкідливих 

речовин встановлюють пристрої забору повітря (витяжні шафи, укриття-

бокси, відсмоктуванні відкритого та закритого типів, і т. ін.). Така вентиляція 

називається місцевою. 

У виробничих приміщеннях, у яких можливо раптове надходження 

великої кількості шкідливих речовин, передбачається влаштування аварійної 

вентиляції. 

Вентиляційна система (припливна, витяжна, припливно-витяжна), як 

правило, складається з повітрозабірних пристроїв та пристроїв для викиду 

повітря (розташованих зовні будинку), пристроїв для очищення повітря від 

пилу та газів, калориферів – для підігріву повітря в холодний період, 

повітроводів, вентилятора, пристроїв подачі та видалення повітря в 

приміщенні, 

4.5. Системи кондиціонування повітря 

Системи кондиціонування повітря (СКП) забезпечують автоматичне 

підтримування в приміщенні, незалежно від зовнішніх умов (постійних чи 

таких, що змінюються), по визначеній програмі: температури, вологості, 
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чистоти та швидкості руху повітря. У відповідності з вимогами для 

конкретних приміщень повітря нагрівають або охолоджують, зволожують 

або висушують, очищають від забруднюючих речовин або піддають 

дезінфекції, дезодорації, озонуванню. Системи кондиціонування повітря 

повинні забезпечувати нормовані метеорологічні параметри та чистоту 

повітря в приміщенні при заданих параметрах зовнішнього повітря для 

теплого та холодного періодів року згідно ДСН 3.3.6.042-99 (Санітарні норми 

мікроклімату виробничих приміщень). 

До складу СКП входять: системи приготування (охолодження, 

підігріву, зволоження, озонування і т. ін.), переміщення та розподілу повітря, 

засоби автоматики, дистанційного керування та контролю. Більшість з них, 

як правило, розташовано в основному апараті СКП – кондиціонері. 

Установки ддя кондиціонування повітря можуть бути 

централізованими (рис. 8) –  вони обслуговують, як правило, одразу декілька 

приміщень або будинок, та місцевими – вони обслуговують лише окремі 

приміщення або робочі місця. 

Продуктивність централізованих СКП може досягати 250000 м/год та 

більше. В централізованих СКП приготування та обробка, як зовнішнього 

повітря так і частини рециркуляційного повітря, здійснюється в спеціально 

обладнаних для цього окремих приміщеннях з подальшим розподілом 

повітря по повітроводам в приміщення, що обслуговуються. Для 

охолодження повітря застосовується розпилена холодна вода та компресорні 

холодильні пристрої, а для підігріву, як правило, калорифери. 

               

Рис. 8  –  Схематична конструкція кондиціонера: 

Теплоносій 

Зовнішнє 
повітря 

Повітря в приміщення Повітря з приміщень 
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1– корпус; 2 – фільтр; 3 – калорифер; 4 – краплеуловлювач; 5 – зволожуюча 

та охолоджуюча камера; 6 – вентилятор. 

 

В свою чергу, місцеві СКП поділяються на автономні та неавтономні. 

Автономні СКП – це самодостатні системи, які мають усе необхідне 

устаткування для оброблення повітря (охолодження, підігрів і т. ін.) і 

потребують лише тільки підключення до електромережі, або, в окремих 

випадках, також і до систем водопостачання та каналізації.  

На відмінну від автономних, неавтономні СКП потребують 

обов’язкового підключення до зовнішніх систем подачі тепла та холоду 

Найбільш поширеними є автономні місцеві СКП типа «спліт». Така СКП має 

два блока, один з них (внутрішній) розташовується усередині приміщення, 

другий (зовнішній) на стіні будівлі. У внутрішньому блоці розташовані 

фільтр, вентилятор, випаровувач та підігрівач (тільки в СКП реверсивного 

типу), а у зовнішній частині – компресор, конденсатор та вентилятор. 

Компресор, випаровувач та конденсатор з'єднані між собою трубками, в яких 

циркулює хладагент (фреон). Робота кондиціонера здійснюється наступним 

чином. На вхід компресора подається газоподібний фреон під малим тиском 

3 – 5 атмосфери. Компресор стискає фреон до 10 – 15 атмосфер, при цьому 

фреон нагрівається і поступає в конденсатор, що розташований у зовнішній 

частині. При інтенсивному обдуві конденсатора зовнішнім вентилятором, 

фреон охолоджується та переходить у фазу леткої рідини. Далі з 

конденсатора він прямує через клапан, що знижує тиск, до випаровувача, де і 

поглинає тепло за рахунок випаровування. Температура поверхні радіатора - 

випаровувача знижується, що, в свою чергу, охолоджує повітря, яке прямує 

через радіатор за допомогою внутрішнього вентилятора до приміщення. Далі 

цикл повторюється. Таким чином, ця система лише охолоджує внутрішнє 

повітря приміщення (подача свіжого повітря відсутня). Очистка 

внутрішнього повітря здійснюється за допомогою фільтра. Нагрівання 

внутрішнього повітря приміщення здійснюється за допомогою СКП 

реверсивного типу, які мають у внутрішньому блоці спеціальні електричні 
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підігрівані і, завдяки цьому, спроможні не тільки охолоджувати, а і, при 

необхідності, нагрівати повітря приміщень. 

 

Тема 5. Освітлення виробничих приміщень 

План 

5.1. Значення світла для працездатності та здоров'я людини. Види 

освітлення. 

5.2. Основні світлотехнічні характеристики. 

5.3. Класифікація типів освітлення. 

5.4. Джерела світла 

5.1. Значення світла для працездатності та здоров'я людини. 

Види освітлення. 

Правильно виконане раціональне освітлення промислових підприємств 

має важливе значення для виконання всіх видів робіт. Світло є важливим 

стимулятором не тільки зорового аналізатора, але й організму в цілому. Для 

людини день і ніч, світло і темрява визначають біологічний ритм – бадьорість 

та сон.  

Стан освітлення виробничих приміщень відіграє важливу роль і для 

попередження виробничих травм. Зарубіжними дослідниками встановлено, 

що більше ніж 20% нещасних випадків на виробництві відбувається через 

погане освітлення. Втрати від цього становлять щорічно, наприклад, її США 

понад 2,0 млрд. дол. на рік, хоча розрахунки свідчать, що достатньо 20% від 

цієї суми для забезпечення нормальної освітленості. 

Вимоги, які ставляться до раціонального освітлення: 

 достатня освітленість робочого місця (нормована). 

 рівномірне освітлення. 

 відсутність тіней, особливо рухомих, на робочій поверхні. 

 захист від сліпучої дії джерела світла. 

 вірний вибір напрямку світла. 
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Все це сприяє підтримці високого рівня працездатності та зберігає 

здоров'я людини, скорочує травматизм. 

За своєї природи світло – це видиме випромінювання електромагнітних 

хвиль довжиною від 380 до 780 нм (1 нм дорівнює 10-9м). Видиме світло 

(біле) являє собою цілий ряд і які залежать від довжини електромагнітних 

хвиль: 390-450 нм; синій 450-510 нм; зелений 510-575 нм; жовтий 575-620 

нм; червоний 620-750 нм. Випромінювання понад 780 нм називають 

інфрачервоним, нижче 380 нм – ультрафіолетовим. 

В залежності від джерела світла виробниче освітлення може бути трьох 

видів: 

1. Природне освітлення прямим або відбитим світлом сонця 

(небосхилу) через світлові прорізи в зовнішніх відгороджуючих конструкціях 

приміщень. 

2. Штучне освітлення призначене для освітлення в темні години 

доби або в приміщеннях, де немає природного світла. Здійснюється 

електричними джерелами світла (лампи розжарювання або газорозрядні). 

3. Сполучене (суміщене) освітлення характеризується одночасним 

поєднанням природного та штучного освітлення в світлі години доби. 

5.2. Основні світлотехнічні характеристики 

Освітлення, або світло, характеризується кількісними та якісними 

показниками, при цьому застосовують стандартні одиниці та визначення. 

До основних світлотехнічних величин, які використовуються при 

нормуванні та розрахунках освітлення, відносяться: світловий потік, сила 

світла, освітленість, яскравість, фон, контраст та видимість, індекс 

кольоропередачі,коефіцієнт пульсації, освітленості, циліндрична 

освітленість, показник дискомфорту, показник осліпленості. 

Світловий потік ( F) – це потік випромінювання, який оцінюється за 

його дією на людське око. За одиницю світлового потоку прийнято люмен 

(лм).  

Сила світла (I) – просторова густина світлового потоку, яка 
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визначається відношенням світлового потоку F (лм) до тілесного кута Q , у 

якому цей потік поширюється: I = F/Q . За одиницю сили світла прийнято 

канделу (кд).  

Тілесний кут – частина простору сфери, обмежена конусом, що 

спирається на поверхню сфери з вершиною у її центрі. За одиницю тілесного 

кута прийнято стерадіан (ср).  

Освітленість (Е) Величину світлового потоку, що припадає на 

одиницю освітлювальної поверхні, називають освітленістю, лк: 

Е=F/S        

Одиниця освітленості – люкс (лк) . 

Яскравість поверхні (В) – видимість предмета оком залежить від 

частини світлового потоку, відображеного освітлювальним предметом, і 

характеризується яскравістю. Яскравість залежить від сили світла, кута 

падіння світлового потоку та ряду інших факторів. За одиницю яскравості 

прийнято ніт – це яскравість 1 м2 плоскої поверхні, яка відбиває у 

перпендикулярному напрямі силу світла в 1 канделу, кд/м2 або ніт: 

В = I/(S·cos α), де α – кут між нормаллю до поверхні та напрямом 

зору. За одиницю яскравості прийнято канделу на квадратний метр (кд/м або 

ніт).  

До якісних показників відносяться фон, контраст об'єкта з фоном, 

видимість, показник освітленості, коефіцієнти відбиття і т.д. 

Коефіцієнт відображення ρ характеризує здатність поверхні 

відображати падаючий на неї світловий потік 

ρ = Фвід/Фпад. 

Фон – поверхня, що безпосередньо прилягає до об'єкта розрізнення. 

Він оцінюється коефіцієнтом відбиття. Фон вважають світлим при Р > °А 

середнім – при 0,4 та темним при р < 0,2. 

Контраст (К) об’єкта розрізнення та фону визначається різницею між 

їх яскравостями: K = (BO - Бф)/Вф, де  
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В0 та Вф – відповідно яскравості об’єкта розрізнення та фону.  

Видимість (V) характеризує здатність ока сприймати об'єкт 

розрізнення. Видимість залежить від освітлення, розміру об'єкта розрізнення, 

його яскравості,контрасту між об'єктом розрізнення та фоном, тривалості 

експозиції:  

V = K / K пор,  де К – контраст між об’єктом розрізнення та фоном;  

Кпор – пороговий контраст, тобто найменший контраст, що 

розрізняється оком за даних умов. Для нормального зорового сприйняття V 

повинна бути рівною 10-15. 

Час зберігання зорового відчуття – 0,2 - 0,3 с. Сприйняття 

мерехтливого світла має специфічні особливості. Серія світлових імпульсів 

сприймається як безупинний сигнал, якщо інтервали між імпульсами 

знаходяться у порівняні з часом інерції зору. Критична частота мерехтіння 

дорівнює 15-70 Гц. Таким чином, для забезпечення стабільного зображення 

частота регенерації сигналу повинна бути не нижчою 70 Гц.  

Показник дискомфорту (М) – критерій оцінки дискомфортної 

блискості, яка викликає неприємні почуття при нерівномірному розподілі 

яскравості в полі зору. 

5.3. Класифікація типів освітлення 

Залежно від джерел світла, які використовуються у виробничих 

приміщеннях, освітлення може бути природним, штучним та суміщеним. 

Природне освітлення створюється прямими сонячними променями та 

розсіяним світлом небосхилу. 

Штучне освітлення створюється електричними джерелами світла. 

Суміщене освітлення – це освітлення, при якому недостатнє за 

нормами природне освітлення доповнюється штучним. 

За функціональним призначенням штучне освітлення поділяється 

на: 

- робоче – створює необхідні умови для нормальної трудової 
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діяльності людини; 

- чергове – має знижений рівень освітлення, оскільки його 

використовують лише у неробочий час, і для його реалізації допускається 

використовувати частину світильників інших видів освітлення; 

- аварійне – вмикається тільки в разі вимикання робочого освітлення, 

при цьому світильники аварійного освітлення повинні живитися лише від 

автономних електричних джерел та забезпечувати освітленість на робочих 

поверхнях у виробничих приміщеннях не менше 5% величини робочого 

освітлення, але не менше ніж 2 лк для внутрішніх приміщень та не менше 

ніж 1 лк на території підприємства; 

- евакуаційне – вмикається у разі евакуації людей з приміщення під 

час виникнення небезпеки і встановлюється у виробничих приміщеннях з 

кількістю працюючих більше 50, а також у приміщеннях громадських та 

допоміжних будівель промислових підприємств, якщо в них одночасно 

можуть знаходитися більше 100 чоловік; 

- охоронне – використовується вздовж територій, що охороняються, і 

має забезпечувати освітленість не менше 0,5 лк. 

В свою чергу, природне освітлення конструктивно виконується за 

системою бокового, верхнього чи комбінованого освітлення: 

- бокове (одно- або двобічне) – здійснюється через світлові отвори 

(вікна) в зовнішніх стінах; 

- верхнє освітлення – здійснюється через отвори (ліхтарі) у даху та 

перекриттях; 

- комбіноване – поєднання верхнього та бокового освітлення. 

Штучне робоче освітлення також, в свою чергу, поділяється на: 

- загальне – воно передбачає розміщення світильників у верхній зоні 

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

рівномірного або загального локалізованого освітлення (з урахуванням 

розташування обладнання та робочих місць); 
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- місцеве – створюється світильниками, що концентрують світловий 

потік безпосереднього на робочих місцях; 

- комбіноване – складається із загального та місцевого і його доцільно 

застосувати при роботах високої точності, а також, якщо необхідно створити 

певний або змінний, в процесі роботи, напрямок світла. 

Використання лише тільки одного місцевого освітлення на робочих 

місцях у виробничих приміщеннях заборонено. 

