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Вступ 

 Ці методичні вказівки є складовою частиною навчально-методичного 

комплексу з дисципліни «Основи промислової  санітарії», що викладаються  

студентам 3 і 4 курсу спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», 

спеціалізація 5.05050208 «Експлуатація та ремонт обладнання харчового 

виробництва». 

   Завданням вказівок при вивченні курсу «Основи промислової  санітарії» є : 

- закріплення та поглиблення знань, що придбані при вивченні 

теоретичного матеріалу, здійснення зв’язку теорії з практикою; 

- набуття студентами в конкретних виробничих умовах практичних 

навичок контролю за станом умов праці, аналізу отриманих 

результатів; 

- придбання навичок з гігієнічної оцінки умов праці з метою атестації 

робочих місць; 

- придбання досвіду наукової роботи з дослідження умов праці.  

      При підготовці до практичного заняття  студент повинен самостійно 

ознайомитися з методичними вказівками до наступної практичної роботи, 

рекомендованою літературою. Студент повинен з’ясувати мету роботи, 

ознайомитися з вимірювальною апаратурою, підготовити форми протоколів для 

внесення в них отриманих даних.   
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Практична робота №1 

Розрахунок площ адміністративних та побутових приміщень 

Мета роботи: Дати можливість ознайомитися з методикою розрахунків площа 

адміністративних та побутових приміщень підприємств і організацій залежно 

від кількості та складу працівників. Розрахунок треба виконати згідно з 

завданими варіантами вихідних даних, наведеними в таблиці 2. 

1. Загальні теоретичні відомості 

      На будь-якому підприємстві, незалежно від масштабу виробництва, повинні 

бути передбачені адміністративні та побутові приміщення, які за призначенням 

поділяються на: 

— санітарно-побутові (гардеробні, душові, умивальні, туалети, кімнати для 

куріння, місця для пристроїв питного водопостачання, приміщення для 

обігрівання тощо); 

— охорони здоров'я (пункти охорони здоров'я, інгаляторії, приміщення для 

відпочинку в робочий час та психологічного розвантаження); 

— громадського харчування (їдальні, буфети, кімнати прийняття їжі); 

— культурного обслуговування (приміщення для зборів, заклади культури, 

спортивні споруди); 

— адміністративні (приміщення управління, громадських організацій, 

охорони праці, конструкторських бюро). 

        Вимоги щодо складу, розміщення, розмірів та обладнання 

адміністративних та побутових приміщень викладені в ДБН В.2.2-28:2010 

"Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення". 

       Адміністративні та побутові приміщення, як правило, розміщують в 

окремій будівлі, яка з'єднується з виробничою будівлею спеціальними теплими 

переходами. 

2.  Санітарно-побутові приміщення 

       Розрахунок необхідної кількості санітарно-побутових приміщень та 

спеціальних побутових приборів (кранів, душових, сіток тощо) для працівників, 

які зайняті безпосередньо на виробництві, проводиться відповідно до санітарної 

характеристики виробничих процесів та кількості працівників у 

найчисленнішій зміні. Стіни та перегородки приміщень душових, 

переддушових, умивальних, туалетів, кімнат для куріння, приміщень для 

сушіння та знепилювання спецодягу необхідно виконувати висотою 2 м від 

підлоги в світлих тонах із матеріалів, які допускають їх легке чищення та миття 

водою із застосуванням миючих засобів. Підлоги санітарно- побутових 

приміщень повинні бути вологостійкими і в той же час мати неслизьку 

поверхню. Особливо це важливо для душових, переддушових, умивальних та 

гардеробних приміщень.  

      Проектувати душові, переддушові, умивальні, туалети, гардеробні 

необхідно окремо для чоловіків і жінок. 

2.1 Гардеробні 

     Гардеробні служать для зберігання вуличного, домашнього, робочого одягу 

та взуття. Гардеробні вуличного, а також вуличного і домашнього одягу в будь-

яких випадках можуть бути загальними для всіх груп виробничих процесів. 



6 

 

        При списковій чисельності працюючих на підприємстві до 50 осіб 

допускається передбачати загальні гардеробні для всіх груп виробничих 

процесів. Кількість шафок має дорівнювати списковій кількості працівників. 

Кількість вішаків (гачків) для окремого зберігання вуличного одягу 

визначається кількістю працівників удвох найчисленніших суміжних змінах. 

Довжина вішалки приймається із розрахунку 5 гачків на 1 пог. метр. Шафки 

облаштовують відкидними сидіннями, а якшо вони відсутні, то в гардеробних 

належить передбачити лавки шириною не менше 0,3 м та довжиною із 

розрахунку 0,6 м на одне місце. Кількість місць для роздягання повинна бути не 

менше 25% від кількості працівників найчисленнішої зміни. Відстань між 

рядами шафок з відкидними сидіннями приймається 1,5 м, а при наявності 

лавок — 2 м.  

2.2 Душові 

        Душові належить розміщувати суміжно з гардеробними. У випадках 

спільного зберігання в гардеробній всіх видів одягу обладнуються переддушові 

для переодягання; при кількості душових сіток до чотирьох переддушова не 

передбачається. Не допускається розміщувати душові та переддушові біля 

зовнішніх стін будівель.  

       Душові обладнуються відкритими кабінами, що мають розміри 0,9 x 0,9 м, 

загородженими з трьох сторін. Допускається до 20% душових кабін 

передбачати закритими (розмірами 1,8 x 0,9 м). Ширина проходу між рядами 

душових кабін приймається не менше 2 м. 

2.3 Умивальні 

      Умивальні розміщуються в окремих приміщеннях, суміжно з гардеробними 

спеціального одягу, загальними гардеробними або в приміщеннях гардеробних. 

До 40% розрахункової кількості умивальників допускається розміщувати у 

виробничих приміщеннях поблизу робочих місць. 

       Умивальники у допоміжних та адміністративних приміщеннях (управління, 

конструкторські бюро, культурного обслуговування, їдальні) допускається 

розміщувати в тамбурах при туалетах. Відстань між кранами умивальників 

повинна бути не менше 0,65 м, а ширина проходу між рядами умивальників — 

не менше 2 м. Кількість кранів приймається за даними табл.2 та кількістю 

працівників найчисленнішої зміни. 

2.4 Туалети 

       Туалети в багатоповерхових виробничих, побутових і адміністративних 

будівлях належить передбачати на кожному поверсі. При кількості до 30 

працівників на двох суміжних поверхах туалет може бути тільки на одному — з 

найбільшою кількістю працівників, а якщо на трьох поверхах знаходиться не 

більше 10 працівників, то може бути лише один туалет.  

       Допускається улаштовувати спільний туалет для чоловіків і жінок при 

загальній кількості працівників найчисленнішої зміни не більше 15 осіб. 

       Вхід до туалету слід передбачати через тамбур із дверима, які самі  

2.5 Кімнати для куріння 

       Кімнати для куріння належить розміщувати суміжно з туалетами або 

приміщеннями для відпочинку та обігрівання. Площа кімнат для куріння 



7 

 

визначається із розрахунку на одного працюючого в найчисельнішій зміні:       

0,03 м для чоловіків і 0,01 м для жінок, але не менше 9 м. 

3. Приміщення охорони здоров'я 

    3.1. Пункти охорони здоров'я повинні передбачатись на промисловому 

підприємстві при кількості працюючих 50 і більше. Категорія пункту охорони 

здоров'я визначається наступним чином: при списковій чисельності працівників 

від 50 до 300 — медичний пункт; від 301 до 1700 — фельдшерський; більше 

1700 — лікарський пункт. Площа медичного пункту приймається: 12 м при 

списковій чисельності працівників від 50 до 150 осіб, та 18 м — від 151 до 300 

осіб. Загальна площа фельдшерського пункту повинна становити 100-120 м, а 

лікарського — 180-240 м. 

     3.2.Приміщення особистої гігієни жінок передбачається при кількості 

працівниць у найчисельнішій зміні не менше 15. Такі приміщення слід 

розміщувати при туалетах або пунктах охорони здоров'я. В них передбачаються 

місця для роздягання, умивальник і процедурні кабіни, що мають висоту 

перегородок 1,8 м та розміри в плані 1,8 x 1,2 м. Кількість установок 

приймається з розрахунку одна установка на 75 жінок. 

