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КОМПОНОВКА ІV РОЗДІЛУ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ 

 

Четвертий розділ включає наступні підрозділи: 

4.1 Нормативно-правова база з охорони праці для підприємства 

4.2 Аналіз небезпек 

4.3 Планування заходів з охорони праці 

4.4 Інженерні розрахунки з охорони праці 

 

4.1 Нормативно-правова база з охорони праці для підприємства 

 

Нормативно-правовий акт – це офіційний документ компетентного 

органу державної влади, яким встановлюються загальнообов’язкові правила 

(норми). Законом України «Про охорону праці» визначено, що нормативно-

правові акти з охорони праці (НПАОП) – це правила, норми, регламенти, 

положення, стандарти, інструкції та інші документи, обов’язкові для 

виконання. 

Опрацювання та прийняття нових, перегляд і скасування чинних 

НПАОП здійснює Держпромнагляд за участю професійних спілок і Фонду 

соціального страхування від нещасних випадків та за погодженням з іншими 

органами державного нагляду за охороною праці. НПАОП переглядаються не 

рідше одного разу на десять років. НПАОП поширюються також і на сферу 

трудового і професійного навчання. 

Серед нормативно-правових актів з охорони праці важливе місце 

посідають державні стандарти України (ДСТУ) та відповідні нормативні акти 

(правила, норми, інструкції тощо) колишнього Радянського Союзу, які є 

чинними в Україні на даний час. Крім НПАОП, Держаних та міждержавних 

стандартів для регламентації вимог охорони праці застосовуються також 

нормативно-правові акти, що вводяться іншими державними органами. 

Такими документами є Державні санітарні норми (ДСН), Державні санітарні 

правила і норми (ДСанПіН), Державні будівельні норми (ДБН), Нормативні 

акти з пожежної безпеки (НАПБ) тощо. 

Власники підприємств, установ, організацій або уповноважені ними 

органи розробляють на основі нормативно-правових актів і затверджують 

власні нормативні акти з охорони праці, що діють в межах даного 

підприємства, установи, організації. Нормативні акти підприємства 

конкретизують вимоги нормативно-правових актів і не можуть містити вимоги 

з охорони праці менші або слабкіші ніж ті, що містяться в державних нормах. 

Акти з охорони праці, що діють на підприємстві Для опрацювання, 



узгодження, затвердження нормативних актів підприємства за наказом 

власника створюється комісія чи робоча група, визначаються терміни, 

виконавці та керівники. Розробляється план опрацювання нормативного акту, 

який затверджується власником. Проект нормативного акту підприємства про 

охорону праці узгоджується зі службою охорони праці цього підприємства та 

юрисконсультами, з іншими зацікавленими службами, профспілками. 

Реєстрація та облік нормативних актів про охорону праці, що діють у межах 

підприємства, здійснюються у порядку, встановленому власником, якщо інше 

не передбачено законодавством. 

Акти з охорони праці, що діють на підприємстві: 

- Положення про систему управління охороною праці на підприємстві; 

- Положення про службу охорони праці підприємства; 

- Положення про комісію з питань охорони праці підприємства; 

- Положення про навчання, інструктажі і перевірку знань працівників з 

питань охорони праці; 

- Положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з 

питань пожежної безпеки; 

- Наказ про порядок атестації робочих місць щодо їх відповідності 

нормативним актом з охорони праці; 

- Положення про роботу уповноваженого з питань охорони праці в 

трудовому колективі; 

- Положення про організацію попереднього і періодичного медичного 

огляду працівників. 

- Інструкції з охорони праці для працюючих за професіями і видами 

робіт; 

- Перелік робіт з підвищеною небезпекою; 

- Перелік посадових осіб підприємства, які зобов’язані проходити 

попередню і щорічну перевірку знань з охорони праці; 

- Наказ про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям 

та іншими засобами індивідуального захисту.  

Одним з найважливіших нормативних документів з ОП на підприємстві 

є Інструкція з охорони праці. Інструкція з охорони праці являє собою 

нормативний акт, що містить обов'язкові для дотримання працівниками 

вимоги з ОП при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією 

на робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємства та 

будівельних майданчиках або в інших місцях, де за дорученням власника чи 

уповноваженого ним органу виконуються ці роботи, трудові або службові 

обов'язки. Інструкції, що діють на підприємстві, належать до нормативних 

актів про ОП, що діють у межах конкретного підприємства. Перегляд 



інструкцій, що діють на підприємстві, провадиться у строки, передбачені 

державними нормативними актами про ОП, на підставі яких вони розроблені, 

але не рідше одного разу на 5 років, а для професій чи видів робіт з 

підвищеною небезпекою — не рідше одного разу на 3 роки. Інструкція, що діє 

на підприємстві, набуває чинності з дня її затвердження. Інструкції мають 

містити такі розділи: 

- загальні положення;  

- вимоги безпеки перед початком роботи;  

- вимоги безпеки під час виконання роботи; 

- вимоги безпеки після закінчення роботи; 

- вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.  

Приклад виконання даного підрозділу наведено в Додатку А. 