Для створення сприятливих умов зорової роботи на робочих місцях 

освітлення виробничих приміщень повинне відповідати наступним загальним 

вимогам: 

– освітленість робочих поверхонь має відповідати гігієнічним нормам 

для даного виду роботи; 

– мають бути забезпечені рівномірність та часова стабільність 

освітленості робочих місць, відсутність різких контрастів між освітленістю 

робочої поверхні та навколишнього простору, відсутність на робочій 

поверхні різких тіней (особливо рухомих); 

– у полі зору предмети не повинні створювати засліплюючого блиску; 

– штучне світло, що використовується на підприємствах, за своїм 

спектральним складом має наближатися до природного; 

– системи освітлення, які використовуються у виробничих 

приміщеннях, не повинні створювати небезпечних та шкідливих факторів 

(шум, теплові випромінювання, небезпеку ураження струмом, пожежо- та 

вибухонебезпечність) та бути надійними, простими в експлуатації та 

економічними. 

Нормування рівнів виробничого освітлення здійснюється відповідно до 

вимог ДБНВ.2.5-28-2006 «.Природне та штучне освітлення. Нормування». 

Ці норми поширюються на проектування виробничих територій, 

приміщень нових та існуючих, що підлягають реконструкції, будівель і 

споруд різного призначення, місць виконання робіт на відкритих просторах, 
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територій промислових та сільськогосподарських підприємств, залізничних 

колій площ підприємств, а також на проектування пристроїв місцевого 

освітлення, які постачаються комплектно зі станками, машинами і 

виробничими меблями. 

5.4. Джерела світла 

Вибір джерел світла для систем освітлення виробничих приміщень 

займає важливе місце в системі заходів щодо забезпечення комфортних та 

безпечних умов праці. 

Штучні джерела світла. Головними джерелами світла для 

промислового освітлення є лампи розжарювання та газорозрядні лампи 

різноманітних типів. Хоча останнім часом все більше місця знаходять 

світлодіодні джерела світла. Вони поки ще не знайшли належного 

застосування. Основними характеристиками джерел світла є номінальна 

напруга, потужність споживання, світловий потік, питома світлова віддача та 

строк служби. 

У лампі розжарювання видиме світло випромінює нагріта до високої 

температури нитка з тугоплавкого матеріалу, що робить їх простими у 

виготовленні та надійними в експлуатації. До їх недоліків можна віднести 

малу світлову віддачу (10-15 лм/Вт), невеликий строк служби (близько 1000 

год), високу температуру поверхні колби та не дуже сприятливий для 

людського ока спектральний склад світла, в якому переважають жовтий та 

червоний кольори при нестачі синього та фіолетового порівняно з природним 

світлом, що безумовно ускладнює процес розпізнавання кольорів. 

У газорозрядни лампах балон наповнюється парами ртуті та інертним 

газом, а на внутрішню поверхню балона додатково може бути нанесений 

люмінофор. В залежності від технології виготовлення, газорозрядні лампи 

бувають низького (люмінесцентні) та високого тиску. Люмінесцентні лампи 

мають великий строк служби (більше 10000 год), більшу світлову віддачу 

(5080 лм/Вт), меншу ніж у ламп розжарювання яскравість робочої поверхні, 

що світиться, та кращий спектральний склад світла, який максимально 
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наближений до денного.  

До недоліків люмінесцентних ламп відноситься: підвищена пульсація 

світлового потоку, нестійка робота при низьких температурах та зниженій 

напрузі в електромережі та більш складна схема підключення до 

електромережі. Підвищена пульсація світлового потоку газорозрядних ламп 

негативно впливає на стан зору людини, а також може викликати так званий 

стробоскопічний ефект, який полягає у тому, що частини обладнання, які 

обертаються, здаються нерухомими або такими, що обертаються у 

протилежному напрямі, а це, в свою чергу, може призвести до підвищення 

рівня травматизму на робочих місцях.  

Для зменшення негативної дії цих явищ на працюючих, необхідно або 

вмикати сусідні газорозрядні лампи у різні фази електромережі, що значно 

зменшить коефіцієнт пульсації їх сумарного світлового потоку, або, 

враховуючи інерційну характеристику формування зорового образу у 

людини, підвищувати частоту струму живлення газорозрядних ламп до 1 кГц 

та вище. 

Розрізняють кілька типів люмінесцентних ламп залежно від 

спектрального складу світла: ЛД – лампи денного світла, ЛБ – білого світла, 

ЛДЦ – денного світла з правильною кольоровою передачею, ЛТБ – тепло-

білого світла, ЛХБ – холодно-білого світла. 

Лампи високого тиску – це дугові ртутні (ДРЛ) та натрієві лампи 

(ДНаТ) мають строк служби більш 10000 год та світловіддачу відповідно 50 

та 130 лм/Вт. 

У галогенних лампах колби наповнені парами галогену (йоду або 

брому). За принципом дії вони поділяються на лампи розжарювання, 

газоразрядні і металогалогенові. Галогенні лампи мають строк служби (2000-

5000 год) і світловіддачу (20-75 лм/Вт). 

Джерело світла (лампи) разом з освітлюваною арматурою складає 

світильник. Він забезпечує кріплення лампи, подачу до неї електричної 
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енергії, запобігання забрудненню, механічному пошкодженню, а також 

необхідний ступінь щодо електробезпеки та вибухової і пожежної безпеки. 

Здатність світильника захищати очі працюючого від надмірної яскравості 

джерела світла характеризується захисним кутом (це кут між горизонталлю 

та лінією, яка з’єднує нижню точку джерела світла та нижній край 

відбиваючої непрозорої поверхні світильника). 

 

Тема 6. Шум і вібрація та способи захисту 

План 

6.1. Шум. Характеристика шуму.  

6.2. Нормування та вимірювання рівнів шуму. 

6.3. Заходи щодо зниження шуму у виробничих приміщеннях. 

6.4. Індивідуальні засоби захисту від шуму. 

     6.5. Вібрація та її вплив на людину. 

     6.6. Заходи щодо зниження вібрації у виробничих приміщеннях. 

     6.7. Індивідуальні засоби захисту від вібрації 

6.1. Шум. Характеристика шуму 

Одним із найбільш розповсюджених негативних факторів, які 

впливають на людину, являється шум. Він завдає великої шкоди здоров'ю та 

виробничій діяльності людини. В результаті втоми, що виникає під дією 

шуму, збільшується кількість помилок при роботі, підвищується загроза 

виникнення травм знижується продуктивність праці.  

Для успішної боротьби з шумом необхідно знати його фізичну 

природу, основні закономірності його виникнення і поширення. 

Звук обумовлюється механічними коливаннями в пружних 

середовищах і тілах, частоти яких лежать в діапазоні 16-20 000 Гц, які 

спроможне сприймати людське вухо. Механічні коливання з такими 

частотами називаються звуковими, або акустичними. Нечутні механічні 

коливання з частотами нижче звукового діапазону (16 Гц) називають 
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інфразвуковими, а з частотами вище звукового діапазону (20 000 Гц) – 

ультразвуковими. 

Звук, коли його джерело здійснює гармонічні коливання, називається 

тоном. Величина тону визначається амплітудою коливань, а висота тону – 

частотою коливань. Шумові коливання складаються із величезної кількості 

гармонічних коливань з різними частотами. 

Звукове поле – це простір, в якому поширюються звукові хвилі. 

Звуковий тиск – це різниця між миттєвим значенням повного тиску і 

середнім тиском, який спостерігається в збурюючому середовищі. 

Швидкість звуку Сr в газовому середовищі визначається з виразу, м/с: 

, 

де К – показник адіабати; pCT –тиск повітря, Па; , 

 ρ – густина повітря, кг/м3. 

Швидкість звуку залежить також від властивостей середовища. В 

повітрі при температурі 20°С і нормальному атмосферному тиску (760 

мм.рт.ст.) швидкість звуку дорівнює 344 м/с, у воді - приблизно 433 м/с. 

Рух звукової хвилі супроводжується переносом енергії, яка 

характеризується інтенсивністю звуку. 

Інтенсивність звуку I – це середній потік енергії в будь-якій точці 

середовища за одиницю часу, віднесений до одиниці площі поверхні, 

нормальної до напрямку розповсюдження хвилі. 

Інтенсивність звуку I у вільному звуковому полі пов'язана із звуковим 

тиском залежністю, Вт/м:     
 

 

де р – середньоквадратичне значення звукового тиску, Па; 

 ρС – питомий акустичний опір середовища (для повітря ρС = 444 

Н·с,/м3, для води - 1,4...106 Н·с/М3). 
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Були введені логарифмічні величини рівня інтенсивності і звукового 

тиску, які виражаються в децибелах (дБ). 

Рівень інтенсивності звуку LI визначається за формулою, 

LI = 10·lg(I/Io), 

де Io = 10-12 Вт/'м2 – порогова величина інтенсивності. 

Порогова величина інтенсивності наближено відповідає інтенсивності 

звуку, який тільки чути (пороговий звук) в частотній області найбільшої 

чуттєвості вуха людини (1000 Гц). 

Рівень звукового тиску, L визначають за формулою, дБ: 

L = 20·lg (р/р0), 

де р0 = 2·10-5 Па – пороговий звуковий тиск, який відповідає пороговій 

інтенсивності звуку. 

Користуватись рівнем звукового тиску зручно тому що весь великий 

діапазон звуків, які чутно, вкладається менше ніж в 130 дБ.  

При рівні звукового тиску близько 130 дБ нормальне звукове 

сприйняття поступається місцем відчуттю фізичного болю у вусі і може 

призвести до розриву барабанної перетинки. 

6.2. Нормування та вимірювання рівнів шуму  

Нормування шуму на робочих місцях – встановлення допустимих 

рівнів шуму, які при щоденному впливі протягом всього робочого дня і 

протягом багатьох років не можуть викликати суттєвих захворювань 

організму людини і не заважають його нормальній трудовій діяльності. 

Допустимі рівні шуму на робочих місцях регламентуються за ГОСТ 

12.1.003-83 ССБТ "Шум. Общие требования безопасности".  

За характеристиками спектру шум підрозділяється на широкосмуговий 

з безперервним спектром шириною більше однієї октави і тональний, в 

спектрі якого є виражені дискретні тони. 

За часовими характеристиками шум підрозділяють на постійний, 

рівень звуку якого за 8-годинний робочий день змінюється в часі не більше 

ніж на 5,0 дБ при вимірах на часовій характеристиці "повільного" шумоміра; 
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непостійний, рівень звуку якого за 8-годинний робочий день змінюється в 

часі більше ніж на 5,0 дБ при вимірах на часовій характеристиці "повільного" 

шумоміра. 

Застосовують два методи нормування шуму: 

- за граничним спектром, дБ; 

- інтегрального показника рівня звуку, дБ. 

Метод нормування за граничним спектром застосовують при 

нормуванні постійних шумів.  

Другий метод – нормування інтегрального (по всьому діапазону частот) 

рівня шуму, виміряного за шкалою А шумоміра. Цей показник називають 

рівнем звуку (РЗ) і вимірюють в дБ.  

Крім ГОСТ 12.1.003 83 існують різні нормативні документи, які 

обмежують рівні шуму. Так, рівень шуму, який створюється підприємствами 

на території житлової забудови, обмежується санітарними нормами СН-245-

71, нормування шуму в житлових будинках та будівлях загального 

користування проводиться у відповідності із санітарними нормами СН-872-

70. Шум на робочому місці є допустимим, якщо вимірювані рівні звукового 

тиску в усіх октавних смугах спектру цього шуму чи рівні звуку нижче 

допустимих значень. 

Звуковий тиск та інтенсивність звуку є характеристиками звукового 

поля у визначеній точці простору і не характеризують безпосередньо 

джерело шуму. Характеристикою безпосередньо джерела шуму є його 

звукова потужність. 

Звукова потужність джерела – це загальна кількість звукової енергії, 

яка випромінюється джерелом шуму в оточуючий простір за одиницю часу. 

Рівень звукової потужності LN  визначається за формулою, дБ: 

LN = 10 lg(N/N0), 

де N – звукова потужність джерела, Вт; Nо = 1012 Вт – величина 

звукової потужності. 
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Для визначення шумових характеристик технологічного обладнання 

можна використовувати чотири методи: 

I – метод вільного звукового поля, який застосовується в заглушених 

камерах, в приміщеннях із великим звукопоглинанням чи у відкритому 

просторі. 

II – метод відбитого звукового поля, який застосовується в 

ревербераційних камерах чи у приміщеннях із великим підбиттям звуку. 

III – метод зразкового джерела шуму, який можна застосовувати у 

звичайних приміщеннях та цехах. 

IV – метод вимірювання шумових характеристик на відстані 1,0 м від 

зовнішнього контуру машини, який застосовується в заглушених камерах, у 

приміщеннях із великим звукопоглинанням або у відкритому просторі. 

Метод визначення шумових характеристик обладнання і машин 

вказаний в технічній документації. 

Вимірювання шуму проводять в цілях визначення рівня шуму на 

робочих місцях і наступного співставлення його з допустимими значеннями, 

а також для розробки і оцінки ефективності різних заходів, спрямованих на 

зниження шуму. Для вимірювання рівнів звукового тиску і рівнів звуку 

використовують таку апаратуру: вимірювач шуму та вібрації ІШВ-1; 

шумомір типу Ш-71 з октавними фільтрами ОФ-5 і ОФ-6; шумомір РS 1-202 

з октавними фільтрами ОF-101 фірми RЕТ (Німеччина); шумоміри типу 2203, 

2209 з октавними фільтрами типу 1613 фірми "Брюль і К'єр" (Данія) 

В шумомірі звук, який приймається мікрофоном, перетворюється в 

електричні коливання, які посилюються, проходячи через коректуючі 

фільтри і випрямник, а потім реєструється стрілковим або самописним 

приладом. 

1-й клас – цехи, де шум перевищує допустимі рівні на деяких робочих 

місцях. 

2-й клас – цехи, де шум перевищує допустимі рівні на деяких робочих 
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місцях. 

3-й клас – цехи, де найбільш шумне обладнання працює періодично. 

4-й клас – цехи, де шум не перевищує допустимих рівнів і (кишковий 

та інші). 

На підприємствах харчової промисловості вимірювання рівнів шуму на 

робочих місцях повинні проводитися не рідше 1 разу на рік. 

6.3. Заходи щодо зниження шуму у виробничих приміщеннях 

Для зниження шуму в промислових умовах на підприємствах 

використовується п'ять методів: зменшення шуму в джерелі його 

виникнення: зміна напрямку випромінювання від джерела шуму; будівельно-

акустичний: зменшення шуму на шляху його розповсюдження; використання 

засобів індивідуального захисту (ЗІЗ). 

Зменшення шуму в джерелі його виникнення найбільш раціональне. 

Конкретний спосіб зменшення шуму вибирають з урахуванням його 

походження. Шум, який з'являється від технологічного обладнання, може 

бути викликаний механічним, аеродинамічним та магнітним процесами. 

Причинами механічного шуму є вібрація машин і обладнання. 

