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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.
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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
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
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Очевидно, що й у вторинній обмотці буде проходити струм,
пропорційний струму нульової послідовності І0. Цей струм викликає спрацювання реле РЗ і вимкнення установки.
Схема ефективно діє в мережах із заземленою нейтраллю:
вона швидкодіюча (швидкість вимкнення — 30...50 мс) і чутлива
(струм спрацювання — 10...30 мА). На рис. 12 подано комбіновану
схему пристрою автоматичного контролю ізоляції УАКИ 127.

Рис. 12. Схема захисного вимкнення з використанням струму
нульової послідовності
Ця схема суміщає вентильну схему зі схемою на постійному
оперативному струмі. Дія схеми базується на взаємодії двох зус
трічних струмів — струму, випрямленого трьома вентилями В1, В2,
В3, й оперативного струму від трансформатора ІЗ та випрямляча В.
Оперативний струм проходить через налаштувальні опори R1
і R2, котушку, реле Р3 і діод В4, тому контакти реле підтримуються
замкненими, вентилі В1–В2 дають зустрічний струм стікання ізоляції в коло реле і того ж діода В4. За зниження опору ізоляції до
встановленого рівня струм, випрямлений схемою В1–В3, закриває
діод В4.
Тоді струм у котушці реле різко зменшується до нуля, реле
відпускає свої контакти, й обладнання відмикається від мережі
магнітним пускачем МП.
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Подвійна ізоляція
Подвійна ізоляція досягається виконанням корпусів електрообладнання, електроінструментів, побутових електроприладів із
ізоляційних матеріалів або застосуванням додаткових ізолюючих
вставок у тих місцях, які можуть потрапити під напругу при пошкодженні ізоляції струмовідних частин.
Якісно виконана подвійна ізоляція надійно забезпечує без
пеку без застосування заземлення чи занулення. Втім, під час
покривання металевих корпусів тонким шаром ізоляційного матеріалу верхній шар легко пошкоджується та втрачає захисні властивості. Під час експлуатації електроінструмента можливі випадки
перекривання ізоляції електропровідним пилом.
Застосування ізолюючих корпусів обмежується тим, що пластмаси старіють, мають малу механічну міцність і зносостійкість, ненадійне з’єднання з металом і не дають можливості використовувати
зварні з’єднання.
Захисний розподіл мереж
Захисний розподіл мереж спрямований на підвищення захисної ролі ізоляції струмовідних частин, що досягається або зменшенням ємності мереж, або переходом від мереж зі заземленою
нейтраллю до мереж з ізольованою нейтраллю.
Захисний розподіл мереж здійснюється за допомогою роз
поді
льчих трансформаторів, які дозволяють єдину розгалужену
мережу з великою ємністю і малим опором ізоляції перетворити в
ряд невеликих мереж із малою ємністю і високим опором ізоляції.
Коефіцієнт трансформації розподільних трансформаторів зазвичай дорівнює 1, але, коли потрібна більша безпека, то вторинна
напруга зменшується.
На рис. 13 показано схему живлення пересувної електро
установки через розподільчий трансформатор РТ, що перетворює
розгалужену мережу із заземленою нейтраллю в коротку живильну
мережу з ізольованою нейтраллю.
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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, елект
родвигунів, силових трансформаторів, вентиляційних установок, електроінструменту тощо. Шум характеризується спектральним складом та інтенсивністю. Людське вухо сприймає звуки в діапазоні 16 Гц...20 КГц. Зву-
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ки з частотою 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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