4. Приміщення громадського харчування 

      Для забезпечення працівників загальним та дієтичним харчуванням на 

підприємствах передбачаються приміщення громадського харчування: при 

кількості працівників у найчисельнішій зміні більше 200 — їдальні, а менше 

200 — буфет, що відпускає гарячі страви, які доставляються з інших 

підприємств громадського харчування. При кількості працівників у 

найчисельнішій зміні менше 30 допускається організовувати кімнати для 

прийняття їжі. Якщо кількість працюючих становить менше 10 то допускається 

замість кімнати приймання їжі передбачати в гардеробній додаткове місце 

площею 6 м, де встановлюється стіл. 

     Кількість місць в їдальнях та буфетах визначається із розрахунку одне місце 

на 4 працівники найчисельнішої зміни. Площа кімнати приймання їжі 

визначається із розрахунку 1 м на кожного відвідувача, але не менше 12 м. Таку 

кімнату необхідно обладнати умивальниками, електрокип'ятильниками, 

забезпечити відповідними меблями. 

5. Приміщення культурного обслуговування 

      На промислових підприємствах необхідно передбачати цехові приміщення 

для зборів, культурних заходів та спортивні зали. Приміщення для зборів 

належить розміщувати поблизу цехів та дільниць. При кількості до 50 

працівників на підприємстві приміщення для зборів може суміщатися з 

кімнатою для відпочинку та приймання їжі. Площа приміщень визначається 

залежно від кількості працівників в найчисельнішій зміні: від 50 до 100 — 24 м, 

від 101 до 200 — 36 м, від 201 до 300 — 48 м. 

       На підприємствах з кількістю працівників понад 600 належить передбачати 

зали для зборів, площа яких визначається із розрахунку на 30% працівників 

зміни при нормі 0,9 м на одне місце. 

6. Адміністративні приміщення 

        На підприємствах із списковою кількістю працівників до 100 осіб для всіх 
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громадських організацій передбачається одне приміщення площею 12 м. 

      Площа кабінету з охорони праці визначається в залежності від спискової 

кількості працівників підприємства: від 100 до 1000 осіб —24 м, від 1001 до 

3000 осіб — 48 м. На підприємствах із списковою кількістю працівників до 100 

осіб, а також у цехах створюються відповідно загальнооб'єктовий та цехові 

кутки охорони праці. 

Порядок виконання роботи  

Визначити необхідні площі адміністративних та побутових приміщень при 

проектуванні друкарні, якщо спискова кількість працівників становить 120 осіб. 

Вихідні дані. 

Загальна спискова кількість працівників N = 120; з них: робітників Nр = 95; 

інженерно-технічних працівників (ІТР) Nін = 17; службовців Nсл= 8. 

Кількість робочих місць, обладнаних комп’ютерами — 10 Співвідношення 

чоловіків і жінок — 0,45:0,55 (тобто 45 та 55%) Коефіцієнт складу 

найчисленнішої зміни — 0,8. Групи виробничих процесів — 1а, 1б. 

Розв’язання. 

1) Визначаємо очікувану кількість чоловіків і жінок друкарні, 

використавши для цього відповідні співвідношення, що характерні для 

поліграфічних підприємств, які випускають книжкову продукцію: 

           Nч = 0,45 ·N = 0,45 · 120 = 55 осіб, 

          Nж = 0,55 ·N = 0,55 · 120 = 65 осіб. 

Серед працівників робітничих професій: 

           Nр ч = 0,45 ·Nр = 0,45 · 95 = 43 особи, 

           Nрж = 0,55 ·Nр = 0,55 · 95 =52 особи. 

Оскільки коефіцієнт складу найчисленнішої зміни приймається 0,65—

0,85,то очікувана кількість жінок та чоловіків у найчисленнішій зміні буде: 

            N 3Ч = 0,8 ·Nч = 0,8 · 55 = 44 особи, 

            N 3ж = 0,8 ·Nж = 0,8 · 65 = 52 особи, 

            N 3 = 96 особи, 

а серед працівників робітничих професій: 

           N 3р ч= 0,8 ·Nрч = 0,8 · 43 = 34 особи, 

           N 3р ж = 0,8 ·Nрж = 0,8 · 52 =42 особи, 

          N 3р =N 3р ч + Nрж = 76 особи. 

2) Використовуючи дані табл.2 визначаємо необхідні площі 

адміністративних та побутових приміщень. 

Гардеробні. Площі гардеробних повинні становити: 

-для жінок           Sгж = 0,9 ·Nж = 0.9 · 65 = 58,5 м2, 

-для чоловіків     Sгч = 0,9 · 55 = 49,5 м2. 

В обох гардеробних планується розмістити відповідно 65 та 55 шафок             

(1 шафа на 1 працівника). 

Загальна площа гардеробних становитиме: 

            Sг =Sгж +Sгч = 58,5 + 49,5 = 108 м2. 

Душові. Для міської друкарні, що проектується, характерним є поєднання 

виробничих процесів різних груп, зокрема 1а та 1б, тому визначаємо необхідну 
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кількість душових сіток та кранів заданими табл.2 для групи 1б, як з найбільш 

високими вимогами. 

Враховуючи, що розрахункова кількість працівників робітничих професій 

на одну душову сітку становить 15 осіб, визначаємо необхідну кількість сіток у 

жіночій та чоловічій душових: 

             пдж = N 3рж / 15 = 42 / 15 = 2,8; 

             пдч =N 3рч / 15 = 34 / 15 = 2,3. 

Таким чином у кожній душовій необхідно встановити по 3 душові сітки, а 

площа душової повинна становити: 

              Sдж = Sдч = 3 · 2= 6 м2. 

     Загальна площа душових: 

             Sд =Sдж +Sдч = 12 м2. 

Умивальні. Згідно з табл.2 (група виробничих процесів 1б) у жіночій 

умивальні необхідно встановити 5 штук, а в чоловічій — 4 крани: 

               пдж = N 3рж / 10 = 42 / 10 = 4,2; 

               пдч =N 3рч / 10 = 34 / 10 = 3,4. 

Площі цих санітарно-побутових приміщень повинні становити відповідно    

5 м2 та 4 м2 (табл.1). 

Туалети. Необхідна кількість унітазів (підлогових чаш) в жіночому та 

чоловічому туалетах буде: 

              пу ж= N 3ж/ 15 = 52 /15 = 3,5;пу ч =N 3Ч / 15 = 44 / 15 = 2,9. 

Приймаємо 4 унітази в жіночому та 3 в чоловічому туалетах, площі яких 

тоді становитимуть (табл. 1): 

               Sтж = 4 · 2,5 = 10 м2; 

               Sтч = 3 · 2,5 = 7,5 м2. 

а загальна площа туалетів Sт = 17,5 м2. 

Місця для куріння.  Оскільки очікувана кількість працівників найчисельнішої 

зміни менше 100 осіб, то проектом передбачаємо улаштувати спеціальні місця 

для куріння в тамбурах при туалетах. Площу обох тамбурів приймаємо по 

4м2 , тоді загальна площа місць для куріння становитиме   Sк = 8м2. 

Таким чином, сумарна площа всіх санітарно-побутових приміщень 

друкарні, що проектується буде становити Sсп = 154,5м3 (для жінок -  83,5 

м2, для чоловіків — 71 м2. 

     3) Пункти охорони здоров'я. Визначаємо необхідні площі приміщень 

охорони здоров’я. Так як згідно з розрахунками спискова кількість працівників 

друкарні становить 120 осіб, то як приміщення охорони здоров'я приймаємо 

медичний пункт загальною площею Sм = 12 м2. При цьому у пункті пропонуємо 

розмістити одну кабіну для особистої гігієни жінок площею 3 м2 та приміщення 

для відпочинку в робочий час та психологічного розвантаження працівників 

окремих професій (наприклад, операторів комп'ютерного набору, коректорів). 