Неврівноваженість деталей, які обертаються, призводить до 

виникнення вібрацій машин. Ударні процеси є джерелами широкосмугової 

вібрації машин (штампувальних, маркувальних тощо). 

Існує багато способів зменшення шуму механічного походження. 

Наприклад, заміна ударних процесів безударними, штампування – 

пресуванням, склепування – зварюванням та ін., прямозубих шестерень – 

косозубими, підшипників кочення – підшипниками ковзання із 

використанням примусового змащування, чітке балансування обертальних 

елементів машин. 

Джерелами аеродинамічних шумів є відцентрові та осьові вентилятори, 

компресорні агрегати та ін. Щоб зменшити аеродинамічний шум, необхідно 
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покращити аеродинамічні характеристики машин та агрегатів, встановити 

глушники, ізолювати джерела звукопоглинальними матеріалами. 

Є два типи глушників: активні і реактивні. Активні глушники 

вміщують звукопоглинальний матеріал і поглинають звукову енергію, що 

потрапила в них, перетворюючи її в теплову. Реактивні глушники відбивають 

енергію і допомагають поглинанню звукових хвиль. Для отримання 

ефективного зниження шуму у широкому діапазоні частот застосовують 

комбіновані глушники. 

Другий метод – заміна напрямку випромінювання – застосовується при 

проектуванні установок із направленим випромінюванням. Установки 

слід розташовувати таким чином, щоб напрямок найбільш інтенсивного 

випромінюваним не був орієнтований в бік робочих місць. 

Для зниження шуму всередині промислових приміщень проводять їх 

акустичну обробку, яка полягає в розміщенні на внутрішніх поверхнях 

приміщень звукопоглинальних матеріалів. Як звукопоглинальні матеріали 

використовують супертонке скловолокно, капронове волокно, мінеральну 

вату, мінераловатні плити та ін.  

У випадках, коли неможливо ізолювати шумовий агрегат, пульт 

управління обладнанням розміщують у звукоізольованій кабіні з оглядовим 

вікном. В деяких випадках для захисту працюючих від дії прямого 

акустичного випромінювання використовують екрани, які встановлюють між 

джерелом шуму і робочим місцем. 

6.4. Індивідуальні засоби захисту від шуму 

Дія шуму на людину залежить від його рівня і характеру, тривалості, 

індивідуального сприйняття людиною. Чуттєвість до шуму залежить також 

від частоти і віку людини. При частотах 16-1000 Гц чуттєвість вуха 

збільшується, на частотах 1000-4000 Гц людина володіє найбільшою 

чуттєвістю, яка зникає при частотах вище 4000 Гц. Також, починаючи з 20-

річного віку, у людини губиться чуттєвість слуху. 
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Орган слуху людини є складною системою. У внутрішньому вусі є 

близько 25 000 клітин, що реагують на звук. Всього людина розрізняє 34 

тисячі звуків різної частоти. 

Логарифмічна шкала дозволяє визначати лише фізичну характеристику 

шуму. Для фізіологічної оцінки шуму використовують криві рівної гучності 

по частотному діапазону. Це криві отримані експериментальним шляхом за 

результатами дослідження властивостей органів слуху людини оцінювати 

звуки різної частоти по суб'єкту відчуття гучності. Рівні гучності 

вимірюються в фонах і на частоті 1000 Гц дорівнюють рівням звукового 

тиску. 

Слухове поле, що сприймається вухом людини, наведено на рис. 9. 

Орган слуху людини є складною системою. У внутрішньому вусі є 

близько 25 000 клітин, що реагують на звук. Всього людина розрізняє 34 

тисячі звуків різної частоти. 

 

Рис. 9. Зона слухового сприймання звуків 

Шкідливий вплив шуму є причиною багатьох серйозних захворювань, 

діючих на нервову систему. Шум викликає передчасну втому, послаблює 

увагу, пам'ять, заважає нормальному відпочинку та відновленню сил. 

Під впливом шуму розвиваються серцево-судинні захворювання, 

загострюються виразкові хвороби органів травлення. Причому шумові явища 

володіють акумуляцією і з часом все сильніше діють на нервову систему. 
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Шум сприяє подразнюючому впливові на весь організм людини: 

вповільнює психічні реакції, викликає роздратування, змінює швидкість 

дихання і частоту пульсу, порушує обмін речовин. 

Для зменшення негативного впливу шуму на організм людини 

застосовують як загально технічні методи зниження шуму, так і 

індивідуальні засоби захисту. 

У разі, якщо зменшити шум до допустимої величини 

загальнотехнічними заходами неможливо, застосовують ЗІЗ, а саме: 

вкладиші протишумні з матеріалу ФПП-Ш Беруши для захисту від 

високочастотного шуму із рівнем до 100 дБ; протишумні заглушки 

Антифони; каска протишумна ВЦНІІОТ-2; навушники протишумні ПШ-00 

тощо. Навушники мають найбільшу ефективність особливо в області високих 

частот. Але вони не дуже зручні в експлуатації. Тому їх частіше 

використовують в тих випадках, коли потрібно періодичне використання. 

Вкладиші, які виготовлені з перхлорвінілу типу ФПП, найбільш зручні; 

завдяки еластичній структурі та малому діаметру волокон вони не руйнують 

шкіру зовнішнього слухового каналу. Такі вкладиші еластичні і заповнюють 

слуховий канал і не здійснюють неприємної дії на нього. 

6.5. Вібрація та її вплив на людину 

Збільшення потужностей та швидкостей переміщення у виробництві 

призводить до небажаних явищ, таких як вібрація. Вібрації не тільки 

погіршують самопочуття працюючих і знижують продуктивність праці, а й 

можуть призвести до серйозних патологічних змін організму людини. 

Комплексна механізації і автоматизація підприємства є радикальним 

способом позбавлення людини від шкідливого впливу вібрацій. 

Вібрації – це механічні коливання машин, механізмів та їх елементів. 

Найпростішим видом вібрацій є гармонічні (синусоїдальні) коливання, які 

описуються рівнянням: 

X = А·sinωt , 

де X – зміщення від положення рівноваги, м;  
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А – амплітуда, м; ω - циклічна частота, ω = 2πf , f - частота коливання, 

Гц. 

Гігієнічне нормування вібрацій передбачає встановленням допустимих 

рівнів віброшвидкості в м/с. ГОСТ 12.1012-78 ССБТ "Вибрация. Основные 

требования безопасности" є основним документом, який визначає гігієнічні 

нори вібрації. 

За способом передачі на людину розрізняють локальну та загальну 

вібрацію Загальна вібрація викликається коливанням опірних поверхонь і за 

джерелом її виникнення поділяється на транспортну, транспортно-

технологічну та технологічну. Локальна вібрація передається безпосередньо 

через руки людини і виникає при роботі з окремими інструментами, які 

потрібно тримати в ході технологічного процесу. 

З метою профілактики вібраційних хвороб на підприємствах повинні 

бути постійно діючі комісії, в задачу яких входять визначення фактичних 

параметрів вібрації машин, встановлення списку вібронебезпечних професій, 

розробка організаційно-технічних заходів до зменшення негативної дії 

вібрації на працюючих: організації медико-профілактичних заходів для 

працівників вібронебезпечних професій. 

Для вимірювання параметрів вібрацій застосовують механічні 

вібрографи ВР-1 (рис. 10, а), вимірювачі шуму та вібрації ВШВ-1 (рис.10, б). 

Звичайно технологічна та локальна вібрації при експлуатації основного 

обладнання підприємств харчової та переробної промисловості не 

перевищують допустимі. В тих випадках, коли вібраційні характеристики 

перевищують нормативні значення, професії відносять до вібронебезпечних. 
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Рис. 10. Вимірювачі шуму та вібрації: а - віброграф ВР-1;. б - ВШВ-1 

Перелік вібронебезпечних професій, режими праці працюючих 

затверджуються керівником підприємства, погоджуються із санітарними 

органами та комітетом профспілок. Вимірювання фактичних параметрів 

локальної вібрації повинні проводитися не менше 2 разів на рік, а також 

щоразу після ремонту. Вимірювання та обробка їх результатів проводиться 

згідно з ГОСТ 12.1.034-81 ССБТ. "Вибрация. Общие требования к 

проведенню измерений" та для локальної вібрації - за ГОСТ 12.1.042-84 

ССБТ. "Вибрация локальная. Методы измерений". 

6.6. Заходи щодо зниження вібрації у виробничих приміщеннях 

Основою профілактики вібраційної хвороби є застосування обладнання 

й інструментів з параметрами вібрації, що не перевищують ГОСТ 12.1.012-

78, а також введення прогресивних технологій, виключаючи дію виробничої 

вібрації на робочих. 

Зниження вібрацій шляхом переводу енергії механічного коливання в 

інші види енергії, найчастіше в теплову, називають вібродємпфіруванням. 

Для цього можна використовувати матеріали з великим внутрішнім тертям. 

Використання в конструюванні матеріалів з більшим внутрішнім тертям 

дозволяє знизити вібрацію в діапазоні середніх та високих частот на 8-10 дБ. 

Вібропогасіння – це зниження рівня вібрації машин і агрегатів 

встановленням її на віброізолюючі фундаменти. Масу фундаменту 
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підбирають так, щоб амплітуда коливань не перевищувала 0,2 мм. 

Віброізоляція – це зниження рівня вібрації захищуваного об’єкта 

методом зменшення коливань, що передаються йому від джерела.  

З метою віброізоляції машин з вертикальною збурюючою силою 

застосовують віброізолятори трьох видів: гумові, пружинні, комбіновані. 

Кожен з цих видів має свої переваги. Так, пружинні віброізолятори мають 

добрі характеристики на середніх та високих частотах, довше зберігають 

постійні пружинні властивості, своєчасно протистоять дії температур. Гумові 

віброізолятори необхідно захищати від попадання на них масел. Крім того, 

такі ізолятори повинні мати форму дірчатих плит. Комбіновані віброізолятори 

мають високоефективну надійність. 

Ультразвукові прилади повинні мати кожухи (екрани) із органічного скла 

(стальних листів), облицьованих протишумною мастикою. 

6.7. Індивідуальні засоби захисту від вібрації 

Залежно від видів вібрації їх дія на тіло людини різна. При частоті 0,7 

Гц тіло людини і його органи рухаються як єдине ціле, не відчуваючи 

взаємних переміщень. В цьому випадку виникають симптоми не вібраційної, 

а морської хвороби, виникаючі через порушення нормальної діяльності 

органів рівноваги. 

В основі вібраційної хвороби лежать рефлекторні взаємодії, діючі на 

центральну нервову систему. До симптомів вібраційних хвороб можна 

віднести: головні болі, поганий сон. Локальна вібрація викликає спазми 

сосудів, в результаті чого порушується кровообіг. При більш уражених 

формах можуть бути судоми в пальцях. 

Ефективне лікування вібраційних хвороб можливе тільки на ранніх 

стадіях. При подальшому ході хвороби можуть виникнути безповоротні 

зміни, які призводять до інвалідності. 

До роботи на вібронебезпечному обладнанні допускаються особи не 

молодше 18 років, які пройшли медичне обстеження, мають відповідну 

кваліфікацію і здали технічний мінімум з безпечного виконання робіт. 
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Для зменшення від'ємної дії вібрації використовують засоби 

індивідуального захисту і встановлюють режим праці робітників 

вібронебезпечних професій. 

Як засоби індивідуального захисту використовують антивібраційні 

рукавиці чи перчатки, взуття. Загальні технічні умови до засобів 

індивідуального захисту від вібрації представлені в ГОСТ 12.4.002-74. Режим 

праці і відпочинку повинен враховувати допустиму сумарну тривалість праці 

із вібраційним обладнанням і розподілення періодів контакту з ним: 

виконання інших видів робіт, не пов'язаних з дією вібрації; перерву на обід і 

регламентовані перерви для відпочинку; проведення виробничої гімнастики і 

фізіотерапевтичних процедур. 

У табл.9 приводиться режим праці і відпочинку для людей, які 

підлягають локальній вібрації в залежності від ступеня перевищення 

допустимих рівнів віброшвидкості (при 5-денному робочому тижні). Режим 

передбачає також проведення виробничої гімнастики, водних процедур для 

рук і ультрафіолетове опромінення. Виробнича гімнастика організується під 

час виробничих регламентованих перерв у роботі у вигляді фізкультурних 

пауз тривалістю 8-10 хв. в приміщеннях, відповідних за санітарно-

гігієнічними умовами. 

Водні процедури для рук проводять у ваннах з проточною водою 

температурою 34-36 °С впродовж 8-10 хв. Систематичне приймання водних 

процедур покращує периферичний кровообіг, живить м'язи і нерви, тонізує 

судинну систему. Після цього бажано проводити масаж кожної руки 

протягом 3-4 хв. 

Таблиця 9 

Режим праці та відпочинку при локальній вібрації 

Види робіт чи відпочинку Перевищення допустимих значень коливальної 

швидкості в октавних смугах частот відносно 

санітарних норм 

0дБ до 

3дБ 

до 

6дБ 

до 

9дБ 

до 

12дБ 

понад 

12 дБ 
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(в 

1,41 

рази) 

(в 2,0 

рази) 

(в 2,8 

рази) 

(в 4 

рази) 

(більше 

ніж в 4 

рази) 

Праця, пов'язана з дією 

вібрації 

320 160 80 40 20 

П
р

ац
я
, 

п
о

в
’я

за
н

а 
з 

д
іє

ю
 

в
іб

р
ац

ії
. 

за
б

о
р

о
н

ен
а
 

Праця, не пов'язана з дією 

вібрації 

84 245 325 365 385 

Підготовчо-завершальні 

операції 

25 25 25 25 25 

Регламентовані перерви: 

у 1-й половині зміни 20 20 20 20 20 

у 2-й половині зміни 30 30 30 30 30 

Разом за зміну 480 480 480 480 480 

Примітка. Відлік приведений у хвилинах. 

Тривалий контакт людини з поверхнями, що коливаються з 

ультразвуковою частотою, може викликати місцеві захворювання тканин, 

головний біль, швидку втому, роздратуванню та безсоння. Тому важливо 

знати засоби захисту від ультразвукового впливу. 

Для захисту рук від дії ультразвуку в зоні контакту з твердим (рідким) 

середовищем необхідно використовувати спеціальні рукавиці чи 

захоплювачі-маніпулятори. Для захисту інших ділянок тіла – спеціальний 

одяг з багатошарової тканини, що поєднує хлопок та гуму. 

До роботи з ультразвуковим обладнанням допускаються особи не 

молодше 18 років, які пройшли медичне обстеження. 

