Ярослав Бедрій

Основи охорони праці
під час експлуатації
трубогонів, балонів і систем
під тиском
Навчальний посібник
для студентів вищих навчальних закладів
та інженерів-практиків

ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН

УДК
ББК

331.45 (075.8)
65.247я73
Б 38

			Бедрій Я.
Б 38

Основи охорони праці під час експлуатації трубогонів, балонів і систем під тиском: Навчальний посібник для студентів вищих
навчальних закладів та інженерів-практиків / Я. Бедрій. — Тернопіль :
Навчальна книга – Богдан, 2013. — 152 с.
ISBN 978-966-10-3325-1
Посібник укладено відповідно до типової програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці», затвердженої Міністерством освіти і науки України 31 липня 1997 року, адаптовано до нової редакції Закону України «Про охорону праці»,
зокрема до змін і доповнень, які були внесені в нього Законом
України № 229-ІV від 21 листопада 2002 року.
Для студентів економічних, педагогічних та гуманітарних
спеціальностей вищих навчальних закладів освіти України, а також для широкого загалу інженерно-технічних працівників різних галузей господарювання. Деякі розділи посібника можуть
бути використані для вивчення навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі».
УДК 331.45 (075.8)
ББК 65.247я73

Охороняється законом про авторське право.
Жодну частину цього видання не може бути відтворено
в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва.

ISBN 978-966-10-3325-1

© Бедрій Я., 2013
© Навчальна книга – Богдан, 2013

Зміст
Передмова..................................................................................... 6
1. Виробниче середовище та його вплив на людину,
предмет і завдання дисципліни «Охорона праці»................... 8
1.1. Предмет і завдання дисципліни........................................ 9
1.2. Поняття «виробниче середовище» та його вплив
на людину............................................................................. 11
1.3. Психофізіологічні небезпечні та шкідливі фактори...... 13
2. Праця та її психофізіологічні особливості............................. 19
3. Зміст поняття «умови праці»................................................. 20
4. Класифікація та нормування умов праці................................ 22
5. Дія електромагнітних полів на людину та захист від них...... 23
6. Охорона праці користувачів персональних комп’ютерів......... 28
7. Інфрачервоне, ультрафіолетове і лазерне випромінення та
захист від них....................................................................... 38
8. Поняття, причини та види виробничого травматизму............ 43
9. Дія електричного струму на організм людини........................ 47
10. Фактори, що впливають на наслідок ураження електрострумом................................................................................. 51
11. Технічні засоби електробезпеки............................................. 55
12. Заходи та засоби організації електробезпеки......................... 57
12.1. Захист від дотику до струмовідних частин.................... 57
Контроль і профілактика пошкоджень ізоляції.............. 57
Блокування й огородження................................................ 59
Захисні засоби та запобіжні пристрої............................... 61
Застосування малих напруг................................................ 64
Захист від переходу високої напруги на бік низької..... 65
12.2. Захист від дотику до неструмовідних частин, на які
потрапила напруга. ............................................................ 67
Захисне заземлення............................................................. 67
Захисне занулення............................................................... 72
Захисне вимкнення............................................................. 75
Подвійна ізоляція................................................................. 79
Захисний розподіл мереж................................................... 80
13. Заходи безпеки під час роботи в акумуляторних
приміщеннях.................................................................. 81

14. Організація безпечної роботи електроустановок.................... 84
15. Безпека під час експлуатації систем під тиском.................... 88
15.1. Причини аварій і нещасних випадків під час
експлуатації котельних і компресорних установок..... 88
15.2. Причини вибухів під час експлуатації систем
під тиском.......................................................................... 89
16. Безпека при експлуатації трубогонів..................................... 89
17. Безпека під час експлуатації балонів..................................... 92
18. Навчання працівників з питань охорони праці....................... 94
19. Інструктажі з питань охорони праці...................................... 97
Термінологічний словник............................................................... 99

Умовні скорочення
ВДТ
ВЧ
ЕМВ
ЕМП
ГДР
ГПЕ
ДІЗЗ
ІЗЗ
НЗВЧ
НВЧ
НЧ
ОІЗЗ
ПК
ПТБ
		
ПТЕ
ПУЕ
РТ
СЧ
УВЧ
УФВ

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

візуальний дисплейний термінал
високі частоти
електромагнітне випромінення
електромагнітні поля
гранично допустимі рівні
густина потоку енергії
додаткові ізолюючі засоби захисту
ізолюючі захисні засоби
надзвичайно високі частоти
надвисокі частоти
низькі частоти
основні ізолюючі засоби захисту
персональний комп’ютер
Правила технічної безпеки при експлуатації
електроустановок
— Правила технічної експлуатації електроустановок
— Правила улаштування електроустановок
— розподільчий трансформатор
— середні частоти
— ультрависокі частоти
— ультрафіолетове випромінення