 

4.2 Аналіз небезпек 

 

Поняття шкідливих факторів 

На багатьох підприємствах виробництво пов’язане з постійним впливом 

на працівників несприятливих умов. Шкідливі та небезпечні виробничі 

фактори нерозривно пов’язані між собою. ВПФ — це ті фактори, які в 

результаті свого тривалого або короткочасного впливу на людину призводять 

до погіршення стану його здоров’я або до травми. На виробництвах з такими 

умовами праці різні нещасні випадки відбуваються досить часто. 

ВПФ — це фактори, які, діючи на працівника, знижують його 

працездатність або призводять до різних захворювань, їх часто ще називають 

професійними хворобами. Варто зазначити, що межа між цими двома групами 

факторів досить умовна. При деяких умовах шкідливі виробничі фактори 

можуть стати небезпечними. Наприклад, підвищена вологість відноситься до 

несприятливих умов праці, вона може викликати різні захворювання 

дихальної системи. Якщо людині доводиться в таких умовах працювати з 

електричним струмом, то це стає вже занадто небезпечно, а не просто 

шкідливо. 

Класифікація шкідливих виробничих факторів 

Всі фактори на будь-якому підприємстві можуть мати різне походження. 

Часто можна стикатися з несприятливими умовами праці, які виникають з 

вини керівництва. Це питання потребує особливої уваги з боку перевіряючих 

органів. Хочеться сподіватися, що велика частина небезпечних факторів має 

природне походження, і людині просто необхідно вжити всі заходи, щоб їх 

вплив був мінімальним. Всі шкідливі виробничі фактори ГОСТ поділяє на 

наступні групи: 



− фізичні; 

− хімічні; 

− біологічні; 

− психофізіологічні, до яких можна віднести важкі та напружені умови 

праці. 

Можна відзначити, що немає чіткої межі між шкідливими та 

небезпечними факторами, вона завжди умовна і в будь-який момент може бути 

зруйнована. 

Джерела шкідливих хімічних факторів 

На виробництві завжди є технологічні процеси, обладнання, які є 

джерелом виділення ВПФ. До цих проваджень можна віднести: 

− застосування хімічних речовин у технологічному процесі; 

− очищення обладнання за допомогою хімічних засобів; 

При здійсненні всіх цих процесів виділення шкідливих речовин 

неминуче, але, як правило, посилене їх утворення пов’язане з недотриманням 

технологій або невмілим їх використанням. 

Фізичні фактори 

На багатьох виробництвах просто неможливо уникнути впливу деяких 

факторів. Серед них особливе місце займають: 

− температура, висока вологість і випромінювання; 

− електромагнітні поля; 

− лазерне і ультразвукове випромінювання; 

− вібрація; 

− сильний шум; 

− освітлення, яке може бути як занадто інтенсивним, так і недостатнім, 

що однаково шкідливо для зору; 

− вплив пилу і аерозолів; 

− працюючі частини обладнання. 

Кожен фактор окремо начебто і не становить особливої небезпеки для 

здоров’я людини при короткочасному впливі. Але часто працівник перебуває 

тривалий час у їх оточенні, та ще відразу декількох, тому їх вплив стає цілком 

відчутним. 

Шум і його вплив на людину 

На підприємствах, де в цехах встановлене обладнання, без шуму, як 

правило, не обходиться. Постійно працює техніка та видає гучні звуки, які 

можуть змінювати свою інтенсивність. Якщо людина змушена регулярно 

зазнавати такого впливу, то це негативно позначиться на її здоров’ї. Від 

сильного шуму починає боліти голова, підвищується тиск, знижується 

гострота слуху. Зрештою, від таких умов знижується працездатність, 



з’являється втома, знижується увага, а це вже може призвести до нещасного 

випадку. Керівники на подібних підприємствах повинні подбати про своїх 

працівників, щоб постаратися хоч трохи зменшити негативний вплив шуму на 

організм. Для цього можна використовувати: 

− глушники шуму; 

− індивідуальні засоби захисту, наприклад навушники, беруші, 

шоломи; 

− виробляти звукоізоляцію галасливих місць з допомогою 

використання захисних кожухів, обладнання кабінок; 

− оздоблення приміщень звуко-поглинаючими матеріалами; 

Ці заходи допоможуть створити більш сприятливу обстановку для 

працівників. 

Вплив вібрації та її усунення 

Вібрація входить в перелік шкідливих виробничих факторів. Її можна 

класифікувати по декількох категоріях: 

− За способом передачі: загальна і локальна; 

− По своєму напрямку: вертикальна і горизонтальна; 

− По часу дії: тимчасова і постійна; 

В результаті постійного впливу даного фактору починає страждати не 

тільки нервова система, а й опорно-рухова, і система аналізаторів. Робітники, 

які змушені працювати в таких умовах, часто скаржаться на головні болі, 

запаморочення, заколисування. 

Якщо додати ще і вплив супутніх чинників, таких як вологість, висока 

температура, шум, то це тільки посилює шкідливий вплив вібрації. Для 

захисту від неї можна запропонувати наступні заходи: 

− заміна обладнання на більш технологічне; 

− використання м’яких покриттів на вібруючих частинах приладів або 

устаткування; 

− установка агрегатів на ґрунтовний фундамент; 

Хімічні фактори 

Речовини з цієї групи можна розрізняти за наступним категоріям: 

1. За своїм впливом на організм людини шкідливі та небезпечні 

виробничі фактори хімічної природи поділяються на: 

− Токсичні. Діють негативно на весь організм, наприклад чадний газ, 

ртуть, свинець. 