Тривалий вплив інфразвуку на людину негативно впливає на 

самопочуття, викликає головний біль, відчуття вібрації внутрішніх органів 

(особливо на частотах 5-10 Гц), зниження працездатності, з'являється почуття 

страху, порушуються функції вестибулярного апарату. 

Основні заходи до боротьби з інфразвуком – це знешкодження 

низькочастотної вібрації за рахунок підвищення жорсткості конструкцій і 

збільшення частоти обертання машин та механізмів. 

 

Тема 7. Застосування високих та низьких температур на 

підприємствах харчової промисловості 
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План 

7.1. Дія високих та низьких температур на організм людини.  Види 

теплового випромінювання. 

7.2. Нормування теплового випромінювання. 

7.3. Методи захисту людини від температурних впливів та теплового 

випромінювання. 

7.1. Дія високих та низьких температур на організм людини. 

Види теплового випромінювання 

Багато приміщень на харчових підприємствах характери 

характеризуються значними тепловиділеннями (котельні; приміщення печей, 

сушарок, випарних станцій; варильні відділення тощо). Джерелами теплоти 

(інфрачервоного випромінювання) є переважна більшість виробничих 

процесів, поверхні обладнання, паропроводи, газоходи, відкрите полум'я. 

Теплота виділяється при нагріванні матеріалів, переході електричної енергії у 

теплову, при терті рухомих частин машин тощо. В теплий період року 

додається ще й теплота сонячного випромінювання. Проте й саме 

інфрачервоне випромінювання застосовують в установках для обробки 

молока, сушіння цукру та сиру, виготовлення ковбасних виробів, стерилізації 

та обігрівання. 

Існують також виробництва, де використовують знижені температури 

повітря (наприклад, на багатьох стадіях технологічного циклу в м'ясній і 

молочній галузях харчової промисловості повинна підтримуватися 

температура 277-285 К) та низькі температури (холодильні приміщення, 

камери з температурами нижче 273 К для зберігання продуктів, які швидко 

псуються). Холод використовують для цілорічного зберігання м'яса, м’ясо та 

рибопродуктів; охолодження та заморожування плодоовочевої сировини; 

приготування солоду і сусла, регулювання температури бродіння, витримки 

та фільтрації у пивоварстві; прискорення фізико-хімічних процесів 

застигання та кристалізації у кондитерській промисловості, тощо. 
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Фізіологічні процеси в організмі проходять нормально при тепловому 

балансі людини з навколишнім середовищем. Здатність людини переносити 

зміни температури, як і її тепловідчуття значною мірою залежить від 

параметрів мікроклімату навколишнього середовища. Значні відхилення цих 

параметрів приводять до зміни теплового балансу організму та таких його 

фізіологічних функцій, як терморегуляція, обмін речовин, робота серцево-

судинної та нервової систем. Тривала дія на організм людини несприятливих 

метеорологічних умов (високих або низьких температур повітря, значних 

теплових випромінювань) порушує терморегуляцію, різко погіршує 

самопочуття внаслідок перегріву чи переохолодження організму, знижує 

продуктивність праці, призводить до захворювань та втрати працездатності. 

Особливо несприятливо впливає на самопочуття людини надлишкова 

теплота навколишнього середовища. Тривала дія високої температури 

повітря посилює діяльність серцево-судинної та дихальної систем, спричиняє 

втрату значної кількості вологи та мінеральних солей, а в окремих випадках - 

і тепловий удар. Тепловий удар супроводжується втратою свідомості, 

частішанням пульсу та дихання, підвищеною температурою тіла (до 39оС). 

При низьких температурах повітря поверхня тіла людини віддає 

теплоту навколишньому середовищу і тим інтенсивніше, чим більше між 

ними різниця температур. Виробничі процеси, що відбуваються при 

знижених та низьких температурах, можуть бути причинами охолодження і 

навіть переохолодження організму. При низьких температурах відбувається 

звуження кровоносних судин шкіри, зменшення припливу крові до неї, 

зниження температури шкіряного покриву та внутрішніх органів, виникає 

м'язове тремтіння, дихання стає неритмічним, частота і об'єм вдиху 

збільшуються, змінюється вуглеводний обмін. Результатом дії низьких 

температур є травми (відмороження), захворювання м'язових та суглобних 

органів тощо, 

У виробничих приміщеннях передача теплоти здійснюється в 

основному конвекцією та випромінюванням. Передача теплоти конвекцією 
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залежить від форми і температури поверхні нагрітого тіла та від температури 

і швидкості руху навколишнього повітря. Передача теплоти 

випромінюванням залежить від температури поверхні та ступеня чорноти 

тіла (темні шорсткі поверхні випромінюють теплоти більше, ніж гладкі, 

блискучі). Дослідження показують, що не менше 60% усієї витрачуваної 

теплоти поширюється у навколишнє середовище шляхом інфрачервоного 

випромінювання. 

Потоки теплових випромінювань складаються, головним чином, з 

інфрачервоних променів, які охоплюють область спектра з довжиною хвилі в 

межах 0,76-740 мкм. Інфрачервоне випромінювання поділяється на 

короткохвильове з довжиною хвилі 0,76-1,4 мкм великої проникності через 

довгохвильове - з довжиною хвилі понад 1,4 мкм, які більшою частиною 

поглинаються в епідермісі. 

Інтенсивність випромінювання теплоти матеріалами Е описується 

рівнянням, Вт/м2:           
 

,     

де ε - ступінь чорноти матеріалу (табл. 1);  

Со = 5,67 Вт/(м2·°К4) - коефіцієнт випромінювання абсолютно чорного 

тіла; Т - температура матеріалу, К. 

Таблиця 10 

Ступінь чорноти ε повного випромінювання різних матеріалів 

Матеріал  
Температура 

матеріалу, К 
        ε 

Алюміній окислений  473-873 0,11-0,19 

Сталь:    

листова шорстка  1213-1373 0,52-0,61 

оцинкована окислена  297 0,276 

Чавун шорсткий  313-523 0,95 

Мідь полірована  388 0,023 

Азбестовий картон  297 0,96 

Цегла:    

шамотна  1373 0.75 

магнезитова  1773 0,39 

червона  293 0,93 

Штукатурка вапняна  293 0,91 

4

100










T
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Довгохвильові інфрачервоні випромінювання впливають на 

функціональний стан центральної нервової та серцево-судинної системі (стає 

частішим пульс та дихання, змінюється артеріальний тиск, підвищується 

температура тіла, посилюється потовиділення), що призводить до серцево-

судинних захворювань та захворювань органів травлення. Крім того, вони 

можуть спричиняти опіки шкіри та патологічні зміни в органах зору 

(кон'юнктивіти, помутніння рогівки та кришталика). 

Інтенсивна дія короткохвильових інфрачервоних випромінювань може 

спричинити сонячний удар (запаморочення, частішання пульсу та дихання, 

порушення координації рухів, важке ураження мозку, втрата свідомості) та 

привести до катаракти очей. 

7.2. Нормування теплового випромінювання 

Розрахунок інтенсивності опромінення будь-якого тіла Р, Вт/м2, від 

нагрітої поверхні або через отвори в обладнанні можна здійснювати за 

формулою: 

 

де F – площа випромінюючої поверхні, м2; Т – температура 

випромінюючої поверхні, К; Тдоп –- допустима температура на 

опромінюваній поверхні, К; r – відстань до джерела випромінювання, м. 

Для вимірювання теплового випромінювання використовують 

актинометри та інфрачервоні спектрометри (ИКС-10, ИКС-12, ИКС-14). 

Інтенсивність теплового опромінювання працівників від нагрітих 

поверхонь технологічного обладнання, освітлювальних приладів, інсоляції на 

постійних і непостійних робочих місцях не повинна перевищувати 35 Вт/м2 

при опроміненні 50% і більше поверхні тіла; 70 Вт/м2 – 25-50% та 100 Вт/м2 

– при опроміненні менше 25% поверхні тіла, інтенсивність теплового 

опромінювання працівників від відкритих джерел (відкрите полум'я) не 
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повинна перевищувати 140 Вт/м2 при опроміненні не більше 25% поверхні 

тіла та обов'язковому використанні засобів індивідуального захисту, зокрема 

обличчя і очей. 

7. 3. Методи захисту людини від температурних впливів та 

теплового випромінювання. Вимоги до влаштування приміщень 

Методи захисту людини від температурних впливів та теплового 

випромінювання можна умовно поділити на загальні, які забезпечують 

спільний захист від цих шкідливостей, та окремі, що забезпечують захист від 

однієї з них. 

Основні методи захисту – усунення високотемпературних джерел 

теплоти; теплоізоляція та охолодження гарячих поверхонь; екранування; 

застосування вентиляції, повітряних оазисів та душування; засоби 

індивідуального захисту; організація раціонального режиму праці і 

відпочинку. 

Усунення високотемпературних джерел можливо при зміні технології, 

скороченні довжини паропроводів і газоходів, механізації, автоматизації та 

дистанційному управлінні виробничими процесами тощо. 

Для зменшення кількості надлишкової теплоти, що надходить у 

приміщення від обладнання, зовнішні поверхні його покривають 

теплоізоляційними матеріалами.  

Інфрачервоні промені мало поглинаються повітряним середовищем і 

при досягненні поверхні інших тіл перетворюються на теплову енергію. Тому 

вентиляція і навіть кондиціювання повітря не захищають від променистої 

теплоти. Захист від прямої дії теплових випромінювань здійснюється, в 

основному, екрануванням – установленням термічного опору на шляху 

теплового потоку. Екрани бувають відбивні та поглинальні. 

Відбивні екрани виготовляють із алюмінію, жерсті, цегли та інших 

матеріалів. 

Розрахунок відбивного екрана здійснюється за формулою: 
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, 

де μ – задане відносне зниження температури; Т – температура джерела 

випромінювання, К; Тек – температура екрана, К: 

 , 

де Тп – температура повітря К; Р – інтенсивність опромінення, Вт/м2;        

а – коефіцієнт теплопоглинання матеріалу екрана; α – питома тепловіддача 

матеріалу екрана, Вт/(м2 К). 

Поглинальні екрани являють собою завіси та щити з 

малотеплопровідних матеріалів. Завіси виконують із дрібних металевих 

ланцюгів, що знижують променистий потік на 60-70%, чи з водяної плівки, 

яка пропускає видимі промені, але поглинає до 90% теплових 

випромінювань. 

Рівняння поглинання променистої енергії будь-яким середовищем має 

експоненціальну залежність: 

Р = Ро к·δ, 

де Р, Ро – інтенсивність опромінення в даній точці, відповідно при 

наявності та відсутності завіси, Вт/м2; к – коефіцієнт поглинання теплоти 

середовищем (для води к = 1,3 мм -1); δ – товщина завіси, мм. 

У приміщеннях з явними надлишками теплоти застосовують повітряні 

оазиси та душі для створення сприятливих умов праці на окремих робочих 

місцях. 

До індивідуальних засобів захисту працівників від дії підвищеної 

температури та теплового випромінювання належить насамперед спецодяг, 

виготовлений із стійкого протитеплового випромінювання, міцного, м'якого 

та повітропроникного матеріалу. Залежно від вимог захисту, костюм 

виконується із сукна, брезенту, синтетичного волокна хімічно оброблених з 

металевим покриттям тканин. 
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Голову від перегріву та опіків захищають капелюхом з повстини, фетру 

або грубошерстого сукна. Костюм доповнююсь спеціальні стійкі до 

підвищеної температури та опромінення взуття і рукавиці. 

Очі від дії променистого тепла захищають окулярами із 

світлофільтрами. При температурах теплових джерел до 2073 К 

використовують сині скельця СС11, при температурах більш високих - темні 

ТС2, ТСЗ. Окуляри закріпляються до козирка або крисів головного убору. 

До роботи на установках інфрачервоного випромінювання не 

допускаються особи з гіпертонічною хворобою, атеросклерозом, злоякісними 

новоутвореннями. Обслуговуючий персонал забезпечується спецодягом та 

окулярами із світлофільтрами, а робочі місця захищають 

світлонепроникними екранами. 

До захисту працівників від перегріву та переохолодження істотне 

значення має організація раціонального режиму праці та відпочинку. 

У приміщеннях із значними тепловиділеннями нормальний водно-

сольовий баланс в організмі підтримують шляхом забезпечення робітників 

підсоленою газованою водою. На деяких підприємствах України 

застосовують для цієї мети білково-вітамінні напої. Крім того, протягом 

зміни влаштовуються перерви для відпочинку в спеціально обладнаних 

приміщеннях або на робочих місцях (закриті чи огороджені кабіни), де 

забезпечуються комфортні умови навколишнього середовища (мікроклімат, 

рівень звукового тиску не більше 50 дБ). 

Одним із засобів захисту від переохолодження організму людини є 

спеціальний одяг, що виготовляється із тканини малої теплопровідності, 

вологомісткості та пароповітропроникності. Для працюючих на виробничих 

ділянках з низькими температурами (нижче 278 К) та на відкритому повітрі у 

холодний період року встановлюють пристрої місцевого обігрівання або 

передбачають перерви в роботі і теплі приміщення. Ці приміщення 

оснащуються умивальниками з холодною і гарячою водою, пристроями 
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питного водопостачання, електричними кип'ятильниками, а температура 

повітря підтримується у межах 22-24 °С. 

Джерела тепловиділення та холоду належить розміщувати в окремих 

приміщеннях на відстані від інших виробничих приміщень. Зовнішні 

поверхні огороджуючих будівельних конструкцій (стіни, перекриття) 

ізолюються, вхідні двері також ізолюються та герметично зачиняються. 

Приміщення, із значними надлишками тепла мають бути обладнані 

системою вентиляції для забезпечення належного повітрообміну в залежності 

від типу обладнання, що встановлюється. 

Теплоізоляція холодильних камер повинна виключати можливість 

краплеутворення в процесі охолодження. Холодильні камери оснащуються 

електричними світильниками у вологозахищеному виконанні, а також 

дренажною системою збирання та вилучення води при розморожуванні 

батарей. 

 

Тема 8. Промислова санітарія про електромагнітні поля та 

випромінювання  

План 

8.1. Дія ЕМВ радіочастотного діапазону на людину. 

8.2. Нормування і захист від електромагнітних випромінювань 

8.3.Характеристика інфрачервоних випромінювань. Вплив ІЧ випромінювань 

на людину. 

 8.4. Нормування і захист від інфрачервоних випромінювань 

8.5. Характеристика ультрафіолетових випромінювань. Вплив УФВ на 

організм людини. 

8.6. Нормування і захист від УФВ. 

8.7. Характеристика лазерного випромінювання. Біологічна дія лазерного 

випромінювання. 