Площа такого приміщення за даними табл.1 буде: 

                 Sв = 0,2 ·N3= 0,2 · 96 = 19,2 м2. 

Приймаємо Sв = 20 м2. 

Таким чином, загальна площа усіх приміщень охорони здоров'я друкарні, 

що проектується повинна бути збільшена до: 
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                Sоз = 12 + 3 + 20 =35 м2. 

   4)  Приміщення громадського харчування. Визначаємо площу приміщення 

громадського харчування. Оскільки очікувана кількість працівників 

найчисельнішої зміни менша 200 осіб, то для їх харчування передбачаємо 

буфет з кількістю посадкових місць: 

                   nвідв =Nзмни / 4 = 96 / 4 = 24; 

при цьому кількість чотиримісних столиків дорівнює 24 / 4 = 6. Площа буфету 

становитиме: 

                 Sхарч =nвідв · 1 = 24м2 

      5) Приміщення культурного обслуговування. Визначаємо площу 

приміщення культурного обслуговування. На основі кількості працівників 

найчисельнішої зміни нормативна площа приміщення для зборів повинна 

становити Sзб = 24 м2. 

     6) Визначаємо площу адміністративних приміщень. 

Особовий склад працівників сфери управління проектованої 

друкарні (інженерно-технічнихпрацівників і службовців), налічує                          

Nупр = Nін +Nс = 17 + 8 = 25, тобто 10 працівників мають комп’ютеризовані 

робочі місця, інші 15 — некомп’ютеризовані. Відтак площа приміщень 

управлінь становитиме: 

              Sупр = 15 · 4 + 10 · 6 = 120 м2. 

Оскільки спискова кількість працівників друкарні перевищує 100 осіб, то 

проектуємо приміщення профкому площею 12 м2 та кабінет охорони праці 

площею 24 м2. 

Сумарна площа адміністративних приміщень друкарні повинна становити 

            Sа= Sупр+ Sпроф+ Sоп= 156 м2. 

Таким чином, при проектуванні міської друкарні зі списковою кількістю 

працівників 120 осіб необхідно передбачити адміністративні та побутові 

приміщення загальною площею 

         Sзаг=Sсп +Sоз+Sхарч +Sзб +Sа=154,5 + 35 + 24 + 24 + 156=393,5 м2. 

Підсумкова таблиця 

Санітарно-побутові приміщення 

Гардероб Душові Умивальні Туалети Місця для 

куріння 

Загалом 

108 м2 12 м2 9 м2 17,5 м2 8 м2 154,5 

м2 

Приміщення охорони здоров’я 

Пункт 

охорони 

здоров’я  

Приміщення 

для гігієни 

жінок 

Приміщення для відпочинку Загалом 

12 м2 3 м2 20 м2 35 м2 

Приміщення громадського харчування 

Їдальня Буфет Кімната для приймання їжі Загалом 
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- 24 м2 - 24 м2 

Адміністративні приміщення та приміщення культурного обслуговування 

Приміщення 

управління 

Профком Кабінет охорони 

праці 

Приміщення 

для зборів 

Загалом 

120 м2 12 м2 24 м2 24 м2 180 м2 

Загальна площа адміністративних та побутових приміщень, м2 393,5 

м2 

 

Висновок. 

На підставі виконаних розрахунків встановлено, що для підприємства 

загальну площу адміністративних і побутових приміщень слід передбачити 

щонайменшою 393,5 м2. 

На одного працівника підприємства припадає 393,5 м2/120 осіб =                      

3,2 м2 площі адміністративних і побутових приміщень. 

 

Таблиця 1. Показники площі адміністративних та побутових приміщень, 

що використовуються для розрахунків 

№ Вид приміщення Площа 

1 2 3 

Санітарно-побутові приміщення 

1. Гардеробні 0,9м2 на одного працівника 

2. Душові 2,0м2 на одну, душову сітку 

3. Умивальні 1,0м2 на один кран 

4. Туалети 2,5м2 на один унітаз, 1,0 м2на один пісуар 

5. 
Приміщення для куріння 0,03м2на одного мужчину та 0,01м2на одну жінку, але .не менше 

9,0м2 

6. Приміщення для обігрівання 0,1м2 на одного працівника, але не менше 12м2 

Приміщення охорони здоров'я 

7. 
Медичний пункт 12м2; (загальна площа) при списковій кількості працівників від 50 

до 150 осіб; .18м2– від 151до 300 осіб 

8. Фельдшерський пункт 100-120м2 (загальна площа) 

9. Лікарський пункт 180- 240м2 (загальна площа) 

10. 
Приміщення особистої гігієни 

жінок 

3,0м2 на одну кабіну 

11. 

Приміщення для відпочинку в 

робочий час та психологічного 

розвантаження 

0,2м2 на одного працівника, але не менше 18м2 

Приміщення громадського харчування 

12. Їдальні та буфети 1 місце на чотирьох працівників 

13. Кімната прийняття їжі 1м2 на одного відвідувача, але не менше 12м2 

Приміщення культурного обслуговування 
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14. 
Приміщення для зборів 24м2 при кількості працівників найчисельнішої зміни від 50 до 

100; 36м2— від 101 до 200 осіб; 48м2— від 201 до 300 осіб 

Адміністративні приміщення 

15. Приміщення управлінь 4м2 на одного працівника 

16. 
Конструкторські бюро, робочі 

місця з відеотерміналами 

6м2 на одного працівника 

17. Приміщення профкому 

12м2 при списковій кількості працівників від 100 до 300 осіб; 

18м2— від 301 до 500; 3бм2— від 501 до 1000; 54м2— від 1001 до 

1500 осіб; 60м2— понад 1501 особу 

18. Кабінет охорони праці 
24 м2 при списковій кількості працівників від 100 до 1000 осіб;     

48 м2— від 1001 до 3000 осіб. 

 

Таблиця 2 

Вихідні дані для розрахунків 

    

Спискова кількість 
    

Кількість 
  

Коефіцієнт 
  

Варі- 
  

працівників 
    

робочих Співвідно- складу 

Групи ви- зага 

робітни- ІТР 

    

служ- місць, об- шення чоло- найчисе- 

ант лом 
    

бовців ладнаних віків і жінок льнішої робничих 

№ N , ків NР , NІн , 
  

NСл , 
комп’ютера 

kЧ : kЖ 
зміни процесів 

  

осіб 

осіб осіб 

    

ми nКомп 

Зм 
  

        

осіб 
    

kmax 
  

1 80 55 15 
    

10 
  

10 0,4 : 0,6 0,8 1б,3б 

2 120 75 30 
    

15 
  

35 0,3 : 0,7 0,85 1а,2а 

3 160 120 25 
    

15 
  

30 0,7 : 0,3 0,7 1б,2б 

4 250 205 30 
    

15 
  

30 0,45 : 0,55 0,55 2а,3а 

5 75 40 15 
    

20 
  

22 0,4 : 0,6 0,8 1а,3а 

6 60 35 10 
    

15 
  

18 0,8 : 0,2 0,85 2а,2в 

7 140 110 20 
    

10 
  

15 0,5 : 0,5 0,7 1в,4 

8 160 120 20 
    

20 
  

28 0,45 : 0,55 0,55 1б,3а 

9 80 60 12 
    

8 
  

15 0,65 : 0,35 0,5 2а,2в 

10 120 85 25 
    

10 
  

20 0,4 : 0,6 0,65 2а,1б 

 

 

Практична робота №2 

Визначення параметрів мікроклімату та прилади для їх вимірювання 

Мета роботи: 

1. Ознайомитися із характеристикою параметрів мікроклімату повітряного 

середовища. 

2. Навчитись користуватися приладами для вимірювання показників 

мікроклімату. 

3. Навчитися оцінювати мікрокліматичні умови робочої зони. 