− Дратівливі. Такі речовини, як ацетон, хлор, оксиди азоту викликають 

подразнення слизових оболонок. 

− Канцерогенні. Оксиди хрому, берилій зі своїми з’єднаннями можуть 

призводити до розвитку ракових клітин. 



− Викликають алергічні реакції. 

− Мутагенні. Провокують зміни на рівні ДНК клітини. 

− Впливають на репродуктивну функцію. 

2. За способом надходження в організм: 

− Через дихальну систему. 

− Через ШКТ. 

− Через шкіру та слизові оболонки. 

Також дані шкідливі фактори виробничого середовища впливають 

різною мірою, залежно від чого серед них виділяють: 

− Надзвичайно небезпечні. 

− Небезпечні високою мірою. 

− Помірно небезпечні. 

− Мало-небезпечні. 

Якщо на шкідливих підприємствах досить ефективно налагоджено 

використання засобів захисту, то робітники будуть піддаватися впливу 

небезпечних речовин в набагато меншому ступені. 

Фактори трудового процесу 

До психофізіологічних факторів можна віднести тягар умов праці і його 

напруженість. Коли мова йде про важку працю, то мається на увазі: 

− Велике навантаження на опорно-рухову, серцево-судинну, дихальну 

системи. 

− Величина статичного навантаження. 

− Число однакових рухів. 

− Величина вантажів, які доводиться піднімати. 

− Поза робітника під час виконання процесу. 

Під напруженістю роботи мається на увазі навантаження на нервову 

систему, органи почуттів (більше аналізатори). Сюди можна віднести тривалу 

розумову роботу, монотонність виконуваних процесів, емоційні 

перевантаження. Все це шкідливі виробничі фактори, які, якщо розібратися, 

практично кожен з нас на своєму робочому місці відчуває в тій чи іншій мірі. 

Вплив шкідливих факторів на людину 

На будь-якому підприємстві необхідно з метою створення сприятливих 

умов для працівників намагатися забезпечувати комфортну обстановку. Це 

стосується, насамперед, чистоти повітря у виробничих приміщеннях. 

Санітарно-гігієнічні служби розділяють основні шкідливі виробничі фактори 

на хімічні речовини та промисловий пил. Перші, в свою чергу, поділяються на: 

− промислові отрути, які часто знаходять своє застосування на 

виробництві; 

− отрутохімікати для сільського господарства; 



− лікарські препарати; 

− побутову хімію; 

− отруйні речовини. 

Велика кількість пилу також є актуальною проблемою зернопереробної 

промисловості, вплив пилу проявляється в тому, що вона здатна провокувати 

розвиток легеневих захворювань. На будь-якому підприємстві працівників 

виявляється вплив шкідливих виробничих факторів відразу з кількох груп, 

тобто комплексне. Саме тому питання забезпечення захисту від негативного 

їх дії стоїть достатньо гостро у виробничій сфері. 

Захист працівників від небезпечних речовин 

Незважаючи на всі заходи, спрямовані на нейтралізацію шкідливого 

впливу факторів, неможливо досягти ідеальних умов праці. Це не дозволяють 

зробити особливості технологічних процесів, продукція та сировина для її 

виготовлення. Тому для керівників захист від шкідливих виробничих факторів 

— це першочергове завдання. Керуватися при цьому необхідно наступними 

пріоритетами: 

− усунути небезпечний фактор або знизити ризик його впливу; 

− використовувати безпечні методи роботи; 

− здійснювати боротьбу з небезпечним фактором і його джерелом; 

− ефективно використовувати засоби індивідуального захисту; 

Часто буває так, що всі вжиті заходи не можуть забезпечити повністю 

безпечні умови праці, в цих випадках без застосування ЗІЗ просто не обійтися. 

Серед них можна виділити наступні категорії, які найбільш поширені у 

використанні: 

− від вібрації можуть бути: рукавиці, надолонники, рукавички. Так як 

такий захист може знижувати ефективність праці за незручності роботи, то 

треба передбачати додаткові перерви; 

− навушники від шуму. Але вони можуть знижувати здатність людини 

орієнтуватися в просторі, провокувати головні болі через здавлювання; 

− респіратори і протигази. Тривалий час працювати в них дуже складно 

і незручно, тому слід шукати альтернативні засоби захисту. 

Можна зробити висновок про те, що засоби індивідуального захисту, з 

одного боку, зменшують вплив шкідливих факторів, а з іншого — можуть 

створювати іншу небезпеку для здоров’я працівника. 

Заходи безпеки 

Вони спрямовані, насамперед, на те, щоб шкідливі виробничі фактори 

не надавали свого небезпечного впливу на людину. З цією метою на будь-

якому підприємстві в обов’язковому порядку повинен проводитись 

інструктаж з безпеки. Дата проведення, зміст фіксуються у спеціальному 



журналі за підписом усіх, кого інструктують і того, хто провів цей інструктаж. 

Всього можна виділити кілька різновидів такої роботи: 

− Вступний інструктаж. Його проводять в обов’язковому порядку з 

прийнятими на роботу особами. Тут не має значення ні вік, ні стаж або посаду. 