8.8. Нормування лазерного випромінювання. Вимоги безпеки при роботі з 

ОКГ. 
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8.9. Характеристика іонізуючих випромінювань. 

8.10. Захист від радіаційного забруднення на підприємствах харчових 

виробництв. 

8.11. Організація безпечної роботи з джерелами. 

8.1. Дія ЕМВ радіочастотного діапазону на людину. 

Життя на нашій планеті виникло в тісній взаємодії з 

електромагнітними випромінюваннями (ЕМВ) і, насамперед, з 

електромагнітним полем Землі. Людина пристосувалася до земного поля в 

процесі свого розвитку, і воно стало не тільки звичною, але й необхідною 

умовою нашого життя. Як збільшення, так і зменшення інтенсивності діючих 

на людину електромагнітних полів здатні позначитися на біологічних 

процесах в ії організмі.  

Електромагнітна сфера нашої планети визначається, в основному, 

електричним (Е=120-150 В/м) і магнітним (Н=24-40 А/м) полями Землі, 

атмосферним електричним радіовипромінюванням Сонця і галактик, а також 

полями штучних джерел. Діапазон природних і штучних полів дуже 

широкий: починаючи від постійних магнітних і електростатичних полів і 

кінчаючи ренгенівським і гамма-випромінюванням частотою 3*1021 Гц і 

вище. Кожний з діапазонів електромагнітних випромінювань по-різному 

впливає на розвиток живого організму.   

У відмінність від світлового, інфрачервоного й ультрафіолетового 

випромінювань ще не знайдено відповідних рецепторів для ЕМВ інших 

діапазонів.  

 Джерелами електромагнітних випромінювань радіочастот є потужні 

радіостанції, генератори надвисоких частот, установки індукційного і 

діелектричного нагрівання, радари, вимірювальні і контролюючі пристрої, 

дослідницькі установки, високочастотні прилади і пристрої в медицині та 

побуті. 

Джерелом електростатичного поля й електромагнітних 

випромінювань у широкому діапазоні частот (понад – та 
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інфранизькочастотному, радіочастотному, інфрачервоному, видимому, 

ультрафіолетовому, рентгенівському) є персональні електронно-

обчислювальні машини (ПЕОМ і відеодисплейні термінали (ВДТ) на 

електронно-променевих трубках, які використовуються як у промисловості 

та наукових дослідженнях, так і в побуті. Небезпеку для користувачів являє 

електромагнітне випромінювання монітора в діапазоні частот 20 Гц-300 МГц 

і статичний електричний заряд на екрані.   

Джерелами електромагнітних полів промислової частоти є будь-які 

електроустановки і струмопроводи промислової частоти. Чим більше струм, 

що протікає в них, тим вище інтенсивність полів.  

В даний час визнаються джерелами ризику в зв'язку з останніми 

даними про вплив електромагнітних полів промислової частоти: 

електроплити, електрогрилі, праски, холодильники (при працюючому 

компресорі). Джерелом підвищеної небезпеки з погляду електромагнітних 

випромінювань є також мікрохвильові печі, телевізори будь-яких 

модифікацій, радіотелефони. 

Біологічна дія ЕМВ залежіть від частоти та інтенсивності 

випромінювання, тривалості та умов опромінювання. Розрізняють термічну, 

(теплову) дію та морфологічні й функціональні зміни. 

Відомим  проявом дії ЕМВ на організм людини є нагрівання тканин та 

органів, що призводять до їх змін та пошкоджень. Теплова дія 

характеризується загальним підвищенням температури тіла або 

локалізованим нагріванням тканин. Нагрівання особливо небезпечно  для 

органів із слабкою терморегуляцію (мозок, очі, органи кишкового та 

сечостатевого тракту). ЕМВ із довжиною хвилі 1-20 см шкідливо діє на очі, 

викликаючи катаракту (помутніння  кришталика), тобто втрату зору. 

Морфологічні зміни – це зміни будови та зовнішнього вигляду тканин і 

органів тіла людини (опіки, омертвляння, крововиливи, зміни структури 

клітин та ін). Вони спостерігаються у тканинах периферичної та центральної 

нервової системи та серцево-судинній системі, зумовлюючи порушення 
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регуляторних функцій та нервових зв’язків в організмі або зміну структури 

самих клітин, зниження кров’яного тиску (гіпотонія), уповільнення ритму 

скорочення серця (брадикардія) та ін. 

Функціональні зміни проявляються у вигляді головного болю, 

порушення сну, підвищеної стомливості, дратівливості, пітливості, 

випадення волосся, болях  у ділянці серця, зниження статевої потенції та ін. 

Кількісно вплив електромагнітного поля на людину оцінюється 

величиною поглинутої ії  тілом електромагнітної енергії, W,Вт, або питомої 

енергії, що поглинається Wп, Вт/кг.  

8.2. Нормування і захист від електромагнітних випромінювань 

Нормування електромагнітних випромінювань радіочастотного 

діапазону на робочих місцях здійснюється згідно ГОСТ 12.1.006-84, а для 

місць проживання згідно ДСН 239-96“Державні санітарні норми і правила 

захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань”.  

Згідно з ГОСТ 12.1.006-84 нормування електромагнітних 

випромінювань здійснюється в діапазоні частот 60кГц – 300 ГГц.  

Згідно з ГОСТ 12.1.006-84 на робочих місцях у діапазоні частот 60 кГц 

– 300МГц  нормуються  напруженості електричної  Е та магнітної  Н  

складових електромагнітного поля, а в діапазонах частот 300 МГц-300ГГц 

(діапазони 9-11) поверхнева щільність потоку енергії . 

Для електромагнітних полів промислової частоти (50 Гц) нормативи 

встановлюються згідно ГОСТ12.1.002-84 та ДСН 239-96. Нормативною є 

напруженість електричної складової поля. Гранично допустимий рівень на 

робочому місці  становить 5 кВ/м. Припустимий час дії електромагнітного 

поля становить: при напруженості 5кВ/м – 8 год; при напруженості більше 5 і 

20 кВ/м включно визначається за формулою Т = (50/ Е) – 2 год (де Е – 

фактична напруженість; при напруженості більше 20 до 25 кВ/м – 10 хв. У 

населеній місцевості ГДР – 5 кВ/м, всередині житлових будинків – 0,5 кВ/м. 

Санітарними нормативами також встановлюються захисні зони 

поблизу ліній електропередачі  в залежності від їх напруги: 20 м для лінії з 
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напругою  300 кВ, 30 м  з напругою 500 кВ і 55 м  для лінії з напругою1150 

кВ.   

Вимірювання параметрів ЕМВ слід виконувати не рідше одного разу на 

рік, а також при введенні в дію нових установок, внесенні змін у 

конструкцію, розміщення чи режим роботи установок, при організації нових 

робочих місць та внесенні змін у засоби захисту від дії ЕМВ. Для 

вимірювання інтенсивності ЕМВ застосовуються прилади — вимірювачі 

напруженні та вимірювачі малої напруженості електромагнітних полів.  

Захист від електромагнітних випромінювань 

Основні заходи захисту від ЕМВ – це захист часом, захист відстанню, 

екранування джерел випромінювання, зменшення випромінювання в самому 

джерелі випромінювання, виділення зон випромінювання, екранування 

робочих місць, застосування ЗІЗ. 

Захист часом передбачає обмеження часом перебування людини в 

робочій зоні і застосовується, коли немає можливості знизити інтенсивність 

випромінювання до допустимих значень.  

Захист відстанню застосовується у тому випадку,  якщо неможливо 

ослабити ЕМВ іншими мірами, в тому числі і захистом часом. У цьому 

випадку звертаються до збільшення відстані між випромінювачем і 

персоналом.  

Зменшення потужності випромінювання у самому джерелі 

випромінювання досягається за рахунок застосування спеціальних пристроїв: 

поглиначів потужності, еквівалентів антен, атенюаторів, спрямованих 

відгалуджувачів, подільників потужності, хвилепровідних послаблювачів, 

бронзових прокладок між фланцями, дросельних фланців і т.д. 

Поглиначі потужності та еквіваленти антен випускаються 

промисловістю на поглинання ЕМВ потужністю 5, 10, 30, 50, 100, 250 Вт у 

діапазоні довжин хвиль 3.1-3.5 та 6-1000 см. 

Спрямовані відгалуджувачі дають послаблення потужності 

випромінювання на 20–60 дБ. 
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Фланцеві з’єднання являються джерелом побічних випромінювань. 

Застосування бронзових прокладок  між фланцями підвищує послаблення 

випромінювання із 40 до 60 дБ, а застосування дросельних фланців – до 70-

80 дБ. 

Виділення зон випромінювання. Для кожної установки, що випромінює 

ЕМП вище гранично допустимих значень, повинні виділятися зони, у котрих 

інтенсивність випромінювання перевищує норми. Межі зон визначають 

експериментально для кожного конкретного випадку розміщення установки 

чи апаратури при роботі їх на максимальну потужність випромінювання. 

Зони розташованих поруч установок не повинні перекриватися або установки 

повинні працювати на випромінювання у різний час. У відповідності з ГОСТ 

12.4.026-76 зони випромінювання обмежуються або установлюється 

попереджуючі знаки з написом: «Не заходити, небезпечно!». Цю зону можна 

додатково позначити по границях широкими червоними лініями на  підлозі 

приміщення чи території, а також застосовувати попереджуючу сигналізацію 

відповідно до ГОСТ 12.1.006-84. 

Екранування джерел випромінювання застосовують для зниження 

інтенсивності ЕМП на робочому місці або огородження небезпечних зон 

випромінювання. Екрани виготовляють з металевих листів або сіток у 

вигляді замкнених камер, шаф та кожухів.  

Контрольно-вимірювальні прилади для вимірювання напруги та струму 

промислової частоти екрануються з внутрішнього боку та забезпечуються 

прохідними конденсаторами, а прилади, ввімкнені  у високочастотні 

ланцюги, екрануються сітками з зовнішнього боку. 

Контактуючи поверхні частин екрана повинні мати антикорозійне 

покриття та щільно прилягати по всьому периметру один до одного. 

Для виключення відбиття ЕМВ від внутрішньої поверхні приміщень і 

камер їх покривають поглинаючими електромагнітну енергію матеріалами 

(гумові килимки В2Ф2, В2Ф3, ВКФ-1; магнітні діелектричні пластини ХВ-

0,8; ХВ-2.0; ХВ-3.2; ХВ-4.4; ХВ-6.2; ХВ-8.5; ХВ-10.6; поглинаючі покриття 
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на основі поролону «Болото», ВРПМ; поглинаючі пластини СВЧ-0.68), 

коефіцієнт відбиття яких по потужності не перевищує 2%. 

У якості екрануючого матеріалу для вікон приміщень, кабін та камер,  

панелей приладів, оглядових вікон застосовується оптично прозоре скло з 

екрануючим покриттям. Це скло покривається напівпровідниковим 

двооксидом олова.  

Екранування робочого місця застосовується, коли неможливо здійснити 

екранування апаратури, та досягається за допомогою спорудження кабін або 

ширм з покриттям із поглинаючих матеріалів. У якості екрануючого 

матеріалу для вікон і приладних панелей застосовується скло, покрите 

напівпровідниковим двооксидом олова. 

ЗІЗ слід користуватися у тих випадках, коли застосування інших 

способів запобігання впливу ЕМВ неможливе. В якості ЗІЗ застосовують 

халат, комбінезон, відлогу, захисні окуляри. У якості матеріалу для халата, 

комбінезона, відлоги застосовується спеціальна радіотехнічна тканина, у  

якій тоненькі металічні нитки утворюють сітку. Для захисту органів зору 

застосовують: сітчасті окуляри, які мають конструкцію напівмасок з мідної 

або латунної сітки, окуляри ОРЗ-5 із спеціальним склом зі струмопровідним 

шаром двооксиду олова. 

8.3. Характеристика інфрачервоних випромінювань 

випромінювань. Вплив ІЧ випромінювань на людину 

До випромінювань оптичного діапазону відносять електромагнітні поля 

інфрачервоного (ІЧ) та ультрафіолетового (УФ) діапазону, створювані 

різними джерелами, у тому числі і випромінювання оптичних квантових 

генераторів (ОКГ) – лазерні випромінювання (ЛВ). 

Характеристика ІЧ випромінювань. Інфрачервоне випромінювання 

(теплове) виникає скрізь, де температура вище абсолютного нуля, і є 

функцією теплового стану джерела випромінювання. Більшість виробничих 

процесів супроводжується виділенням тепла, тепло виділяється виробничим 

устаткуванням і матеріалами. Нагріті тіла віддають своє тепло менш нагрітим 



123 

 

трьома способами: теплопровідністю, тепловипромінюванням, конвекцією. 

Промениста енергія, проходячи простір від нагрітого тіла до менш нагрітого, 

переходить у теплову енергію в поверхневих шарах тіла, що опромінюється. 

У результаті підвищується температура тіла людини, конструкцій приміщень, 

устаткування. 

Джерела ІЧ випромінювання поділяються на природні (природна 

радіація сонця, неба) і штучні – будь-які поверхні, температура яких вища  

порівняно з поверхнями, що опромінюються.  Для людини це все поверхні t 

> 36-37C. 

По фізичній природі ІЧ випромінювання являє собою потік 

матеріальних часток, яким притаманні квантові і хвильові властивості. ІЧ 

випромінювання охоплює область спектра з довжиною хвилі 0.78-540 мкм. 

Вплив ІЧ випромінювань на людину 

ІЧ випромінювання чинять на організм в основному тепловий вплив. 

Ефект дії ІЧ випромінювання залежить від довжини хвилі, що обумовлює 

глибину його проникнення. У зв'язку з цим діапазон ІЧ випромінювань 

розбитий на три області А(=0.76-1.4 мкм), В(=1.4-3.0 мкм) і С(>3 мкм). 

Перша область (А) має велику проникність через шкіру і позначається як 

короткохвильова. В і С відносять до довгохвильових ІЧ. Дія ІЧ 

випромінювань при поглинанні їх шарами шкіри зводиться до нагрівання її. 

При цьому збільшується обмін речовин, збільшується вміст натрію і фосфору 

в крові, зменшується число лейкоцитів, відбувається поляризація шкіри 

людини. ІЧ випромінювання впливає на стан центральної нервової системи, 

приводить до змін у серцево-судинній системі, учащається пульс і дихання, 

підвищується температура тіла, підсилюється потовиділення. ІЧ 

випромінювання діють на слизову оболонку очей, кришталик і можуть 

привести до патологічних змін в очах: помутніння рогівки і кришталика, 

кон’юнктивіту, опіку сітківки. Найбільш тяжкі ураження зумовлюються 

короткими ІЧ випромінюваннями. При інтенсивному впливі цих 
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випромінювань на непокриту голову може статися так званий сонячний удар 

– головний біль, запаморочення, частішання пульсу і дихання, непритомність, 

порушення координації рухів, ураження мозкових тканин аж до менінгіту й 

енцефаліту. 