 

Загальні теоретичні відомості 

1. Характеристика та нормування параметрів мікроклімату 

повітряного середовища 

      Під мікрокліматом розуміють, передусім, клімат приміщень для людей, 

який визначають як сукупність фізичного стану середовища, його газового, 

мікробного і пилового забруднення з урахуванням стану приміщення, 

технологічного обладнання й ступеня заселеності приміщення людьми. До 

фізичних властивостей повітряного середовища відносяться: температура 
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повітря, барометричний тиск, вологість (абсолютна та відносна), рух повітря. 

Під хімічними властивостями повітря розуміють: газовий склад його (аміак, 

вуглекислий газ, сірководень). Також: до мікроклімату відносяться механічна 

(пилова) та бактеріальна (мікробна) забрудненість повітря. 

Температура. 

       Температура повітря — параметр, який відображає теплове становище 

повітря середовища. Характеризується кінетичною енергією руху молекул газів 

повітря. Температура повітря вимірюється в °С. Надмірна теплота негативно 

впливає на сердечно-судинна систему, подих, водний і сольовий баланс, і тому 

організм людини регулює тепловий баланс в залежності від стану 

навколишнього середовища та зберігає температуру тіла на постійному рівні 

(36,6°С), тим самим виявляється природна його здібність — терморегуляція. 

При температурах середовища вище 33-35°С віддача теплоти здійснюється в 

основному шляхом випарювання поту з поверхні шкіри. В цьому випадку 

організмом втрачаються волога і солі, які грають важливу роль в його 

життєдіяльності. В гарячих цехах (котельня та інші) у робочих 

повинна бути підсолена вода, краще газована. При зниженні температури до        

(-15 °С) організм може швидко переохолодитися. 

Атмосферний тиск. 

      Атмосферний тиск характеризується інтенсивністю сили ваги стовпчику 

повітря на одиницю поверхні і виміряється у Па, мм.рт.ст. 

      Дія атмосферного тиску через серцево-судинну та центральну нервову 

систему впливає на весь організм, яке викликає в ньому відповідні хворобливі 

реакції. 

      Небезпечним, навіть для здорової людини, є швидка зміна тиску на кілька 

міліметрів ртутного стовпчика по відношенню до нормальної величини 

(Рнорм.=760мм.рт.ст., 101,3кПа). В цьому випадку виникає розлад 

життєдіяльності окремих внутрішніх органів і загальний хворобливий стан. 

Вологість. 

      Вологість повітря — параметр, який відображає склад у повітрі водяної 

пари. Розрізняють абсолютну, максимальну та відносну вологість повітря. 

      Абсолютна вологість (А) — кількість грамів водяної пари в 1 куб. м повітря 

(або пружність водяної пари в міліметрах ртутного стовпчика) при певній 

температурі і атмосферного тиску. 

     Максимальна вологість (Е) — найбільша кількість водяної пари у грамах 

(або пружність водяної пари в міліметрах ртутного стовпчика або в 

гектопаскалях), що може вміститися в 1 куб. м повітря при певній температурі і 

атмосферного тиску. 

      Відносна вологість (К) — процентне відношення абсолютної вологості до 

максимальної (К=А/Е 100%). 

     Дефіцит насичення (Дф) — різниця між максимальною і абсолютною 

вологістю при певній температурі і атмосферного тиску. 

     Точка роси (Т) — температура, при якій водяній пари, що знаходяться в 

повітрі, досягають насичення і переходять у рідкий стан (конденсація) при її 

зниженні. 
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Швидкість руху повітря. 

      Швидкість повітря в приміщення також: по-різному впливає на самопочуття 

людини. В жаркому приміщенні повітря, яке переміщується, сприяє 

збільшенню віддачі теплоти організмом і поліпшує його стан, але при низькій 

температурі переміщення повітря несприятливо впливає. Мінімальна швидкість 

повітря, яку відчуває людина, складає 0,2 м/с. В холодний час року швидкість 

повітря не повинна бути вище 0,05-0,1 м/с, влітку — більш 0,3 м/с. В гарячих 

цехах при здушуванні повітрям допускається його швидкість до 2-3 м/с. 

Швидкість повітря впливає на перерозподіл в приміщенні пилу та інших 

шкідливих речовин. 

2. Визначення параметрів мікроклімату та прилади для їх вимірювання 

Для визначення температури повітря у виробничих приміщеннях 

використовуються звичайні ртутні і спиртові термометри, термопари або 

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.1). 

 

 

 

 

 

                                                                                      

Рис.1. 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 

 

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. 

При користуванні подвійним термометром фактична температура повітря 

t °С, визначається за виразом: 

t = tc - K(tч - tc),        

де tс - показання термометра з посрібленим термобалоном, °С; 
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К - константа приладу (наводиться у паспорті або інструкції до приладу); 

tч - показання термометра з зачорненим термобалоном, °С. 

Швидкість руху повітря в приміщеннях вимірюють приладами: 

анемометрами, термоанемометрами, анемометрами (крильчастими, 

індукційними та чашковими) (рис.2). Відносну вологість повітря визначають 

стаціонарними або аспіраційними психрометрами (рис.1). 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. 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.3). 

                                       
Рис 3. 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%. 

Подібні прилади виробляють у деяких державах: гігрометр Yenway - в 

Англії; гігрометр Hygtotest - 6200 - у Німеччині. 

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 прони-

кає 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 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. 

ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

        Керуючись теоретичними відомостями, виконати слідуючі завдання: 

1. Ознайомитися з будовою, призначенням та експлуатаційними 

характеристиками (межі вимірювання, ціна поділки, чутливість) термометра, 
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психрометрів, анемометрів та барометра. Занотувати. 

2. Виберіть приміщення для дослідження та задайте умови праці (навчальний 

кабінет). 

3. Використовуючи міждержавний стандарт системи стандартів безпеки праці 

(ГОСТ ССБТ) ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования 

к воздуху рабочей зоны», визначити оптимальні та допустимі значення 

параметрів мікроклімату (температури, відносної вологості, швидкості руху 

повітряної маси) зазначеного приміщення і занести їх до таблиці 1. 

Таблиця 1 

Параметр мікроклімату Нормоване значення (ГОСТ ССБТ) 

 оптимальне допустиме 

1 .Температура повітря, °С   

2. Барометричний тиск, гПа   

3. Відносна вологість 

повітря, % 

  

4. Швидкість руху 

повітряної маси, м/с 

  

4. Оформити санітарно-гігієнічний висновок про метеорологічні умови в 

навчальному кабінеті. 

5. Розробити основні оздоровчі заходи. 

6. Дати задовільні відповіді на контрольні запитання. 

Таблиця 2 
Оптимальні та допустимі норми температури, відносної вологості та швидкості руху 

повітря у робочій зоні виробничих приміщень 

Період 

року 

Категорія 

робіт 

Температура, °С 
Відносна вологість, 

% 

Швидкість руху 

повітря, м/с 

Опти-

мальна 

Допус 

тима 

Опти 

мальна 

Допус 

тима 

Опти 

мальна 

Допус 

тима 

Холод-

ний і 

пере-

хідний 

Легка -1 а 22-24 21-25 40-60 75 до 0,1 до 0,1 

Легка -1 б 21-23 20-24 40-60 75 до 0,1 до 0,2 

Середньої       

важкості - 11 а 

Середньої 
18-20 17-23 40-60 75 до 0,2 до 0,3 

важкості - II б 17-19 15-21 40-60 75 до 0,2 до 0,4 

Важка- III 16-18 13-19 40-60 75 до 0,3 до 0,5 

        
Теплий Легка -1 а 23-25 22-28 40-60 55 при 

28°С 
до 0.1 0,1-0,2 

Легка -1 б 

Середньої 
22-24 21-28 40-60 

60 при 

27°С 
до 0,2 0,1-0,3 

важкості - II а 

Середньої 
21-23 18-27 40-60 

65 при 

26°С 
до 0.3 0,2-0,4 

важкості - II б 20-22 16-27 40-60 70 при 

25°С 
до 0,3 0,2-0,5 
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Тяжка - III 18-20 15-26 40-60 
75 при 

24°С 
до 0,4 0,2-0,6 

 

Контрольні питання для самоперевірки: 

1. Як впливає мікроклімат на організм людини? 

2. Якими параметрами він характеризується? 