− Первинний. Здійснюється вже на своєму робочому місці, проводить 

його зазвичай майстер або керівник даного відділу або цеху. 

− Повторний. Проводиться для всіх без винятку працівників через кожні 

півроку. 

− Позаплановий. Його проводять, якщо: 

− Змінилися правила. 

− Змінився технологічний процес. 

− Придбали нове обладнання. 

− Були виявлені випадки порушення працівниками правил техніки 

безпеки. 

− Після тривалих перерв у роботі. 

Досить часто можна зустріти на практиці ситуацію, коли працівникам 

просто дають розписатися в журналах з техніки безпеки без проведення 

інструктажу. Це просто неприпустимо. Будь-який нещасний випадок у цій 

ситуації буде повністю лежати на совісті таких недбайливих керівників, які 

працюють тільки для галочки. 

Приклад виконання даного підрозділу наведено в Додатку Б. 

 

4.3 Планування заходів з охорони праці 

 

Служба охорони праці (СОП) підприємства виконує роботу 

відповідно до плану роботи та графіків обстежень, затверджених 

роботодавцем. На це вказує пункт 5.1 Типового положення про службу 

охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 

№ 255. 

Чим керуватися 

Як спланувати роботу з охорони праці на підприємстві, роз’яснює 

міжнародний стандарт ISO 45001:2018 «Системи управління професійною 

безпекою та здоров’ям. Вимоги та настанови до застосування». 

ISO 45001:2018 визначає: 

Планування — це не одноразова подія, а постійний процес, 

який заздалегідь оцінює обставини, що змінюються, та постійно виявляє 

ризики щодо працівників і системи управління охороною праці 

на підприємстві. 

https://esop.mcfr.ua/npd-doc?npmid=94&npid=37122&anchor=dfasbgcxgn#dfasbgcxgn
https://esop.mcfr.ua/npd-doc?npmid=94&npid=37122&anchor=dfasbgcxgn#dfasbgcxgn


Інформація про планування робіт може містити відхилення від вимог 

нормативно-правових актів з охорони праці, причини виробничих травм 

і захворювань та інші ризики, які впливають на стан гігієни й безпеки праці. 

Отримати інформацію щодо планування дій для поліпшення показників 

у галузі гігієни та безпеки праці допоможуть: 

− контроль і аудит стану охорони праці; 

− аналіз небезпек, пов’язаних з роботою, та оцінок, пов’язаних 

із виконанням робіт з підвищеною небезпекою; 

− оцінка ергономічних та інших чинників, що сприяє попередженню 

виробничих травм. 

Яке буває планування 

Планування робіт з охорони праці може бути довгостроковим, поточним 

та оперативним. 

Один із прикладів довгострокового планування на строк понад рік — 

увідповіднення виробничого обладнання вимогам безпеки. 

Це передбачають Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання 

виробничого обладнання працівниками, затверджені наказом Мінсоцполітики 

від 28.12.2017 № 2072 (далі — Вимоги). 

 

Пункт 5 Вимог вказує: 

Якщо виробниче обладнання не відповідає мінімальним вимогам 

безпеки, зазначеним у розділі ІІІ цих Вимог, і нормативно-правовим актам 

з охорони й гігієни праці, таке обладнання не пізніше ніж через чотири роки 

з дня набрання чинності Вимогами увідповіднюють цьому документу 

та законодавству у сфері охорони й гігієни праці. Протягом цього строку 

роботодавець вживає усіх необхідних заходів, щоб працівники безпечно 

використовували таке обладнання. 

До довгострокового планування також можна віднести комплексні 

заходи для підвищення рівня охорони праці. 

Поточне планування передбачає заплановані заходи у розділі «Охорона 

праці» колективного договору, щорічні плани робіт для СОП та комісії, 

яка здійснює адміністративно-громадський контроль. 

До оперативного (квартального, місячного) планування належать 

уточнені плани робіт для СОП, керівників структурних підрозділів 

на поточний період та плани щодо усунення причин аварій, нещасних 

випадків, професійних захворювань тощо. 

Як спланувати роботу 

Алгоритм планування робіт СОП та опрацювання комплексних заходів 

дивіться на Схемах 1 та 2. 

https://esop.mcfr.ua/npd-doc?npmid=94&npid=43157
https://esop.mcfr.ua/npd-doc?npmid=94&npid=43157
https://esop.mcfr.ua/npd-doc?npmid=94&npid=43157&anchor=dfasa9qyab#dfasa9qyab
https://esop.mcfr.ua/npd-doc?npmid=94&npid=43157&anchor=dfas2cillu#dfas2cillu
https://esop.mcfr.ua/npd-doc?npmid=94&npid=43157


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Відповідно до завдань і функцій СОП роботу інженера з охорони праці 

можна умовно поділити на організаційно-методичну, дослідницько-

аналітичну, навчально-методичну та контролювальну. 

Коли плануватимете роботу інженера з охорони праці, пам’ятайте 

про функції СОП. Служба, зокрема, розробляє спільно з іншими підрозділами 

підприємства комплексні заходи, щоб досягти встановлених нормативів 

та підвищити рівень охорони праці; плани; програми поліпшення умов праці, 

запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, а також 

надає відповідну організаційно-методичну допомогу. 