При тривалому перебуванні в зоні ІЧ випромінювань відбувається 

порушення теплового балансу в організмі. Порушується робота 

терморегулюючого апарату, підсилюється діяльність серцево-судинної і 

дихальної систем, підсилюється потовиділення, відбувається втрата 

потрібних організму солей. Втрата організмом солей позбавляє кров здатності 

утримувати воду, що приводить до швидкого виділення з організму знову 

випитої рідини. Порушення теплового балансу викликає захворювання, що 

називається гіпотермією. Температура в цьому випадку може досягати 400 

(температура живої людини 26-430С) із запамороченнями, частішанням 

пульсу і дихання, втратою свідомості, зміною зорового відчуття. При 

систематичних перегріваннях підвищується сприйнятливість до застуд. 

Спостерігається зниження уваги, підвищується стомлюваність, знижується 

продуктивність праці.  

8.4. Нормування і захист від ІЧ випромінювань 

 Інтенсивність ІЧ радіації необхідно вимірювати на робочих місцях чи 

у робочій зоні поблизу джерела випромінювання. Нормування ІЧ 

випромінювань здійснюється згідно санітарних норм ДСН 3.3.6.042-99,  ДСТ 

- 12.4.123-83. Припустима тривалість дії ІЧ на людину наведено у таблиці 11. 

Припустима тривалість дії на людину теплової радіації 

Теплова радіація, Вт/м2 Тривалість дії радіації, с 

280 – 560 (слабка) Довготривало 

560 – 1050 (помірна) 180 – 300 

1050 – 1600 (середня) 40 – 60 

Більше 3500(дуже сильна) 2 –5 
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Теплова радіація 560-1050 Вт/м2 є межею, яка переноситися людиною.  

Величина опромінюваної площі не повинна перевищувати 25 % 

поверхні тіла працюючого при обов'язковому використанні індивідуальних 

засобів захисту (спецодяг, окуляри, щитки).  

Для виміру щільності потоку випромінювання на робочому місці 

застосовують актинометр  (алюмінієва пластина, що має в шаховому порядку 

почорніння;  термопари,  приєднані до гальванометра). Для визначення 

спектральної інтенсивності випромінювань застосовують інфрачервоні 

спектрометри (ІЧС-10). 

Способи захисту від ІЧ випромінювань наступні: 

1 – захист часом; 

2 – захист відстанню; 

3 – усунення джерела тепловиділень; 

4 – теплоізоляція; 

5 – екранування й охолодження гарячих поверхонь; 

6 – індивідуальні засоби захисту. 

Теплова ізоляція є найефективнішим і найбільш економічним заходом 

щодо зменшення ІЧ випромінювання, запобіганню опіків, скороченню витрат 

палива. Згідно діючих СН температура нагрітих поверхонь устаткування та 

огороджень не повинна перевищувати 450 С. Застосовують також внутрішню 

теплоізоляцію – футеровку для зниження температур робочих поверхонь 

конструкцій і устаткування. 

В залежності від принципу дії теплозахисні засоби поділяються на:  

 тепловідбивні – металеві листи (сталь, залізо, алюміній, цинк, 

поліровані або покриті білою фарбою тощо) одинарні або подвійні; 

загартоване скло з плівковим покриттям; металізовані тканини; склотканини; 

плівковий матеріал та ін.;  

 тепловбираючі – сталеві або алюмінієві листи або коробки з 

теплоізоляцією з азбестового картону, шамотної цегли та інших 
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теплоізоляторів; сталева сітка (одинарна або подвійна з загартованим 

силікатним склом); загартоване силікатне органічне скло та ін.;  

 тепловідвідні – екрани водоохолоджувальні (з металевого листа або 

сітки з водою, що стікає), водяні завіси та ін.;  

 комбіновані. 

В залежності від особливостей технологічних процесів застосовують 

прозорі і напівпрозорі екрани.  

Для зниження інтенсивності випромінювань від зовнішніх поверхонь 

застосовується водяне охолодження. Недолік методу – небезпека вибуху 

паротворення при контакті води з рідким металом і нагрітими матеріалами. 

При неможливості технічними засобами забезпечити допустимі 

гігієнічні нормативи опромінення на робочих місцях використовуються 

засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) – спецодяг, спецвзуття, ЗІЗ для захисту 

голови, очей, обличчя, рук. 

В залежності від призначення передбачаються такі ЗІЗ: 

 для постійної роботи в гарячих цехах – спецодяг (костюм чоловічий 

повстяний), а при ремонті гарячих печей та агрегатів — автономна система 

індивідуального охолодження в комплекті з повстяним костюмом; 

 при аварійних роботах – тепловідбиваючий комплект з металізованої 

тканини;  

 для захисту ніг від теплового випромінення, іскор і бризок 

розплавленого металу та контакту з нагрітими поверхнями – взуття шкіряне 

спеціальне для працюючих в гарячих цехах; 

 для захисту рук від опіків – вачеги, рукавиці суконні, брезентові, 

комбіновані з надолонниками з шкіри та спилку;  

 для захисту голови від теплових опромінень, іскор та бризок металу – 

повстяний капелюх, захисна каска з підшоломником, каски текстолітові або з 

полікарбонату;  
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 для захисту очей та обличчя – щиток теплозахисний сталевара, з 

приладнаними для нього захисними окулярами із світлофільтрами, маски 

захисні з прозорим екраном, окуляри захисні  козиркові з світлофільтрами.  

Спецодяг повинен мати захисні властивості, які виключають 

можливість нагріву його внутрішніх поверхонь на будь-якій ділянці до 

температури 313 К (40° C) у відповідності з спеціальними ДСТами (ГОСТ 

12.4.176-89, ГОСТ 12.4.016-87).  

У виробничих приміщеннях, в яких на робочих місцях неможливо 

встановити регламентовані інтенсивності теплового опромінення 

працюючих, використовуються обдування, душ, водоповітряний душ і т. ін.  

При тепловому опроміненні від 140 до 350 Вт/м2 необхідно 

збільшувати на постійних робочих місцях швидкість руху повітря на 0,2 м/с 

за нормовані величини; при тепловому опроміненні, що перевищує 350 

Вт/м2, доцільно застосовувати повітряний душ робочих місць (ДНАОП 0.03-

1.23-82), охолодження стін, підлоги, стелі, створення оазису, вживати 

підсолену воду (водний розчин 0.5% NaCl). Застосовують раціональний 

питний режим, режим праці, гідропроцедури. 

8.5. Характеристика ультрафіолетових випромінювань. Вплив 

УФВ на організм людини 

Ультрафіолетові промені в електромагнітному спектрі розташовуються 

між тепловою і проникаючою радіацією і носять риси як тієї, так і іншої. За 

способом генерації вони відносяться до теплової частини випромінювання, а 

по дії на поглинаючі тіла – ближче підходять до проникаючій радіації, хоча 

викликають також і тепловий ефект. Іонізуюча радіація при дії на людину 

викликає іонізацію, а УФВ викликають цю дію в меншій мірі. Особливістю 

УФВ є їх висока сорбційність – їх поглинає більшість тіл.  

Спектр УФВ має велику довжину і викликає  різні дії. Він розбитий на 

наступні області: УФА (390-315 нм, ГДР10 Вт/м2), УФВ (315-280 нм, 

ГДР10-2 Вт/м2), УФС (280-6 нм, ГДР10-3 Вт/м2). Температурні 
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випромінювачі починають створювати УФВ при температурі 19000 С. 

УФВ виникає при роботі радіоламп, ртутних випрямлячів, експлуатації 

ОКГ, при обслуговуванні ртутно-кварцових ламп, при зварювальних роботах. 

Інтенсивність УФВ і його спектральний склад на робочому місці 

залежить від температури нагрівача, наявності газів (озону), пилу і відстані 

від робочого місця до джерела випромінювання. Пил, газ, дим поглинають 

УФВ і змінюють його спектральну характеристику. Повітря практично не 

прозоре для  < 185 нм через поглинання УФВ киснем. У зв'язку з тим, що 

УФВ розсіюються і поглинаються в запиленому середовищі й у газах, 

розрахувати рівні УФ випромінювання на визначеній відстані від джерела 

складно і їх тільки вимірюють. 

УФ радіація викликає зміну складу виробничої атмосфери. 

Утворюються озон, оксиди азоту, перекис водню, відбувається іонізація 

повітря. Хімічна й іонізуюча дія УФВ обумовлює утворення в атмосфері ядер 

конденсації, на яких розсіюється світло й освітленість робочих місць 

знижується, утворюються тумани. 

Шкідлива дія УФВ на біологічні тканини пов'язана з поглинанням 

випромінювання нуклеїнової кислотою і зведеними білками кліток і 

протіканням у цих з'єднаннях світлохімічних реакцій. Відбувається часткова 

загибель клітин шкіри, прискорена їх поліферація, зміна форми і розміру. 

УФВ діють як подразник, що діє на нервові закінчення шкіри і викликає 

зміни в організмі, викликає дерматити, екземи, набряклість. Має місце також 

утворення ракових пухлин при довжині хвилі 280-303 нм. Разом  з цим УФВ 

впливають на центральну нервову систему, в результаті виникають 

загальнотоксичні симптоми – головний біль, підвищення температури, 

стомленість, нервове порушення.  

Ступінь ураження шкіри УФВ залежить від кількості поглиненої 

енергії. Для появи ледь помітного почервоніння шкіри достатній потік енергії 

30 Дж/см2 (в окремих випадках 8 Дж/см2). Для характеристики біологічної дії 

УФВ користаються визначенням – мінімальної еритемної дози (МЕД) – 
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найменшої енергетичної дози опромінення, яка приводить через 8 годин до 

почервоніння шкіряного покриву (еритеми), що зникає на наступну добу. 

Рівномірне випромінювання з довжиною хвилі 296,7 нм і щільністю потоку 

20 мВт/м2 (супроводжується різко вираженим почервонінням шкіри з 

больовим відчуттям). Максимальний ефект приходиться на випромінювання з 

довжиною хвилі 260 нм. При <290 нм УФВ поглинається шкірою цілком. 

Багаторазове, триваюче роками УФ опромінення прискорює старіння шкіри і 

збільшує ймовірність розвитку раку шкіри.  

Велику небезпеку створюють УФВ для органів зору. УФВ поглинається 

в основному рогівкою і кон’юктивою.  

Разом з негативною дією УФВ має доброчинну дію на людину за 

рахунок протікання фотохімічних реакцій, має бактерицидну дію, тобто УФВ 

має терапевтичну і тонізуючу дію. Згідно СН там, де недостатній рівень УФВ 

(при використанні тільки штучного освітлення; в умовах Заполяр’я), 

використовують разом із загальним освітленням і ультрафіолетове освітлення 

спеціальними еритемними лампами. Для лікувального опромінення УФВ 

використовують також і спеціальні світлолікувальні кабінети – фотарії. 

8.6. Нормування і захист від УФВ 

Нормування ультрафіолетового випромінювання у виробничих 

приміщеннях здійснюють згідно з санітарними нормами СН 4557-88 (ДНАОП 

0.03-3.17-88).  

Допустимі значення густини ультрафіолетового випромінювання 

наведені у таблиці 12. 

Діапазон ультрафіолетового 

випромінювання, нм 

Допустимі значення густини УФ 

випромінювання, Вт/м2 

220 - 280 (УФ-С) 0,01 

280 - 320 (УФ-В) 0,01 

320 - 400 (УФ-А) 10,0 
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Захист від УФВ. Захист від УФВ досягається:  

1 – захистом відстанню; 

2 – екрануванням робочих місць; 

3 – засобами індивідуального захисту; 

4 – спеціальним фарбуванням приміщень і раціональним 

розташуванням робочих місць. 

Найбільш раціональним методом захисту є екранування джерел 

випромінювання різними матеріалами і світлофільтрами. Екрани 

виконуються у виді щитів, ширм, кабін.  

У якості ЗІЗ використовують спецодяг (куртки, брюки, рукавички, 

фартухи), із спеціальних тканин, що не пропускають УФВ (льняні, бавовняні, 

поплін); захисні окуляри та щитки із світлофільтрами. Для захисту рук 

застосовують мазі із вмістом речовин, що служать світлофільтрами (салол, 

саліцилово-метиловий ефір). 

Стіни і ширми у цехах фарбують у світлі кольори (сірий, жовтий, 

блакитний), застосовуючи цинкове чи титанове білило для поглинання УФВ. 

8.7. Характеристика лазерного випромінювання 

В даний час лазерна техніка знаходить дуже широке застосування. 

Зараз нараховується більше 200 галузей застосування ОКГ. Вони 

використовуються в системах передачі інформації, телебаченні, 

спектроскопії, в електронній та обчислювальній техніці, при забезпеченні 

термоядерних процесів, біології, медицині, у металообробці, металургії, при 

обробці твердих і надтвердих матеріалів, при зварювальних роботах, при 

збиранні мікросхем (зварювання металевих виводів і напівпровідникових 

матеріалів). За допомогою лазерного променю здійснюють проплав 

багатошарових матеріалів. Використовують ОКГ для приєднання резисторів, 

конденсаторів, виготовлення друкованих схем. Широко використовують ОКГ 

для одержання мікроотворів у надтвердих матеріалах.  

Поряд з унікальними властивостями (спрямованість і величезна 
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щільність енергії в промені) і перевагами перед іншим устаткуванням лазерні 

установки створюють певну небезпеку для здоров'я обслуговуючого 

персоналу. 

Принцип дії лазерного випромінювання заснований на використанні 

змушеного (стимульованого) електромагнітного випромінювання, 

одержуваного від робочої речовини в результаті порушення його атомів 

електромагнітною енергією зовнішнього джерела. Стимульоване 

випромінювання має такі якості: 

1 – когерентність (сталість різниці фаз між коливаннями і 

монохроматичність — практично ширина смуги випромінювання 2 Гц); 

2 – мала розбіжність променя (22" – теоретична, 2' – практична); 

3 – висока щільність потужності (1014 Вт/см2). 

Випромінювання лазера з величезною щільністю потужності руйнує і 

випаровує матеріали. Одночасно в області падіння лазерного випромінювання 

на поверхню матеріалу в ньому створюється світловий тиску сотні тисяч 

мегапаскалей (мільйони атмосфер) (лазерний промінь – потік фотонів, 

кожний з який має енергію й імпульс сили) до 106 МПа. При цьому виникає 

температура до декількох мільйонів градусів К. При фокусуванні лазерного 

променя в газі відбувається утворення високотемпературної плазми, що є 

джерелом легкого рентгенівського випромінювання (1 нм).  