3. Які прилади використовують для визначення параметрів мікроклімату? 

4. Які прилади використовують для визначення температури повітря у 

виробничих приміщеннях? Їх будова та принцип дії. 

5. Які прилади використовують для визначення швидкості руху повітря в 

приміщеннях? Їх будова та принцип дії. 

6. Які прилади використовують для визначення відносної вологості повітря? 

7. За допомогою яких заходів і засобів здійснюється нормалізація 

параметрів мікроклімату? 

 

 

Практична робота №3  

Розрахунок штучного освітлення 

Мета: навчитися  розрахунку штучного освітлення виробничих приміщень. 

 

Загальні теоретичні відомості 

За призначенням штучне освітлення буває робоче, аварійне (при 

відключенні робочого освітлення), евакуаційне, охоронне (в нічний час). 

Аварійне освітлення повинно складати не менше 5% норми загального 

освітлення, але не менше 2 лк всередині приміщення і не менше як 1лк на 

території. 

Евакуаційне освітлення повинно забезпечити освітленість не менш як 

0,5 лк в приміщенні і 0,2 лк на відкритих площадках. 

Охоронне освітлення влаштовується вздовж кордонів території, 

освітленість на рівні землі повинна бути не нижче ніж 0,5 лк. 

Крім того, штучне освітлення буває: 

– загальним (світильники розміщені рівномірно у верхній зоні 

приміщення); 

– місцевим (безпосередньо на робочих місцях); 

– комбінованим (загальне плюс місцеве). У виробничих приміщеннях 

одне місцеве освітлення не допускається. 

Загальним називаються освітлення, при якому світильники розміщуються 

у верхній зоні приміщення (не нижче 2,5 м над підлогою рівномірно (загальне 

рівномірне освітлення) або з врахуванням розташування робочих місць 

(загальне локалізоване освітлення). Комбіноване освітлення складається із 

загального та місцевого. Його доцільно застосовувати при роботах високої 

точності, а також, якщо необхідно створити певний або змінний, в процесі 

роботи, напрямок світла. Місцеве освітлення створюється світильниками, що 

концентрують світловий потік безпосередньо на робочих місцях. 



19 

 

Застосовування лише місцевого освітлення не допускається з огляду на 

небезпеку виробничого травматизму та професійних захворювань. 

Для розрахунку загального рівномірного штучного освітлення приміщень 

застосовується метод коефіцієнта використання світлового потоку, за 
 

допомогою якого визначають кількість світильників для даного приміщення. 

ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ: 

Порядок проведення розрахунків: 

1. Розраховують приблизну кількість світильників загального освітлення 

у приміщенні за формулою: 

N = (A·B)/L2                                                        (3.1) 

A і B – довжина і ширина приміщення, м; 

HP – висота підвісу світильників над рівнем робочої поверхні, м: 

Нр = H – hp – hc,                                                        (3.2) 

hp = 0,8 м, висота робочої поверхні над підлогою; hc = 0,5 м, відстань світлового 

центру світильника від стелі, або: 

HP = L/1,5,                                                                (3.3) 

L – відстань між рядами світильників; оптимальна відстань між світильником 

при багаторядному розташуванні, м, визначається: 

L = 1,5·HP                                                                (3.4) 

2. Визначають світловий потік однієї лампи світильника Ф за формулою: 

Ф = (Ен·S·Z·Кз)/(N·n·η),                                                (3.5) 

де EН – нормована освітленість, лк, визначається за таблицею 3.1 для 

відповідного розряду зорової роботи; 

S – площа приміщення, що освітлюється, м2; 

К3 – коефіцієнт запасу, що враховує зниження освітленості в результаті 

забруднення та старіння ламп, визначається за довідником (для кабінетів, 

робочих приміщень громадських будівель, торговельних залів тощо К 3 = 1,5 

при освітленні газорозрядними лампами, Кз = 1,3 при освітленні лампами 

розжарювання); 

Z – коефіцієнт нерівномірності освітлення (Z = 1,15 для ламп розжарювання та 

ДРЛ; Z = 1,1 для люмінесцентних ламп); 

N – кількість світильників (розрахована попередньо за формулою 3.1) 

n – кількість ламп в світильнику (для світильників з газорозрядними лампами, 

прийняти тип світильника ЛПО-01 із кількістю ламп n = 2); для світильників 

з лампами розжарювання прийняти тип світильника УПМ-15 відповідно 

із n = 1); 

η – коефіцієнт використання світлового потоку, визначається за 

світлотехнічною таблицею 3.1 в залежності від індексу приміщення, 

коефіцієнтів відбиття стелі, стін для світильників з люмінесцентними 

лампами; значення η визначають в залежності від індексу приміщення i: 

i = (A·B)/(HP·(A + B)),                                                (3.6) 

3. Визначивши світловий потік лампи Ф, за таблицею 3.2 вибирають 

найближчу стандартну лампу, причому її світловий потік не повинен 

відрізнятись від розрахункового більше ніж на (-10) – (+20) %. 
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Розраховують необхідну кількість світильників у приміщенні NН за 

формулою: 

N = EнS·Кз·Z / (Ф·n·η)                                                (3.7) 

4. Розраховують очікувану освітленість у приміщенні ЕР за необхідної 

кількості світильників NН і відомих всіх інших значеннях за формулою: 

Ер = (Ф·N·n·η)/(S·Z·Кз)                                                (3.8) 

Завдання 1. Розрахувати систему загального рівномірного освітлення для 

торговельного залу, якщо приміщення має світлу побілку: коефіцієнт 

відбиття ρстелі = 70%, ρстін = 50%, ρпідлоги = 30%; висота приміщення Н=3,2м; висота 

робочих поверхонь (столів) hр = 0,9 м; відстань від світильника до стелі hc = 0,5 м 

(для світильників з лампами розжарювання). Тип світильників – ЛПО-01. 

Лампи для світильників за технічними характеристиками обрати самостійно 

(виходячи із розрахованого приблизного значення світлового потоку однієї 

лампи). Інші вихідні дані наведені в таблиці 3.3.  

Таблиця 3.1 – Коефіцієнти використання світлового потоку (η)  

світильників з газорозрядними лампами та лампами розжарювання 

Тип 

світильника 
УПМ-15 ЛПО-01 

ρ стелі, % 

ρ стін, % 

70 50 30 70 50 50 

50 30 10 50 50 30 

і Коефіцієнти використання, η, % 

0,5 22 20 17 25 23 20 

0,6 32 26 23 31 29 24 

0,7 39 34 30 36 34 28 

0,8 44 38 34 39 37 32 

0,9 47 41 37 42 41 35 

1,0 49 43 39 46 44 38 

1,1 50 45 41 48 46 41 

1,25 52 47 43 51 49 44 

1,5 55 50 46 55 53 49 

1,75 58 53 48 58 57 52 

2,0 60 55 51 61 59 55 

2,25 62 57 53 63 62 57 

2,5 64 59 55 65 64 59 

3,0 66 62 58 68 66 62 

3,5 68 64 61 70 68 64 

4,0 70 66 62 71 69 66 

5,0 73 69 64 75 72 70 

 

Таблиця 3.2 – Технічні дані деяких ламп розжарювання та люмінесцентних ламп 

Лампи розжарювання загального 

призначення (U=220 В) 
Люмінесцентні лампи загального призначення 
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Потужність, 

Вт 

Тип 

лампи* 

Світловий 

потік, лм 

Потужність, 

Вт 

Тип 

лампи* 

Світловий 

потік, лм 

Довжина 

лампи, м 

25 В 220 20 ЛДЦ 850 0,6 

40 Б 400 20 ЛД 1000 0,6 

40 БК 460 20 ЛБ 1200 0,6 

60 Б 715 30 ЛДЦ 1500 0,9 

60 БК 790 30 ЛД 1800 0,9 

100 Б 1350 30 ЛБ 2180 0,9 

100 БК 1450 40 ЛДЦ 2200 1.2 

150 Г 2000 40 ЛД 2500 1.2 

150 Б 2100 40 ЛБ 3200 1,2 

200 Г 2800 80 ЛДЦ 3800 1.5 

200 Б 2920 80 ЛД 4300 1.5 

300 Г 4600 80 ЛБ 5400 1,5 

Примітка*: В – вакуумна, Б – біспіральна, БК – біспіральна криптонова, Г – газонаповнена, 

ЛДЦ – денного світла з покращеним відтворенням кольору,  ЛД – денного світла, ЛБ – білого 

світла. 