Комплексні заходи мають містити обсяги та джерела фінансування, 

відповідальних виконавців і відповідальних за контроль виконання заходів 

Приклад виконання даного підрозділу наведено в Додатку В. 

 

4.4 Інженерні розрахунки з охорони праці (обирається на вибір не 

менш двох розрахунків) 

4.4.1 Розрахунок захисного заземлення 

Загальні вимоги електробезпеки повинні відповідати ГОСТу-12.1.030-81 

ССБТ. Для захисту від уражень електричним струмом використовують 

захисне заземлення. Воно повинно захищати людей від уражень електричним 

струмом у випадку дотику до металевих неструмопровідних частин, які 

можуть опинитись під напругою внаслідок пошкодження ізоляції, це 

досягається з’єднанням металевих частин електроустановок з землею, або її 

еквівалентом. 

Згідно з класифікацією приміщень за ступенем небезпеки ураження 

електричним струмом (ПУЕ 1.1.6.), приміщення в якому проводяться всі 

роботи відноситься до першого класу (без підвищеної небезпеки). Під час 

роботи використовуються електроустановки з напругою живлення 36 В, 

220 В, та 360 В. Опір контуру заземлення повинен мати не більше 4 Ом. 

Розрахунок проводять за допомогою методу коефіцієнта використання 

(екранування) електродів. Коефіцієнт використання групового 

заземлювача η – це відношення діючої провідності цього заземлювача до 

найбільш можливої його провідності за нескінченно великих відстаней між 

його електродами. 

Коефіцієнт використання вертикальних заземлювачів ηв в залежності від 

розміщення заземлювачів та їх кількості знаходиться в межах 0,4…0,99. 

Взаємну екрануючу дію горизонтального заземлювача (з’єднувальної смуги) 

враховують за допомогою коефіцієнта використання горизонтального 

заземлювача ηг. 

 



Послідовність розрахунку. 

1. Визначається необхідний опір штучних заземлювачів Rшт.з.: 

                                        (4.1) 

де Rпр.з. – опір природних заземлювачів; 

    Rд – допустимий опір заземлення (таблиця 4.1). Якщо природні 

заземлювачі відсутні, то Rшт.з.=Rд. 

 

Таблиця 4.1 – Допустимі значення опорів Rд заземлювальних пристроїв 

в електроустановках 

Характеристика електроустановок Rд, Ом 

Електроустановки напругою до 1000 В 
 

– за потужності генераторів та трансформаторів 

більше 100 кВт 

4 

– за потужності генераторів та трансформаторів 

100 кВт і менше 

10 

2. Опір заземлення в значній мірі залежить від питомого опору 

ґрунту ρ, Ом·м. Питомий опір ґрунту залежить від характеру ґрунту, а також 

від пори року. Найбільшу величину він має в холодний період у північних 

районах при промерзанні ґрунту або в теплий період в південних районах, 

коли ґрунт найбільш сухий. За таблицею 4.2 визначається приблизне значення 

питомого опору ґрунту ρ. 

 

Таблиця 4.2 – Приблизні значення питомих електричних опорів різних 

ґрунтів, Ом·м 

Тип ґрунту 

Питомий опір ґрунту*, Ом·м 

Межі коливань, 
Рекомендоване значення для 

розрахунків 

Глина (г)  8–70 40 

Суглинок (с)  40–150 100 

Чорнозем (ч)  9–53 30 

Садова земля (с.з) 30–60  50 

Примітки:  

1. Питомий електричний опір ґрунту є опір куба ґрунту з ребром 1 м. 

2. У випадку малого відсотка вмісту вологи в ґрунті можливі більші значення опорів. 

3.Питомі опори ґрунтів коливаються протягом року, що враховують при 

розрахунках введенням так званих сезонних коефіцієнтів опору ґрунту. 



Таблиця 4.3 – Коефіцієнти сезонності ψ для однорідної землі при 

вимірюванні її опору 

Кліматична 

зона 

Вологість землі при вимірюванні 
 

підвищена нормальна мала підвищена нормальна мала  
 

ψв для вертикального електрода 

довжиною lВ=3 м 

ψг  для горизонтального електрода 

довжиною lг=10 м 

 І 

II 

III 

IV 

1,9 

1,7 

1,5 

1,3 

1,7 

1,5 

1,3 

1,1 

1,5 

1,3 

1,2 

1,0 

9,3 

5,9 

4,0 

2,5 

5,5 

3,5 

2,5 

1,5 

4,1 

2,5 

2,0 

1,1 
 

ψв для вертикального електрода 

довжиною lВ=5 м 

ψг  для горизонтального електрода 

довжиною lг50 м 

І 

II 

III 

IV 

1,5 

1,4 

1,3 

1,2 

1,4 

1,3 

1,2 

1,1 

1,3 

1,2 

1.1 

1,0 

7,2 

4,8 

3,2 

2,2 

4,5 

3,0 

2,0 

1,4 

3,6 

2,4 

1,6 

1,12 

 

3. Розрахунковий питомий опір ґрунту, ρрозр,, Ом·м, визначається за 

формулою: 

,                                        (4.2) 

де ψ – коефіцієнт сезонності (таблиця 4.3); 

     ρ – табличне значення питомого опору ґрунту, Ом·м (таблиця 4.2). 