Біологічна дія лазерного випромінювання 

Під біологічною ЛВ дією розуміють сукупність структурних, 

функціональних і біохімічних змін, що виникають у живому організмі. ЛВ 

впливають на весь організм – шкіру, внутрішні органи і особливо небезпечне 

для зору.  

При дії лазерного випромінювання на біологічні об`єкти розрізняють 

термічний та ударний ефекти. 

Термічний ефект. Ураження ЛВ подібне до тепловогу опіку: 

відбувається омертвляння тканин у результаті опіку. Прояв теплової дії: від 
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опікових міхурів і випаровування поверхневих шарів до ураження внутрішніх 

органів.  

Ударний ефект. Причиною багатьох видів ураження ЛВ є ударні хвилі. 

Різке підвищення тиску поширюється спочатку з надзвуковою швидкістю, а 

потім сповільнюється. Ударна хвиля може виникнути як на поверхні тіла, так 

і у внутрішніх органах. Поширення ударної хвилі в організмі приводить до 

руйнування внутрішніх органів без яких-небудь зовнішніх проявів.  

Вплив ЛВ невеликої інтенсивності приводить до різних 

функціональних зрушень у серцево-судинній системі, ендокринних залозах, 

центральній нервовій системі. З'являється стомлюваність, великі стрибки 

артеріального тиску, головні болі і т.ін.  

З локальних дій найбільше небезпечне ЛВ для очей. При <0.4 мкм і 

>1.4 мкм ЛВ являє небезпеку для рогівки очей і шкіри, а при значеннях 

=0.4-1.4 мкм – сітківки ока.  

8.8. Нормування лазерного випромінювання 

Нормування лазерного випромінювання здійснюється згідно санітарних 

норм і правила СНиП 5804-91. За нормативами при проектуванні лазерної 

техніки має бути діючим принцип відсутності впливу на людину  прямого,  

дзеркального та дифузного випромінювання.  

При визначенні класу небезпеки лазерного випромінювання 

враховуються три спектральних діапазони (нм) : I – 180380, II – 

3801400, III – 1400105. 

Згідно нормативам лазерне устаткування за ступенем небезпеки 

розділяється на 4 класи: 

1 клас – повністю безпечні лазери, які не мають шкідливої дії на очі та 

шкіру; 

2 клас – мають небезпеку для очей та шкіри при дії  колімірованим 

(прямим), тобто замкнутим у малому куті розповсюдження пучком; однак, 

дзеркальне або дифузне випромінювання таких лазерів безпечне для людини; 
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3 клас – це лазери, які діють у видимій межі спектру і являють 

небезпеку як для очей (прямим і  дзеркальним випромінюванням на відстані 

10 см від відбиваючої поверхні), так і шкіри (тільки прямий пучок); 

4 клас – найбільш потужні лазери, які небезпечні при дифузному 

випромінюванні  для очей і шкіри на відстані 10 см від дифузно відбиваючої 

поверхні. 

Згідно СНиП 5804-91 регламентуються гранично допустимі рівні (ГДР) 

для кожного режиму роботи лазера і його спектрального діапазону і 

встановлюється для двох умов – одночасного та хронічного (того, що 

систематично повторюється) опромінювання. 

Вимоги безпеки при роботі з ОКГ 

Крім дії лазерного променю (прямого, дзеркально та дифузно 

відбитого) експлуатація ОКГ супроводжується комплексом інших шкідливих 

та небезпечних факторів:  

1 – висока напруга зарядних пристроїв, що живлять батарею 

конденсаторів великої ємності; 

2 – забруднення повітряного середовища хімічними речовинами, що 

утворюються при накачуванні (озон, оксид азоту) та при випаровуванні 

матеріалу мішені (оксид вуглецю, оксиди металів  і ін.); 

3 – УФ випромінювання імпульсних ламп і газорозрядних трубок 

(супутнє випромінювання); 

4 – світлове випромінювання при роботі ламп накачування; 

5 – рентгенівське випромінювання (супутнє вторинне); 

6 – утворення часток високих енергій при опроміненні мішені ЛВ; 

7 – іонізуюче випромінювання, використовуване для накачування; 

8 – ЭМП, що утворюються при роботі генераторів ВЧ, УВЧ; 

9 – шуми при роботі механічних затворів, насосів, шум ударних хвиль; 

10 – токсичні рідини (робоче тіло в рідинних ОКГ), наприклад, оксиди 

хлору, фосфору та ін. 
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Таким чином, експлуатація лазерів потребує впровадження комплексу 

різноманітних захисних заходів. 

Діючі ОКГ слід розміщати в окремих, спеціально виділених 

приміщеннях, які не повинні мати дзеркальних поверхонь. Поверхні 

приміщень повинні мати коефіцієнт відбивання не більш 0,4. Стіни, стеля і 

підлога повинні мати матову поверхню. У приміщенні повинна бути висока 

освітленість. Приміщення повинне обладнуватись загальнообмінною 

вентиляцією і місцевими відсмоктувачами. Забороняється проводити 

орієнтацію променю на вікна та двері. Строго обмежується доступ осіб до 

ОКГ. Установлюються попереджувальні знаки і система сигналізації про 

роботу ОКГ. Для запобігання ураження  органів зору застосовують спеціальні 

окуляри зі світлофільтрами. Як матеріали для протилазерних окулярів 

використовують: 

1 – поглинаючі стекла і пластмаси; 

2 – відбиваючі діелектричні тонкоплівочні, що відбивають 90-95% 

падаючої світлової енергії (оксиди титану та ін.); 

3 – комбіновані, що складаються з поглинаючих і відбиваючих 

матеріалів. 

Поряд із захисними окулярами в лабораторіях з використання ОКГ 

необхідно виключити попадання лазерного випромінювання на відкриті 

ділянки шкіри. При щільності 50 Дж/см2 у людини спостерігаються значні 

необоротні ушкодження відкритої шкіри. Для захисту шкіри застосовують 

фетровий одяг, шкіряні рукавички. 

Для зменшення щільності відбитої (дифузійної)  енергії необхідно 

підбирати колір фарбування стін. Так, темносиня олійна фарба відбиває 

тільки 16% хвиль довжиною 1,06 мкм і 12% хвиль 0,69 мкм. Низьке відбиття 

для хвиль довжиною 0,69 мкм має темно-зелене фарбування (15%). Для 

створення екрануючих штор рекомендують чорні щільні тканини, які не 

пропускають хвилі довжиною 1,06-0,69 мкм. 
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8.9. Характеристика іонізуючих випромінювань 

На підприємствах харчової промисловості і в науково-дослідних 

лабораторіях все більше застосування отримують різні джерела іонізуючих 

випромінювань, бо іонізуючі випромінювання успішно використовуються в 

деяких технологічних процесах; контрольно-вимірювальній апаратурі.  

Випромінювання, яке здатне при взаємодії з речовиною прямо чи 

посередньо створювати в ній атоми і молекули-іони, називається іонізуючим. 

Іонізуючі випромінювання являють собою α –, β – і γ – 

випромінювання. 

Альфа-промені являють собою потік α-частинок, які є ядрами атому 

гелію і мають позитивний заряд. Вони мають малу проникну здатність, тому 

що втрачають велику кількість енергії при зіткненні із атомами. 

Бета-промені – потік β-частинок - електронів (негативний заряд) і 

позитронів (позитивний заряд), що мають однакову масу. Характеризуються 

меншою іонізуючою і більшою проникною здатністю, ніж α-промені. 

Гамма-промені – це потік γ-квантів, які являють собою електромагнітні 

випромінювання з дуже короткою довжиною хвилі. Вони мають велику 

проникну здатність і малу іонізуючу дію. 

Більшість радіоактивних ізотопів випромінюють практично одночасно 

α-, β-частинки і γ-кванти. 

Об'єкт із вмістом радіоактивного матеріалу чи технічний пристрій, 

випромінюючий або здатний в певних умовах випускати іонізуюче 

випромінювання, називають джерелом іонізуючого випромінювання.  

Самочинне (спонтанне) ядерне перетворення називається 

радіоактивним розпадом. 

Активність радіонукліда в джерелі (зразку) - відношення числа dN 

спонтанних (самодовільних) ядерних перетворень, які проходять в джерелі 

(зразку) за інтервал часу dt до цього інтервалу 

А = dN/dt 
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Одиниця активності радіонукліду – беккерель (Бк). Позасистемна 

одиниця активності - кюрі (Кі): 

1 Кі = 3,700·1010 Бк 

Відношення активності радіонукліда в джерелі до його маси, об'єму 

(для об'ємних джерел), площі поверхні (для поверхневих джерел) чи до 

довжини (для лінійних джерел) джерела називають питомою, об'ємною, 

поверхневою чи лінійною активністю джерела відповідно. 

Основною фізичною величиною, яка визначає ступінь радіаційної дії, є 

поглинута доза іонізуючого випромінювання. 

Поглинута доза іонізуючого випромінювання Д – відношення середньої 

енергії dW, переданої іонізуючим випромінюванням, речовини в 

елементарному об'ємі, до маси dm речовини в цьому об'ємі 

Д = dW / dm 

Допускається замість терміна "поглинута доза випромінювання" 

вживати коротшу форму "доза випромінювання". 

Одиниця поглинутої дози в системі одиниць (СІ) - грей (Гр). 

Позасистемною одиницею поглинутої дози іонізуючого 

випромінювання являється рад: 

1 рад = 0,01 Дж/кг = 0,01 Гр 

Для оцінки впливу на середовище побічно іонізуючих випромінювань 

використовують також поняття керма (К). 

Одиниця керми – грей співпадає з одиницею поглинутої дози. 

У випадку рентгенівського і гамма-випромінювань існує поняття 

експозиційної дози в системі одиниць (СІ), це – кулон на кілограм (Кл/кг). 

На практиці до нещодавно користувалися позасистемною одиницею 

експозиційної дози - рентген (Р). Відмітимо, що 1 Р = 258·10-4 Кл/кг. 

Доза, поглинута масою речовини в одиницю часу, називається 

потужністю дози. 

При однаковій дозі, поглинутій в біологічній тканині, ефект в 

залежності від виду випромінювання може бути різним. У зв'язку з цим 
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кожному виду випромінювання відповідає певна відносна біологічна 

ефективність (ВБЕ), яка залежить також від енергії випромінювання. 

Регламентовані значення ВБЕ, встановлені для контролю ступеня 

радіаційної безпеки при хронічному опромінюванні, називають коефіцієнтом 

якості випромінювання к (змінюється в межах від 1 до 20). 

Одиниця еквівалентної дози в СІ - зіверт (Зв). 

Іншими словами, зіверт – одиниця еквівалентної дози будь-якого виду 

випромінювання в біологічній тканині, яке створює такий самий біологічний 

ефект, як і поглинута доза в 1 Гр зразкового рентгенівського чи γ-

випромінювання. Позасистемна одиниця еквівалентної дози – бер 

(біологічний еквівалент рада). 

1 бер=0,01 Зв. 

Різні органи чи тканини мають різні чутливості до випромінювання. 

Тому в останні роки для випадків нерівномірного опромінювання різних 

органів чи тканин тіла людини уведено поняття ефективної еквівалентної 

дози НЕ. Взагалі ефективна еквівалентна доза при нерівномірному 

опромінюванні органів і тканин дорівнює такій еквівалентній дозі при 

рівномірному опромінюванні всього організму, за якої ризик несприятливих 

наслідків буде такий самий, як і при даному нерівномірному опромінюванні. 

Одиниці ефективної еквівалентної дози співпадають з одиницями 

еквівалентної дози. 

Біологічна дія іонізуючих випромінювань 

Кожному біологічному виду властива своя міра чутливості до дії 

іонізуючої радіації, яка характеризує його радіочутливість. Енергія 

іонізуючого випромінювання при проходженні через біологічну тканину 

передається атомам і молекулам. Це приводить до утворення іонів і 

збуджених молекул. Наступний акт – хімічний етап ураження клітини. 

В основі первинних радіаційно-хімічних змін молекул лежать два 

механізми: 1) прямої дії, коли дана молекула зазнає зміну (іонізацію, 

збудження) безпосередньо при взаємодії з випромінюванням; 2) непрямої дії, 
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коли молекула безпосередньо не поглинає енергію іонізуючого 

випромінювання, а отримує її шляхом передачі від іншої молекули. 

Щоб уникнути шкідливої дії іонізуючих випромінювань, необхідно 

створити умови, що виключають опромінення організму дозами вище 

гранично допустимих і зменшують вміст радіоактивних речовин у повітрі, 

воді, їжі і т.д. до концентрацій нижче гранично допустимих. 

Допустимі рівні опромінення людини та інших біологічних об'єктів 

Гранично допустима доза опромінення - це найбільша доза, дія якої на 

організм не викликає в ньому утворення незворотних соматичних і 

генетичних змін, що виявляються сучасними методами дослідження. 

У відповідності із санітарними нормами встановлені три категорії осіб, 

що опромінюються. 

Категорія А (професійні працівники) – особи, які постійно чи 

тимчасово працюють безпосередньо із джерелами іонізуючих 

випромінювань. 

Категорія Б – обмежена частина населення - особи, які не працюють 

безпосередньо із джерелами іонізуючого випромінювання, але за умовами 

проживання чи розміщення робочих місця можуть зазнавати впливу 

радіоактивних речовин та інших джерел випромінювання, які 

використовуються на підприємств; і виводяться у зовнішнє середовище. 

Категорія В – населення області, країни. 

Як відзначалось, різні органи і тканини тіла людини мають різну 

радіочутливість. Критичним органом називається орган, тканина чи частина 

тіла, опромінення яких в умовах нерівномірного опромінення організму може 

заподіяти найбільше ушкодження здоров'ю даної особи або його потомкам. 

За рівнем зменшення радіочутливості встановлюються три групи критичних 

органів: 

I група – все тіло і червоний кістковий мозок; 

II група – м'язи, щитовидна залоза, жирова тканина, печінка, нирки, 
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селезінка, шлунково-кишковий тракт, легені, кришталик ока та інші органи, 

які не увійшли до І і III груп; 

IIІ група – шкіряний покрив, кісткова тканина, кісті, передпліччя, 

голінки та стопи. 

Як основні дозові межі для осіб категорії А встановлюється гранично 

допустима доза за календарний рік, для осіб категорії Б - межа дози за 

календарний рік. Основні дозові межі встановлюються для індивідуальної 

максимальної еквівалентної дози в критичному органі. 