Таблиця 3.3 – Вихідні дані до задачі 5.1 

Вихідні 

дані 

Данні для розрахунку 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Розряд і 

підрозряд робіт 

 

IV б 

 

IV б 

 

V а 

 

IV в 

 

V б 

 

V в 

 

IV г 

 

V г 

 

IV г 

 

VI 

Розмір примі-

щення, м 

 

2010 

 

125 

 

1410 

 

1510 

 

1610 

 

1415 

 

1010 

 

1510 

 

2010 

 

155 

 

Контрольні питання для самоперевірки 

1. Як здійснюється нормування природного та штучного освітлення 

виробничих приміщень та робочих місць? 

2. Які джерела штучного освітлення використовуються на виробництві, які 

їх переваги та недоліки? 

3. Що таке світильник, для чого він призначений, з яких елементів 

складається? Які основні світлотехнічні характеристики світильників? 

4. Назвіть та схарактеризуйте основні етапи проектування систем штучного 

освітлення. 

5. Які методи використовуються для розрахунку штучного освітлення? 

Напишіть основні розрахункові формули. 

6. Яким чином здійснюється експлуатація освітлювальних установок? 

 

 

Практична робота №4 

Засоби індивідуального захисту 

Мета роботи: Познайомитись із засобами індивідуального захисту, що 

використовуються для захисту від різних небезпечних та шкідливих факторів 

навколишнього середовища; навчитись підбирати необхідний засіб захисту в 

залежності від розміру та виду шкідливого фактора.  

1. Загальні теоретичні відомості 
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      Засіб індивідуального захисту (ЗІЗ) — це засіб захисту, що надягається 

на тіло працівника або його частину, або використовується під час праці. ЗІЗ 

застосовують тоді, коли безпека робіт не може бути забезпечена 

конструкцією та розміщенням устаткування, організацією виробничих 

процесів, архітектурно-планувальними рішеннями та іншими засобами 

колективного захисту. 

         Відповідно до Закону України «Про охорону праці» на роботах із 

шкідливими та небезпечними умовами праці, в особливих температурних 

умовах, у забрудненому середовищі робітникам та службовцям безплатно 

видається спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. 

      ЗІЗ поділяються на: засоби захисту органів дихання, спецодяг, 

спецвзуття, засоби захисту рук, голови, обличчя, очей, органів слуху, засоби 

захисту від падіння з висоти та ін. 

     Захист органів дихання здійснюється за допомогою протигазів та респіра-

торів. За принципом дії протигази поділяються на фільтрувальні та 

ізолювальні. Фільтрувальні протигази подають у зону дихання очищене 

повітря із робочої зони, а ізолювальні — повітря із спеціальних ємкостей або 

чистого середовища, що знаходиться поза робочою зоною. Принцип захисної 

дії фільтрувальних протигазів (рис. 1, а) заснований на очищені забрудненого 

повітря з робочої зони за допомогою фільтрувально-поглинальної коробки. 

Працювати у такому протигазі більше З годин протягом робочого дня не 

допускається. У випадку наявності в повітрі невідомих речовин (більше 0,5% 

за об'ємом), а також при зменшеному вмісті кисню (менше 18% при нормі 

21%) застосовувати фільтрувальні протигази не можна. В таких випадках, а 

також при роботі у колодязях та ємкостях застосовують лише ізолювальні 

протигази: шлангові (рис. 1, б), у яких подача повітря для дихання 

здійснюються з чистої зони шлангом, .або автономні (рис. 1, в), які 

підрозділяються на резервуарні та генераційні. 

 
Рис. 1 Протигази: 

а — фільтрувальні; б — ізолювальні шлангові; в — ізолювальні автономні 

      У резервуарних автономних протигазах увесь запас повітря для дихання 

зберігається у резервуарі або балоні, а його видихання здійснюється в 

атмосферу. В генераційних протигазах повітря, що видихається після 

очищення від діоксиду вуглецю і добавлення кисню із запасу, що 

зберігається в апараті повторно використовується для дихання. Тому час 

використання генераційного протигаза дещо більший ніж резервуарного. 
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      Респіратор —- полегшений засіб захисту органів дихання від шкідливих 

газів, парів, аерозолів, пилу. Він, як правило, складається з двох елементів: 

півмаски, що ізолює органи дихання від забрудненої атмосфери, та 

фільтрувальної частини. За призначенням респіратори поділяються на 

протигазові, протипилові та універсальні. 

     Найбільш часто в різних галузях промисловості застосовуються: 

протипилові респіратори ШБ-1 «Лепесток» (вітчизняний аналог «Росток»), 

У-2к, Ф-62Ш (рис. 2); протигазовий — РПГ-67; універсальний — РУ-60МУ 

(вітчизняний аналог «Тополя»). 

 
Рис. 2. Респіратори: 

а — «Лепесток»; б — РУ-60; в — Ф-62Ш; г — У-2к 

     До спецодягу належать: костюми, куртки, комбінезони, халати, плащі, 

фартухи тощо. Основні вимоги, яким повинен відповідати спецодяг 

зводяться до наступного: забезпечувати необхідний захист від дії 

несприятливих чинників, бути зручним, не обмежувати рухових 

можливостей працівника. Відповідно до ГОСТ 12.4.103-80 спеціальний одяг 

залежно від захисних властивостей поділяється на групи (підгрупи), які 

мають наступні позначення:  

М — для захисту від механічних пошкоджень; З — від загальних 

виробничих забруднень; Т — від підвищеної чи пониженої температури; Р 

— від радіоактивних речовин; З — від електричного струму, електричних і 

електромагнітних полів; П — від пилу; Я — від токсичних речовин; 

В — від води; К — від розчинів кислот; Щ — від лугів; О — від органічних 

розчинників; Н — від нафти, нафтопродуктів, мастил та жирів; Б — від 

шкідливих біологічних чинників. 

    Виходячи із необхідних захисних властивостей, вибираються матеріали 

для виготовлення спецодягу. 

      Спеціальне взуття (рис. 3) класифікується в залежності від захисних 

властивостей аналогічного спецодягу. До спецвзуття належать: чоботи, 

півчоботи, черевики, півчеревики, валянки, бахіли, калоші, боти і т. п. 

Працівників необхідно забезпечити спецвзуттям при виконанні будівельних, 

ливарних, сталеплавильних, ковальських робіт, коли існує небезпека падіння 

предметів, а також у приміщеннях, де підлога залита водою, мастилами і т. п. 

Деякі види спецвзуття мають посилену підошву для захисту стопи від 

гострих предметів (наприклад цвяхів, що можуть стирчати на будівельному 

майданчику). Взуття із спеціальними підметками призначене для таких умов 
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праці, при яких існує ризик падіння на слизькій підлозі. Знаходить 

застосування на виробництві й спеціальне віброзахисне взуття. 

 
Рис. 3. Спеціальне взуття: 

а — чоботи комбіновані, для захисту від механічних впливів та низьких 

температур; б — чоботи гумові; в — діелектричні боти; г— калоші;                               

д — черевики шкіряні ВЗР для працівників запилених та вибухонебезпечних 

цехів; е — черевики, для захисту від контакту з нагрітими поверхнями 

     Засоби захисту рук (рис.4) —це різні види рукавиць та рукавичок, які 

використовуються для захисту від механічних впливів, підвищених та 

знижених температур, кислот і лугів, нафти і нафтопродуктів, вібрації, 

електричної напруги (діелектричні). Рукавиці та рукавички виготовляють із 

бавовни, льону, шкіри, шкірозамінника, гуми, азбесту, полімерів та ін. 313 

рук за захисними властивостями класифікуються відповідно до єдиної 

класифікації (ГОСТ 1.4.103-80) аналогічно спецодягу та спецвзуттю. 