6

Ярослав Бедрій

Передмова
«Основи охорони праці» — комплексна дисципліна, що базується як на загальнонаукових (фізика, хімія, математика, медицина), так і на загальнотехнічних та спеціальних дисциплінах (опір
матеріалів, електротехніка, технологія й обладнання виробництва
тощо). Вона тісно пов’язана з навчальними предметами «Безпека життєдіяльності», «Наукова організація праці», «Ергономіка»,
«Інженерна психологія», «Технічна естетика» тощо та разом із вищеназваними дисциплінами покликана сприяти підвищенню продуктивності праці, збереженню здоров’я, зменшенню впливу несприятливих факторів, запобіганню професійним захворюванням,
професійному травматизму, аваріям тощо.
Загальними цілями дисципліни «Основи охорони праці» є:

формування у майбутніх спеціалістів необхідного для
їхньої професійної діяльності рівня знань та умінь, які б
відповідали сучасним державним стандартам освіти;

оволодіння студентами методами та засобами створення
без
печних умов праці з урахуванням специфічних особливостей виробництв за профілем спеціальностей;

вміння професійно орієнтуватися в питаннях організації
виробничого процесу, що відповідає всім нормам і правилам безпеки.
Методологічною основою навчального предмета «Основи охорони праці» є науковий аналіз умов праці, технологічних процесів,
виробничого обладнання, робочих місць, трудових операцій, організації виробництва з метою виявлення шкідливих і небезпечних
виробничих факторів, передбачення можливих аварійних ситуацій. На підставі такого аналізу розробляються заходи щодо запобігання небезпекам, створення здорових і безпечних умов праці.
Важливою складовою охорони праці є законодавча та нормативно-правова база.
Особливість посібника полягає в тому, що за своїм змістом
і структурою він не дублює матеріал, який висвітлюють такі навчальні дисципліни, як «Безпека життєдіяльності», «Цивільний захист», «Екологія».
Широка комп’ютеризація виробничого та навчального процесів, повсякденного побуту вимагає дотримання певних норм і
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правил безпеки. З огляду на це до посібника включено відомості
про охорону праці користувачів ПК.
Навчальний посібник розрахований перш за все на вивчення
курсу студентами економічних спеціальностей, проте знадобиться
і при підготовці фахівців будь-якого профілю, особливо педагогічних та гуманітарних спеціальностей вищих закладів освіти України. Він також буде корисним для широкого загалу інженерно-технічних працівників різних галузей господарювання. Деякі розділи
посібника, що стосуються фахової підготовки та спеціалізації рівнів «спеціаліст» і «магістр», можуть бути використані для вивчення
навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі».
Посібник написано з урахуванням як національних, так і міжнародних стандартів з охорони праці. Він включає роботи зарубіжних і вітчизняних спеціалістів з охорони праці, зокрема публікації Г.Г. Гогіташвілі, В.Ц. Жидецького, Є.П. Желібо, І.П. Пістуна,
В.М. Лапіна, Л.П. Керба, С.П. Ткачука, М.О. Халімовського, В.В.
Зацарного, П.М. Заверухи та ін.
Автор посібника мав на меті органічно доповнити та розвинути проблеми захисту людини в усіх сферах життєдіяльності. Викладений матеріал базується на засадах інтеграції теоретичних і
практичних знань, отриманих студентами в загальноосвітніх навчальних закладах при вивченні природознавства, фізики, біології, цивільної оборони у складі допризовної підготовки, фізичної
культури, трудового навчання тощо і завдяки набутому життєвому
досвіду.
Особливу увагу було приділено питанням, які ще недостатньо
досліджені та висвітлені в наявних публікаціях, а також узагальнено десятирічний досвід викладання цієї дисципліни у вищих навчальних закладах України.
Автор прагнув подати складні питання курсу на рівні потреб
навчального процесу доступно для неспеціалістів, широкого кола
читачів. У книзі оптимально використано схеми, таблиці, малюнки, приклади, факти, шрифтові виділення і т. п., що полегшує
засвоєння навчального матеріалу.
Будемо вдячні всім, хто висловить свої критичні зауваження та побажання щодо поліпшення змісту та структури цього навчального видання.
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Повторне заземлення нульового дрота обов’язково слід влаштовувати на кінцях відгалужень завдовжки понад 200 м в середині лінії і 50 м — в кінці. Основним недоліком системи занулення
є сповільнена дія вимикаючих апаратів.
Під час використання системи занулення необхідно ретельно
стежити за справністю нульового проводу, не допускати, як було
сказано, його обривів чи пошкоджень.