Таблиця 13. 

Основні дозові межі для різних груп критичних органів, мЗв/рік 

Група критичних 

органів 

Гранично 

допустима доза для 

категорії А 

Межа дози для 

категорії Б 

І 

II 

III 

50 

150 

300 

5 

15 

30 

Гранично допустима доза (ГДД) – найбільше значення індивідуальної 

еквівалентної дози за календарний рік, при якому рівномірне опромінення 

протягом 50 років не може викликати в стані здоров я персоналу (категорія 

А) несприятливих змін, що виявляються сучасними методами. 

Межа дози (МД) – таке найбільше значення індивідуальної 

еквівалентної дози за календарний рік у критичної групи осіб, при якому 

рівномірне опромінення протягом 70 років не може викликати в стані 

здоров'я несприятливих змін, які виявляються сучасними методами.  

8.10. Захист від радіаційного забруднення на підприємствах 

харчових виробництв 

Забруднення навколишнього середовища радіоактивними речовинами 

сприяє додатковому зовнішньому та внутрішньому опроміненню населення 

дозами, які перевищують опромінення від природного радіаційного фону. 
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Додаткове зовнішнє опромінення можливе внаслідок накопичення 

радіоактивних речовин (РР) на поверхні грунту, будівель, приміщень тощо. 

Додаткове внутрішнє опромінення можливе при надходженні радіоактивних 

речовин до організму з повітрям та вживанні забруднених води і харчових 

продуктів. 

Харчові продукти можуть бути забруднені поверхневим та біологічним 

(структурним) шляхами. 

Поверхневе забруднення може бути аерозольним та контактним. 

Поверхневого забруднення можуть зазнати продукти, сировина, вода та інші 

об'єкти, на які потрапляють радіоактивні речовини. Аерозольним шляхом 

може заражатися вода у відкритих ємностях, забійні тварини, птахи при 

утриманні та транспортуванні їх відкритим способом. Таким само чином 

забруднюється також харчова продукція на складах, у приміщеннях цехів у 

процесі переробки, якщо склади, приміщення, обладнання не герметичні, а 

система вентиляції не обладнана надійними фільтрами повітря, що 

надходить. Забруднення продуктів та сировини може відбуватися під час 

транспортування у відкритому вигляді, при обробці-на зараженому 

обладнанні та у випадку пакування готової продукції в заражену тару. 

Особливо сильному забрудненню можуть піддаватися продовольчі товари 

при зберіганні їх у відкритих пошкоджених сховищах та при зберіганні без 

тари. 

Радіоактивні речовини, які потрапили на поверхню твердих матеріалів, 

заражають їхні поверхневі шари. 

Щільні пористі продукти заражаються на глибину зовнішнього шару 

пор (хліб, сухарі, макаронні вироби). До сипучих продуктів радіоактивні 

речовин проникають тим глибше, чим крупніші частинки продукту та 

більший повітряний прошарок між ними. 

Незахищене зерно (пшениця, ячмінь, жито, рис), при вільному осіданні 

радіоактивних речовин на нього, заражається на глибину 4-6 см, під час вітру 
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– глибше, на 6-8 см. Таким чином, до 95% радіоактивних речовин 

концентрується на поверхні насипу шаром 6-8 см. 

Зернопродукти, запаковані в тканинні мішки, забруднюються у шарі, 

який прилягає до тканини, на глибину: для борошна – 1-2 см, для зерна – 3-5 

см. Заражаються тільки ті мішки, які лежать у верхньому ряду штабеля або 

контуру. Борошно, вироблене із зараженого РР зерна, буде забруднене по 

всій масі. 

Глибина проникнення РР у незахищені продукти може бути орієнтовно 

такою: для борошна - до 1 см, цукру-піску – до 2 см, солі (екстра) – до 3 см, 

солі дробленої – до 2 см. 

М'ясо, риба, овочі та фрукти заражаються радіоактивним пилом із 

поверхні, а радіоактивні частки прилипають до них досить міцно. 

Жири, масло вершкове, сири заражаються на глибину до 1 см від 

поверхні. 

У рідинах – сметані, мелясі, молоці та інших – великі частинки РР 

поступово осідають на дно посудини, в якій вони знаходяться, внаслідок чого 

відбувається забруднення всієї маси рідини. 

Надійно захищеними від забруднення РР можуть вважатися 

артезіанські свердловини, підземні джерела води та герметичні ємності із 

запасами води. 

Біологічне (структурне) забруднення продуктів тваринного та 

рослинного походження відбувається при попаданні РР до організму тварин 

та птахів із харчами, водою та повітрям, яке вдихається (для продуктів 

тваринного походження) та при засвоєнні радіоактивних речовин рослинами 

з грунту й атмосфери. 

Рослини можуть забруднюватися РР, які осідають на листя, стебло, 

плоди, та засвоювати частину радіоактивних ізотопів із зараженого грунту 

кореневою системою. 

При вживанні домашніми тваринами та птахами забруднених кормів у 
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м'ясі будуть відкладатися РР. Молоко від корів, які випасаються на 

забруднених пасовиськах або вживають забруднений радіонуклідами корм, 

буде також забруднене радіоактивними речовинами. При вживанні 

забрудненого м'яса, молока, овочів, ягід, зелені виникатиме внутрішнє 

опромінення – потужне дозоутворююче джерело для людини. Процес 

виведення РР із організму проходить досить повільно, деякі із них, що 

потрапляють до організму, можуть залишатися в ньому на все життя. 

Отже, для того, щоб уникнути зараження від продуктів рослинного та 

тваринного походження, заражених біологічним шляхом, необхідно вести 

контроль за радіоактивним забрудненням води, грунту, фуражу, рослин та 

тварин, призначених для виготовлення продуктів харчування. 

Заходи щодо захисту підприємств від радіаційного забруднення можна 

об'єднати у такі групи: організаційні, інженерно-технічні, захисту продуктів 

за допомогою тари, упаковки і покрівельних матеріалів та санітарно-

профілактичні. 

До організаційних заходів слід віднести створення і підготовку 

лабораторій для проведення аналізів продуктів і сировини на зараженість РР;        

Інженерно-технічні заходи включають герметизацію виробничих та 

складських приміщень, холодильників, встановлення фільтрів поглиначів на 

вентиляційних системах, протипилових фільтрів, кондиціонерів, 

герметизацію технологічного обладнання. 

Найбільш ефективною для захисту продуктів від РР (а також і від 

отруйних речовин та бактеріологічних засобів) є герметична тара (упаковка), 

виготовлена із спеціальних матеріалів. 

За своїми захисними властивостями тара поділяється на три категорії: 

вищу, І та II. Тара усіх цих категорій захищає продукти від зараження РР. 

До тари вищої категорії відносяться жерстяні та скляні консервні 

банки, скляні пляшки із кронен-корками, металеві ємності за умови їх 

герметичного пакування, пакети тетра-пак-асептик, фляги, цистерни молочні, 

які повинні мати справжнє ущільнення кришок харчовою гумою; крім, того, 
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чохли із прогумованої тканини на штуцери заповнення та звільнення відсіків, 

горлові кришки та повітряний клапан. 

Тара І категорії – це ящики картонні із вкладними з пергаменту та 

обклеєними швами, ящики дерев'яні із вкладнями з пергаменту, пакети з 

покриттям типу тетра-пак, фін-пак, туби алюмінієві та поліетиленові, 

комбіновані жерстяно-картонні банки, крафт-мішки багатошарові із 

поліетиленовими вкладнями і заклеєною горловиною та ін. 

До тари II категорії відносяться пляшки скляні широко-горлові, які 

закупорені ковпачками з фольги, щільні ящики, барабани фанерні та ін. 

Інші види тари (у тому числі покриття із фольги та обгорткового 

паперу, ящики дерев'яні, фанери, мішки тканинні, діжі з кришками) не 

захищають від РР. 

Таким чином, майже всі види тари та упаковки значною мірою 

захищають продукти й сировину від зараження РР, проте зовнішня поверхня 

тари легко знезаражується (дезактивується). ■ 

Захист продуктів та сировини при транспортуванні забезпечується 

шляхом використання спеціалізованого транспорту. При перевезенні 

продуктів транспортом загального користування їх необхідно вкривати. 

Заражений транспорт, перед тим, як його поставити до приймальної рампи 

заводу, підлягає дезактивації на пункті спеціальної обробки. 

Санітарно-гігієнічні та профілактичні заходи передбачають дотримання 

належного санітарного стану підприємства і дотримання персоналом 

особистої та громадської гігієни. 

8.11. Організація безпечної роботи з джерелами випромінювання 

При роботі з джерелами іонізуючих випромінювань важливого 

значення набуває правильна організація праці, яка забезпечує радіаційну 

безпеку обслуговуючого персоналу і всього населення в цілому. У цьому 

випадку дозові навантаження для осіб відповідних категорій опромінення і 

груп критичних органів від джерел зовнішнього і внутрішнього опромінення 

не будуть перевищувати регламентованих значень. 
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Керівним документом з радіаційної безпеки при організації робіт з 

джерелами іонізуючих випромінювань є санітарні правила. 

Джерела іонізуючого випромінювання, конструкція яких виключає 

попадання радіоактивних речовин в навколишнє середовище, називають 

закритими. Отже, у цьому випадку персонал може зазнавати тільки 

зовнішнього опромінення. Такі джерела використовуються, наприклад, у 

приладах контролю технологічних процесів, в установках радіаційної 

технології, радіаційної терапії і діагностики. Як джерела в цих приладах 

застосовуються радіонуклідні закриті джерела, а також рентгенівські апарати 

і прискорювачі. 

Основною вимогою до забезпечення радіаційної безпеки при роботі із 

закритими джерелами є спорудження захисту від випромінювання для 

зниження зовнішніх потоків випромінювання на робочих місцях і в сусідніх 

приміщеннях до допустимих рівней. 

Потужність еквівалентної дози випромінювання від дефектоскопічних, 

терапевтичних та інших апаратів не повинна перевищувати 30 мк Зв/год, а 

для радіонуклідних приладів -3 мк Зв/год на відстані 1,0 м від поверхні блоку 

захисту апарату чи приладу із джерелом. Для радіонуклідних приладів 

щільно до поверхні блоку з джерелом потужність еквівалентної дози не 

повинна перевищувати 100 мк Зв/год. 

Спеціальні вимоги до приміщень і розміщення установок чи апаратів 

не ставлять, якщо при їх використанні потужність дози випромінювання в 

робочому стані і при зберіганні джерела не перевищує 3 мк Зв/год на відстані 

1,0 м від доступних частин поверхні установки. 

Комплекс захисних заходів при роботі з відкритими джерелами 

повинен забезпечувати захист людей не тільки від зовнішнього, але й від 

внутрішнього опромінення, запобігати радіоактивному забрудненню повітря 

і поверхні робочого приміщення, шкірних покровів і одежі персоналу, а 

також об'єктів зовнішнього середовища: повітря, води, грунту, рослинності 

та ін. 
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До основних профілактичних заходів при роботі з відкритими 

джерелами відносяться правильний вибір планування приміщень, 

обладнання, опорядження приміщень, технологічних режимів, раціональна 

організація робочих місць і дотримання правил особистої гігієни працюючих, 

раціональні режими вентиляції, організація захисту від внутрішнього і 

зовнішнього опромінення, збирання і видалення радіоактивних відходів 

Вимоги до виконання вказаних заходів залежать від характеру робіт, 

активності і складу радіонуклідів, що використовувалися 

При роботі з радіоактивними речовинами у відкритому виді необхідно 

застосовувати засоби індивідуального захисту (ЗІЗ). 

ЗІЗ – це одяг, взуття, різні прилади і пристрої (респіратори, 

пневмокостюми, протигази); які використовуються індивідуально і 

забезпечують захист працюючого від шкідливих факторів зовнішнього 

середовища. При роботі з радіоактивними речовинами ЗІЗ оберігають 

людину від їх проникнення в органи дихання, шлунок і безпосередньо на 

шкіру. 

Небезпечні і шкідливі виробничі фактори набувають особливого 

значення при виконанні ремонтних і аварійних робіт, коли відбувається 

розгерметизація технологічного обладнання. 

ЗІЗ можна поділити на такі основні види: 

а) ізолюючі костюми - пневмокостюми, гідро ізолюючі костюми; 

б) засоби захисту органів дихання – протигази, респіратори, 

пневмошоломи; 

в) спеціальний одяг – комбінезони, напівкомбінезони, куртки, 

штани, халати, фартухи; 

г) спеціальне взуття – чоботи, ботинки; 

д) засоби захисту рук – рукавиці, рукавички; 

е) засоби захисту очей – захисні окуляри; 

ж) запобіжні пристрої – ручні захоплювачі, маніпулятори. 
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Вибір ЗІЗ визначається умовами роботи і радіаційною обстановкою, 

характером і об'ємом робіт і рівнем забруднення повітря і робочих поверхонь 

радіоактивними матеріалами. 

Роботи з джерелами іонізуючих випромінювань без чіткої організації 

радіоактивного контролю створюють небезпеку для працюючих і для 

навколишнього середовища. 

Мета служби радіаційної безпеки забезпечення безпечних умов праці, 

систематичний контроль за рівнем радіації на установках, в лабораторіях і 

робочих зонах і нагляд за радіаційною обстановкою навколишнього 

середовища. 

Основні задачі служби радіаційної безпеки можуть бути сформульовані 

таким чином: 

1. Контроль, за дотриманням норм радіаційної безпеки і санітарних 

правил і інструкцій при роботі з джерелами іонізуючих випромінювань на 

установках, з лабораторіях, на робочих місцях; організація проведення курсів 

для підготовки і підвищення кваліфікації персоналу в галузі радіаційної 

безпеки. Щорічна перевірка знань з цих питань; забезпечення проходження 

медичного обстеження. 

2. Контроль за радіаційною обстановкою на робочих місцях, в 

суміжних приміщеннях, на території підприємства із використанням 

спеціальних і переносних засобів. 

3. Індивідуальний контроль опромінення персоналу. 

4. Контроль за рівнем радіаційного забруднення об'єктів 

зовнішнього середовища за межами підприємства здійснюється групою 

"зовнішньої дозиметрії". 

5. Перевірка, калібровка і ремонт засобів контролю радіаційної 

обстановки. 

6. Прийняття і розробка необхідних заходів щодо попередження 

виникнення можливих аварійних ситуацій. 

7. Проведення науково-дослідних робіт. 
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Організоване й чітке виконання службою радіаційної безпеки своїх 

задач є запорукою безпечного використання джерел іонізуючих 

випромінювань. 
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