    Засоби захисту голови запобігають травмуванню голови при виконанні 

монтажних, будівельних, навантажувально-розвантажувальних робіт, при 

видобутку корисних копалин. 

      Найбільш розповсюджені засоби захисту голови — каски, які 

поділяються на каски захисні загального призначення (каска будівельна 

склопластикова, текстолітова), каски шахтарські, каски спеціального 

призначення (для електрозварювальників). 

 
Рис. 4. Засоби захисту рук 

а, б, в — рукавиці спеціальні (тип А, Б, В); г — рукавиці хутряні (тип В); д —

 рукавиці зимові тканинні двопальцеві; е — рукавички п'ятипальцеві 

тканинні 
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     До засобів захисту обличчя належать ручні, наголовні та універсальні 

щитки.Найбільш часто на виробництві використовуються: щиток 

електрозаврювальника універсальний ЩЭУ-1, щиток захисний ЩЗ, захисна 

маска С-40, захисна сітчаста маскаС-39. 

    Для захисту очей від твердих часточок, бризок кислот, лугів та інших 

хімічних речовин, а також випромінювань застосовують такі засоби 

індивідуального захисту, як окуляри. Тип окулярів добирається за ГОСТ 

12.4.013-85 залежно від виду роботи. Деякі типи захисних окулярів, які часто 

використовуються в різних галузях промисловості наведені на рис. 5. 

 
Рис. 5. Індивідуальні засоби захисту очей: 

а — окуляри захисні С-2; б — окуляри захисні 0ЗН; в — окуляри-рамка для 

сталеварів; г — окуляри захисні сітчасті С-15; д — окуляри герметичні ПО-2; 

е — окуляри захисні від електромагнітних випромінювань ОРЗ-5. 

    Засоби захисту органів слуху застосовуються тоді, коли рівень шуму на 

робочому місці перевищує допустимі значення. До засобів захисту органів 

слуху належать протишумові вкладки, навушники, шумозаглушувальні 

шоломи. Навушники (рис.6, а) складаються з двох чашечок (з пористими чи 

рідинними наповнювачами), що з'єднані між собою дужкою. Протишумові 

вкладки (рис.6, в) виготовляють різних видів з різноманітних 

шумопоглинальних матеріалів. Найрозповсюдженішим видом протишумових 

вкладок є «Беруші» одноразового (з тонковолокнистого матеріалу) та 

багаторазового (з еластичного матеріалу типу гуми) використання. 

    Правильне та постійне застосування ЗІЗ органів слуху дозволяє суттєво 

знизити шумове навантаження, а відтак — запобігти появі професійних 

захворювань у працівників шумних виробництв. 

    Дерматологічні засоби захисту застосовуються в тих випадках, коли при 

виконанні технологічних процесів має місце контакт з речовинами та 

матеріалами, які негативно впливають на шкіру. Для захисту шкіри, 

зазвичай, використовують пасти та мазі, які поділяються на гідрофільні та 

гідрофобні. Гідрофільні — легко розчиняються у воді. Вони захищають 

шкіру від жирів, мастил, нафтопродуктів. Гідрофобні пасти не розчиняються 

у воді. Їх використовують для захисту шкіри від розчинів солей, кислот та 

лугів низької концентрації. На чисту та здорову шкіру рук, а при необхід-

ності й лиця, перед початком роботи наносять спеціальну пасту чи мазь, яку 

пізніше змивають. Вибір засобів захисту шкіри залежить від характеру 

роботи та шкідливої речовини, з якою працівник контактує. 
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Рис.6. Засоби індивідуального захисту органів слуху: 

а — навушники; б — шумозаглушувальний шолом; в — протишумові 

вкладки 

    Останнім часом намітилась тенденція до створення комплексних 

ЗІЗ номенклатура яких постійно розширюється. Вони забезпечують 

комплексний захист працівника від небезпечних та шкідливих чинників, 

здійснюючи одночасно захист органів зору, слуху, дихання, а також окремих 

частин тіла людини (рис.7). 

 
Рис.7. Комплексні ЗІЗ 

    Застосування ЗІЗ призводить до деяких незручностей: обмежує зону 

огляду; утруднює дихання; створює певні незручності при пересуванні. В тих 

випадках, коли робоче місце є постійним, уникнути таких незручностей 

вдається шляхом застосування захисних кабін, які оснащені системами 

кондиціонування повітря, вібро- та шумоізоляції, захисту від 

випромінювання та електричних полів. Такі кабіни застосовуються на 

транспортних засобах, в гарячих цехах, машинних залах ТЕС та ін. 

   Вибір ЗІЗ, які необхідно використовувати під час праці, залежить від 

комплексу негативних чинників, що характерні для конкретного виду робіт. 

ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

        Керуючись теоретичними відомостями,  виконати слідуючі завдання: 

1. Вивчити різні групи засобів індивідуального захисту. 

2. Визначити свій розмір респіратора та протигазу. 

3. Підібрати необхідні засоби захисту в залежності від запропонованих 

небезпечних та шкідливих факторів. 

4. Дати задовільні відповіді на контрольні запитання. 
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Контрольні запитання 

1. Що таке ЗІЗ та на які групи вони поділяються? 

2. Дайте характеристику засобів захисту органів дихання. 

3. Що таке спецодяг? 

4. Що таке спецвзуття? 

5. Дайте характеристику засобів захисту рук. 

6. Дайте характеристику засобів захисту обличчя. 

7. Які засоби використовують для захисту очей? 

8. Які засоби використовують для захисту органів слуху? 

9. Які ви знаєте дерматологічні засоби захисту? 

10. Що таке комплексні засоби захисту? 

11. Що таке індивідуальні захисні пристосування? 

12. Як визначити свій розмір респіратора та протигазу? 

 

 

Практична робота 5   

Нормування впливів електромагнітних випромінювань радіочастотного 

діапазону 

  

Мета роботи: Освоєння методики визначення відповідності санітарно-

гігієнічним нормам роботи джерел електромагнітного випромінювання 

  

Основні теоретичні положення 

        У зв’язку з інтенсивним розвитком радіозв’язку, телесистем, масовим 

застосуванням у побуті електро- та електронних приладів, у тому числі 

комп’ютерів, загострилася проблема взаємодії людини з електромагнітними 

полями (ЕМП) техногенного характеру. Постійне зростання електромагнітної 

енергії в навколишньому природному середовищі викликає збільшення 

напруженості ЕМП, які утворюють техногенні джерела. 

        Під електромагнітним забрудненням мають на увазі стан 

електромагнітної обстановки, яка характеризується наявністю в атмосфері 

ЕПМ підвищеної інтенсивності, які утворюють техногенні і природні 

джерела випромінювання неіонізуючою частиною електромагнітного 

спектра. 

         Електромагнітні поля можуть викликати біологічні та функціональні 

несприятливі ефекти впливу на особливості організму. Функціональні ефекти 

проявляються у передчасній втомлюваності, частих болях голови, погіршенні 

сну, порушенні функцій серцево-судинної та центральної нервової систем. 

Тривалий та інтенсивний вплив ЕМП призводить до стійких порушень та 

захворювань. 

         Біологічні несприятливі ефекти впливу ЕМП виявляються у тепловій та 

нетепловій діях. Теплова дія призводить до підвищення температури тіла та 

місцевого вибіркового нагрівання органів та тканин організму внаслідок 

переходу електромагнітної енергії в теплову. Таке нагрівання особливо 
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небезпечне для органів із слабкою терморегуляцією (головний мозок, очі, 

нирки, шлунок тощо). Наприклад, випромінювання сантиметрового 

діапазону призводить до появи катаракти, тобто до поступової втрати зору. 

        Механізми та особливості нетеплової дії ЕМП радіочастотного 

діапазону до кінця ще не з'ясовані. 