За таблицею 4.3 вибирають значення коефіцієнтів сезонності для 

вертикальних заземлювачів ψв, та горизонтальних ψг відповідно до кліматичної 

зони. 

Враховуючи питомий опір ґрунту ρ та коефіцієнти 

сезонності ψв і ψг  визначається розрахунковий питомий опір ґрунту відповідно 

для вертикальних заземлювачів ρрозр.в, і горизонтальних ρрозр.г, Омм 

4. Розраховується опір розтікання струму вертикального заземлювача Rв, 

Ом, за формулою: 

,                        (4.3) 

де lв – довжина вертикального заземлювача; 

    d – діаметр стержня, d = 0,05 м;  

    t – відстань від поверхні землі до середини заземлювача (рисунок 

4.1), яка визначається за формулою: 

                                                (4.4) 

де hв  – глибина закладання заземлювачів (прийняти за 0,8 м). 



 

 

1 – заземлювач; 2 – з’єднувальна стрічка; hВ – глибина закладання 

вертикальних заземлювачів; L – відстань між заземлювачами; t – відстань від 

середини заземлювача до поверхні ґрунту; l – довжина 

заземлювача; bC – ширина стрічки 

 

Рисунок 4.1 – Схема позначення розмірів для розрахунку захисного 

заземлення 

5. Визначається теоретична кількість вертикальних 

заземлювачів n, штук, без урахування коефіцієнта використання ηв,: 

.                                                (4.5) 

Відповідно до розрахованого значення n за таблицею 4.4 визначається 

коефіцієнт використання вертикальних заземлювачів ηв. 

6. Визначається необхідна кількість вертикальних заземлювачів з 

урахуванням коефіцієнта використання, nв, шт: 

.                                        (4.6) 

Таблиця 4.4 – Коефіцієнт ηв. використання вертикальних електродів 

групового заземлювача без врахування впливу з’єднувальної стрічки* 

Кількість заземлювачів 

2 3 4 10 20 40 60 100 

Заземлювачі розташовані в ряд 

0,85 0,73 0,65 0,59 0,48 – – – 

Заземлювачі розташовані по контуру 



– 0,69 0,61 0,57 0,47 0,41 0,39 0,36 

*Примітка: в таблиці наведені значення ηв для відношення відстаней між 

електродами до їх довжини, що дорівнює одиниці (LB/lB = 1) 

 

7. Визначається довжина з’єднувальної стрічки горизонтального 

заземлювача lC, м: 

,                        (4.7) 

де Lв – відстань між вертикальними заземлювачами, (прийняти за 

Lв = 3м);  

nв – необхідна кількість вертикальних заземлювачів. 

8. Визначається опір розтіканню струму горизонтального заземлювача 

(з’єднувальної стрічки) Rг, Ом: 

,                                (4.8) 

де d – еквівалентний діаметр смуги шириною b, d =0,95b, b = 0,15 м. 

9. За таблицею 4.5 визначається коефіцієнт використання 

горизонтального заземлювача ηг. відповідно до необхідної кількості 

вертикальних заземлювачів nв. 
 

Таблиця 4.5 – Коефіцієнт використання з'єднувальної смуги ηс* 

Кількість заземлювачів 

2 3 4 10 20 40 60 100 

Заземлювачі розташовані в ряд 

0,85 0,77 0,72 0,62 0,42 – – – 

Заземлювачі розташовані по контуру 

– 0,45 0,40 0,34 0,27 0,22 0,2 0,19  

*Примітка: в таблиці наведені значення ηв для відношення відстаней між 

електродами до їх довжини, що дорівнює одиниці (LB/lB = 1) 

 

10. Розраховується результуючий опір заземлювального електроду з 

урахуванням з’єднувальної смуги: 

                        (4.9) 

11. Складається схема захисного заземлення (рисунок 4.2). 



 

 

Рисунок 4.2 – Схема захисного заземлення  

 

4.4.2 Розрахунок штучного освітлення виробничої ділянки 

Правильно організоване освітлення виробничих приміщень вельми 

благотворно відбивається на працездатності персоналу і його здоров’я. 

Недолік світла, навпаки, призводить до стомлюваності і дратівливості людини. 

Крім того, при тривалому знаходженні в погано освітленому приміщенні 

від надмірного напруження очей падає рівень гостроти зору. Занадто яскраве 

світло може привести до фото-опікам очей, надмірного збудження нервової 

системи і інших неприємностей. 

Тому питання раціонального освітлення робочої зони настільки 

важливий, що для його нормування розроблені санітарні та будівельні 

нормативи. Дотримання їх вимог є обов’язковими для проектувальників і 

керівників підприємств. 

Розрахунком параметрів освітлювальної системи займається інженер-

електрик (проектувальник). Він може виконати цю роботу одним з трьох 

способів: 

- через коефіцієнт використання потоку світла; 

- установки питомої потужності; 

- точковим. 

Першим способом розраховується загальне (рівномірне) освітлення 

робочих поверхонь, розташованих в горизонтальній площині. В процесі 

роботи обчислюється коефіцієнт для окремо взятого приміщення. У методиці 

враховуються геометричні розміри виробничої дільниці і ступінь світлового 

відображення поверхонь. 