Рис. 13. Трифазова електрична мережа з глухозаземленою
нейтраллю та пошкодженим нульовим проводом
Як видно з рис. 13, під час обриву нульового проводу по
шкоджений корпус 2 електрообладнання, що перебуває за місцем
обриву, потрапляє під фазову напругу й усувається можливість автоматичного вимкнення. Більше того, під фазову напругу за місцем обриву потрапляють всі справні корпуси 3, що використовують один і той же нульовий провід для занулення.
Під час влаштування занулення нульовий провід повторно заземлюють у кількох місцях мережі, тоді за обриву нульового дрота
збережеться коло струму замикання через землю, а відтак потенціал корпуса за місцем обриву трохи зменшиться. Опір повторного
заземлення приймається рівним 10 Ом.
Захисне вимкнення
Захисні заземлення і занулення мають істотні недоліки:

вони не захищають від дотику до фази;
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за пробивання фази на один корпус усі корпуси, приєднані до системи заземлення, опиняються під напругою;

виникають серйозні труднощі під час здійснення захисного заземлення і занулення у високоомних ґрунтах і пересувному обладнанні.
ЗАХИСНЕ ВИМКНЕННЯ — це система захисту, яка автома
тично вимикає електрообладнання під час виникнення небезпеки
ураження людини електрострумом (під час замикання однієї з фаз
мережі на металевий корпус). Така небезпека виникає:

під час переходу напруги на корпус електроустановки;

під час переходу вищої напруги на бік нижчої;

під час випадкових дотиків;

під час небезпечного наближення електромонтера до
струмовідних частин.
При цьому в мережі з’являється напруга між корпусом та землею, струм замикання на землю, напруга нульової послідовності.
Певне значення, досягнуте будь-яким із цих параметрів, може викликати автоматичне захисне вимкнення електрообладнання.
Основними частинами пристроїв захисного вимкнення є
при
лад захисного вимкнення і автоматичний вимикач. Прилад
складається з елементів, які реагують на зміни певного параметру
електричного кола, а саме:

датчик, що сприймає зміну параметра і перетворює його
в сигнал;

посилювач сигналу датчика;

коло контролю справності датчика;

допоміжні елементи.
При спрацюванні прилада виконавчий механізм автоматично
вимикає силове коло живлення електрообладнання. В мережах до
1000 В в якості автоматичного вимикача застосовують:

контактори з електромагнітним управлінням у вигляді
котушки, що тримає контакти ввімкненими;

магнітні пускачі — трифазові контактори змінного струму;

автоматичні повітряні та масляні вимикачі.
В автоматичних вимикачах із механічним розчеплювачем рухомі контакти притримуються притиснутими до нерухомих контактів за допомогою защіпок, пружини розчеплювача перебувають
у напруженому стані та намагаються розімкнути контакти. Прилад
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швидкість руху повітря повинна бути в таких межах: 0,1...0,5
м/с при загальній вентиляції; 0,7...2 м/с — за місцевої вентиляції.
Шквал — раптове посилення вітру з різкою зміною напрямку.
За своєю силою шквальний вітер перевищує ураган. Шквал
супроводжується сильним короткочасним дощем, іноді й ні.
Його висота 2000...3000 м, а завихрення повітря особливо
сильні та небезпечні при землі.
Шум — набір звуків різної інтенсивності та частоти, що перебувають у хаотичному, безладному поєднанні. Швидкість поширення звукових хвиль за нормального атмосферного тиску
і температури 20 °С: у повітрі — 344 м/с; у воді — 1500 м/с; в
тканинах тіла людини — 1500...1600 м/с. У вільному просторі
звукові хвилі поширюються від джерела звуку в усі боки з однаковою швидкістю (вільне звукове поле).
Шум аеродинамічного походження на виробництві виникає внаслідок стаціонарних або нестаціонарних процесів у газах (витікання стислих газів з отворів; пульсація тиску при русі потоків
газу в трубах або при русі в повітрі тіл з великою швидкістю:
горіння рідкого або розпиленого палива у форсунках тощо).
Таким шумом супроводжується робота вентиляційних систем,
систем повітряного опалення та пневмотранспорту, повітродувок, компресорів, газотурбінних установок тощо. Особливо
неприємний шум, що виникає при скиданні/стравлюванні
з установок стислих газів. Для зниження аеродинамічного
шуму використовують спеціальні шумопоглинаючі елементи
з криволінійними каналами. Знизити аеродинамічний шум
можна поліпшенням аеродинамічних характеристик машин.
Однак цим зазвичай не досягається необхідного ефекту, тому
доводиться додатково застосовувати засоби звукоізоляції та
встановлювати глушники.
Шум електромагнітний з’являється під час дії змінних магнітних
сил в електромагнітних пристроях тощо. Шум на підприємствах виникає під час роботи станків, агрегатів, електричних
машин, електродвигунів, силових трансформаторів, вентиляційних установок, електроінструменту тощо. Шум характеризується спектральним складом та інтенсивністю. Людське
вухо сприймає звуки в діапазоні 16 Гц...20 КГц. Звуки з час-
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тотою нижче 16 Гц називають інфразвуками, вище 20 КГц
— ультразвуками. Хоч їх і не чути, але вони впливають на
організм людини.
Шумове забруднення — утворені в пружному повітряному середо
вищі звукові хвилі внаслідок фізичних і фізіологічних пере
творень забруднюють зовнішнє середовище.
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