        Електромагнітні поля антропогенного походження також не залишають 

без уваги впливи на екосистеми. Наприклад, ЛЕП викликають низку 

екологічних проблем. Спеціальні дослідження показали, що 

найперспективнішими з технологічних міркувань є лінії надвисокої та 

ультрависокої напруги (750-1150 кВ), які з екологічної точки зору є 

надзвичайно небезпечними. Навколо них утворюються потужні 

електромагнітні поля, які негативно впливають на людину, порушують 

природну міграцію тварин, процеси росту рослин тощо. 

       Підготовка трас для ЛЕП, вирубування просік, встановлення опор, 

монтаж провідників та іншого експлуатаційного обладнання і подальша 

експлуатація ЛЕП зумовлюють відповідну реакцію з боку екосистеми. 

Вирубування лісу призводить до значної перебудови всього комплексу 

кліматичних факторів: на просіках збільшується швидкість вітру, 

змінюються температура та вологість повітря, влітку різко посилюється 

інтенсивність випаровування вологи з поверхні ґрунту та трав'яного покриву, 

що викликає пересихання поверхневих шарів ґрунту, а взимку на просіках 

накопичується надмірна кількість вологи, що сприяє вегетації рослин 

навесні. Розморожування та відтаювання ґрунту на просіках відбувається на 

7-30 днів раніше, ніж у лісі. Це призводить до виникнення ерозійних 

процесів. 

       Утворення просік супроводжується також значними змінами тваринного 

компонента екосистем: спостерігається зникнення видів, що мешкають у 

кронах дерев: змінюється видовий склад, чисельність та різноманіття птахів 

тощо. 

        Без сумніву ЛЕП впливають і на стан здоров'я людей, зростання міст до 

мегаполісів наближує ЛЕП до новобудов. Допустимі норми електричного 

поля не повинні перевищувати 1кВ·м-1; для нього необхідно віддаляти опори 

ЛЕП на 30-40 м від житлових будівель. 

       Електротранспорт, радіолокаційні та побутові прилади є джерелами 

електромагнітних полів, ділянки надвисокочастотного діапазону 

використовуються для радіозв'язку, у тому числі радіолокаційного. У цьому 

діапазоні працюють практично всі військові радіолокатори (радари). 

Доведено, що характер дії випромінювання багатьох радарів за своїми 

характеристиками наближаються до легкопроникного радіаційного 

випромінювання. При тривалих опромінюваннях починається порушення дії 

імунного механізму. 

      Функціональні порушення, викликані ЕМП, здатні акумулюватися в 

організмі людини, але є зворотними, якщо значно зменшити вплив 

опромінювання. 
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      Аналізуючи вищенаведене, потрібно зробити висновок, що вплив 

електромагнітних полів на організм людини та об'єкти довкілля потрібно 

нормувати за їх впливом. 

Нормування електромагнітного забруднення 

       Характер дії ЕПМ на людину визначається дозовими критеріями. До них 

належать питома поглинаюча потужність (ППП) – поглинута одиницею маси 

людини енергія, яка визначається у Вт/кг або мВт/кг. Ступінь впливу 

електромагнітних полів на організм людини залежить від її діапазону частот, 

інтенсивності та тривалості дії, характеру випромінювання (неперервного 

або модульованого), режиму опромінювання, розміру поверхні тіла, що 

зазнає опромінювання, індивідуальних особливостей організму. 

        Простір навколо джерела ЕМП умовно поділяють на ближню зону (зону 

індукції) та дальню зону (зону випромінювання). Для оцінки ЕМП у цих 

зонах використовують різні підходи. Ближня зона охоплює простір навколо 

джерела ЕМП, що має радіус, який приблизно дорівнює 0,17 довжини хвилі. 

У цій зоні електромагнітна хвиля ще не сформована, тому інтенсивність 

ЕМП оцінюється окремо напруженістю магнітної та електричної складової 

поля (у більшій мірі несприятлива дія ЕМП в цій зоні обумовлена 

електричною складовою). У ближній зоні, зазвичай, розташовані робочі 

місця, на яких наявні джерела електромагнітних випромінювань з довжиною 

хвилі меншою, ніж 1 м (УВЧ, НВЧ, НЗВЧ). Інші об'єкти впливу розміщені 

практично завжди у дальній зоні, у якій електромагнітна хвиля вже 

сформувалася. У цій зоні ЕМП оцінюється за кількістю енергії (потужністю), 

що переноситься хвилею у напрямку свого поширення. Для кількісної оцінки 

цієї енергії застосовують значення поверхневої густини потоку енергії, що 

визначається у Вт·м-2. 

      При роботі декількох джерел випромінювання, що працюють у різних 

діапазонах джерел випромінювання рівні ЕПМ, що опромінюють населення 

повинні відповідати вимозі: 

 
де Еі , Егдр – напруженість поля, яке утворює кожне І-те джерело діапазону 30 

кГц – 300 МГц і ГДР напруженості поля для діапазону, в якому працює і-те 

джерело відповідно; 

Рj, Ргдр – густина потоку енергії, яке створюється кожним j – тим джерелом 

діапазону 300МГц – 300ГГц і ГДР густини потоку енергії для режиму, в 

якому працює j –те джерело відповідно. 

Таблиця 14 – Гранично допустимі рівні електромагнітного 

випромінювання радіочастот для населення 

 

Діапазон частот Діапазон хвиль ГДР 

30-300 кГц 

300-3000кГц 

3-30 МГц 

10-1 км 

1-0,1 км 

100-10 м 

25 В/м 

15 В/м 

10 В/м 
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30-З00МГц 

З00МГц-З00ГГц 
 

10-1 м 

1м-1мм 
 

3 В/м 

сотовий 10 кВт/см2 

радіотелефон 100 мкВт/см2 
 

 

ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

        Керуючись теоретичними відомостями, провести розрахунки. 

Задача 1. Визначити відповідність санітарно-гігієнічним нормам роботу 

джерел електромагнітного випромінювання, що працюють одночасно в 

різних діапазонах частот. Вихідні умови: радіочастоти 100 кГц та 10 МГц з 

напруженістю поля відповідно 18В/м та 12 В/м та сотового телефону з 

густиною потоку енергії 14 мкВт/см2. Гранично допустимі рівні 

електромагнітного опромінювання в зазначених діапазонах становлять 

відповідно: 25 В/м. 10 В/м та 10мкВт/см2. 

Розв’язок. Відповідно до формули 1 та таблиці проводимо розрахунок 

18/25 + 12/10 + 14/10 = 3,32. 

Висновок. Робота зазначених джерел електромагнітного поля не відповідає 

санітарно-гігієнічним вимогам. 

  

Задача 2. Визначити відповідність санітарно-гігієнічним нормам 

перебування людини в зоні одночасної дії джерел електромагнітного 

випромінювання , які працюють на різних частотах: γ1 = 200 кГц, γ2 = 250 

кГц, γ3 = 250 МГц. Напруженість поля в даній точці від роботи джерел 

становить відповідно: Е1 = 9 В/м, Е2 = 11 В/м, Е3 = 0,5 В/м. Гранично 

допустимі рівні електромагнітного опромінювання на зазначених частотах 

становлять відповідно: 25 В/м, 25 В/м та 3 В/м. 

Розв’язок. Аналогічно розраховуємо суму питомих значень напруженості 

ЕМП: 

9/25 + 11/25 + 0,5/3 = 0,36 + 0,44 + 0,17 = 0,97. 

  

Висновок. Робота зазначених джерел електромагнітного поля відповідає 

санітарно-гігієнічним вимогам. 

  

Контрольні питання для самоперевірки 

1. Що являють собою електромагнітні поля та які причини їх виникнення? 

2. Назвіть джерела електромагнітних полів антропогенного походження. 

3. Від чого залежить ступінь впливу електромагнітного поля на людину? 

4. Як поділяється простір навколо джерел електромагнітного поля? 

5. Які основні параметри складових електромагнітного поля? Наведіть 

показники гранично допустимих рівнів складових електромагнітного поля на 

робочих місцях і для населення. 

6. Від чого залежить гранично допустимі рівні електромагнітного поля 

промислової частоти? 

7. Яка умова відповідності зони дії джерел електромагнітного поля 

санітарно-гігієнічним нормам? 
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