Розрахунок через питому потужність. Спосіб світлотехнічного 

розрахунку через питому потужність використовується тільки для 

попередньої прикидки встановленої потужності освітлювальних установок, 

так як дає вельми наближений результат. 



Такі дані часто потрібні для заповнення опитувальних листів, які 

використовуються при отриманні технічних умов або при складанні 

кошторисної вартості монтажу освітлювальної системи підприємства. 

Точковий метод. Такий спосіб придатний для розрахунку освітлення – 

локалізованого і загального – при наявності освітлювальних приладах прямого 

світла. На нього не впливає просторова орієнтація аналізованої поверхні. 

Освітленість підраховують в кожній точці поверхні для кожного джерела 

світла в окремо. 

Розрахунок освітлення ділянок виробничих підприємств проводиться в 

такій послідовності: 

- вибирається система освітлення; 

- обґрунтовується нормована освітленість кожного робочого місця 

(табл. 4.6); 

 

Таблиця 4.6 - Норми штучної освітленості (СНіП ІІ-4-79) 

Характеристика 

зорової роботи 

Розмір 

об’єкту, мм 

Розряд 

зорової 

роботи 

Освітленість, лк 

при 

комбінованому 

освітленні 

при 

загальному 

Найвищої точності Менше 0,15 І 5000...1500 освітленні 

Дуже високої Від 0,15 до ІІ 4000...1000 1250...300 

точності 0,3    

Високої точності Св. 0,3 до ІІІ 2000...400 500...200 

 0,5    

Середньої точності Св.0,5 до 1 ІV 750...300 300...150 

Малої точності Св.1 до5 V 300...200 200...100 

Груба Більше 5 VІ - 150 

Робота в гарячих Більше 0,5 VІІ - 200 

цехах     

Загальний нагляд за - VІІІ - 75...30 

тех. процесом     

 

- вибирається найбільш раціональний і економічний світильник; 

- оцінюються коефіцієнти нерівномірності освітлення, запасу 

освітленості, відображення поверхонь, що знаходяться всередині приміщення. 

Після цього розраховуються: 

- індекс приміщення; 

- коефіцієнт використання світлового потоку; 

- необхідну кількість світильників; 



На заключному етапі виконується креслення або ескіз, на якому 

розмічається розташування всіх світильників. 

Освітленість виробничих ділянок при комбінованому і загальному 

освітленні відповідно складає: мийка машин – 100 і 150; технічне 

обслуговування - 300 і 200; мотороремонтне - 750 – 300; столярне - 300 і 

200; ремонт акумуляторів - 500 і 200. 

Визначають розрахунковий світловий потік (Fр.л, лм) лампи (при лампах 

розжарювання) або групи ламп світильника (при люмінесцентних лампах) за 

формулою: 

                                    н

р.л

E S z k
F ,

N 

 
=


                                             (4.10)  

де S - площа освітлюваного приміщення, м2; 

     z - коефіцієнт, що враховує нерівномірність освітленості (z=1,15 для 

ламп розжарювання та ДРЛ; z = 1,1 для люмінесцентних) 

     - коефіцієнт запасу зниження освітленості в зв'язку зі старінням ламп 

і забрудненням світильників (приймають для ламп розжарювання —1,3...1,6, 

для люмінесцентних ламп — 1,5...1,8); 

    N -кількість світильників; 

η  - коефіцієнт використання світлового потоку ламп, що залежить від 

К.К.Д. і кривій світлорозподілу світильників, показника приміщення (і), 

коефіцієнтів відбиття стін і стелі. Ці коефіцієнти беруть з таблиці 4.10 і 4.10а. 

Показник приміщення і: 

 
( )p

ab
i ,

H a b
=

+
                                                      (4.11) 

де а і b — довжина і ширина приміщення, м; 

     Нр - висота світильника над освітлюваною поверхнею, м. 

     По розрахунковому світловому потоку лампи Fл за табл.4.7 

підбирають найближчу стандартну лампу. 

7. Визначаємо освітленість (Е ) на робочому місці: 

л

н

р .л .

F
Е Е ,

F
=                                                          (4.12) 

де Fл  - світловий потік, лм; 

    Fр.л - розрахунковий світловий потік лампи, лм.  

 

 

 

 

 



Таблиця 4.7 - Світлові й електричні параметри ламп розжарювання 

(ДСТ 2239–70) і люмінесцентних ламп (ДСТ 6825–74)  
Тип лампи Номінальні величини Люмінесцентні лампи 

 Потужність, Світловий тип лампи світловий 

 Вт потік, лм  потік, лм 

В-220-15 15 105 ЛДС 20 820 

В-220-25 25 210 ЛД 20 920 

В-220-40 40 380 ЛБ 20 1180 

БК220-40 40 430 ЛДС 30 1450 

Б220-60 60 650 ЛД 30 1640 

БК220-60 60 730 ЛБ 30 2100 

Б220-100 100 1320 ЛДС 40 2100 

БК220-100 100 1400 ЛД 40 2340 

Б220-150 150 2000 ЛБ 40 3000 

В220-235-150 150 1650 ЛДС 80 3560 

Б220-200 200 2920 ЛД 80 4070 

Б220-235-200 200 2350 ЛД 80 5220 

Г220-200 300 4500   

Г220-235-300 300 3750   

Г220-500 500 8200   

Г220-235-500 500 6800   

Г220-750 750 13100   

Г220-1000 1000 18500   

Г220-1500 1500 18000   

 

 

Таблиця 4.8– Результати вимірювання освітленості в залежності 

від висоти підвісу світильника 

Найменування показників Результати вимірювань 

Висота підвісу 

світильника L, м 

0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 

Освітленість Е, лк      

 



Таблиця 4.9 – Результати розрахунку штучного освітлення 

робочих місць 

Вид 

освітлення 

Площа 

освітлюваного 

приміщення, 

S, м2 

Кількість 

світильників; 

N, шт. 

Розрахунковий 

світловий 

потік Fр.л, лм 

Освітленість 

на робочому 

місці Е, лк 

     

 

 

 

 



Таблиця 4.10 - Значення коефіцієнта використання  (Примітка: значення η треба ділити на 100) 
 
 

Світильник 
 

и 
 

 

К
о
еф

іц
 

%
 

стелі 

стін 
   

 

Показник 

приміщення 

0,5 

0,6  

0,7 

0,8 

0,9  

1,0 

1,1 

1,25  

1,5 

1,75 

2,0  

2,25 

2,5 

3,0  

3,5  

4,0 

5,0 

 
 

Глиб.випром Універсаль Універсаль з Універсаль з Водонепроникн  Люцетта з Люцетта збірна 
 

переважно 
 

матованим опаловим і з матованим цільного скла, 
 

емальований 
    
   

відображ. світла    затемненням затемнить  склом люцета прям. 
           

                 світла      

30 50 70 
 

30 50 70 30 50 70 30 50 70 
 

30 50 70 
  

50 70 
  50 70  

         

10 30 50  10 30 50 10 30 50 10 30 50  10 30 50  30 50 50 70  30 50 50 70 

        Коефіцієнт використання, %         

19 21 25 
 

24 28 
 

17 21 
 

15 19 
 

13 19 
  

20 22 29 
 

21 14 12 11  16 7 10 13 19 

24 27 31 27 30 34 19 22 26 16 20 21 15 19 23  21 25 27 33 10 13 16 22 

29 31 34 32 35 38 23 26 29 20 24 28 19 21 23  21 29 30 38 12 15 18 24 

32 34 37 35 38 41 26 28 32 23 26 30 21 25 28  26 31 33 41 13 17 20 26 

34 36 39 38 40 44 28 30 34 25 28 32 22 26 30  29 33 35 43 44 18 21 28 

36 38 40 40 42 45 30 32 35 27 30 33 23 27 31  31 34 37 44 16 19 23 29 

37 39 41 42 44 46 31 33 36 28 31 34 25 28 33  32 36 38 46 17 20 24 30 

39 41 43 44 45 48 33 35 37 30 32 36 26 30 35  34 38 41 48 18 21 26 32 

41 43 46 46 48 51 35 37 40 32 34 38 27 32 38  37 41 44 51 20 24 28 34 

43 44 48 48 50 53 37 39 41 34 36 40 30 34 40  39 43 46 53 22 25 30 36 

44 46 49 50 52 55 39 40 43 26 38 41 32 36 42  41 45 48 55 23 27 32 38 

46 48 51 52 54 56 40 42 45 37 40 48 33 38 43  43 47 50 57 25 28 34 40 

48 49 52 54 55 59 42 44 46 39 42 45 36 39 45  45 48 52 58 26 29 35 41 

49 51 53 55 57 60 43 45 47 41 43 46 38 41 48  47 51 54 60 28 31 38 43 

50 52 54 56 58 61 44 46 48 42 45 47 41 43 48  49 52 57 63 30 33 40 45 

51 52 55 57 59 62 45 47 49 44 46 48 41 45 50  50 54 59 64 31 34 42 48 

52 54 57 58 60 63 46 48 51 45 47 50 42 46 53  52 56 61 65 33 36 44 48 
                         



 

Таблиця 4.10а - Коефіцієнти використання світлового потоку 

Тип   ОД    ОДР і ПВЛ 6    ОДО    ОДОР  

Рп % 70  70  50  30  0 70  70  50  30  0 70  70  50  30  0 70 70 50 30 0 

Рс % 50  50  30  10  0 50  50  30  10  0 50  50  30  10  0 50  50  30  10  0 

Рр % 30 10 10 10 0 30  10 10 10 0 30  10  10  10  0 30 10 10 10 0 

        Коефіцієнти використання у відсотках       

0,5  31 30 25 20 20 29 28 21 21 19 82 72 65 58 52 75 66 58 53 47 

0,6  36 31 29 25 24 33 32 27 21 23 30 29 21 19 16 28 26 20 17 15 

0,7  10 38 33 29 28 37 35 30 27 26 34 32 26 22 20 32 30 24 20 18 

0,8  44 42 36 33 31 40 38 33 29 29 38 36 29 25 23 36 34 28 23 21 

0,9  47 15 39 35 34 43 41 36 32 32 41 40 33 28 26 39 37 31 26 23 

1,0  50 47 42 38 36 46 41 38 34 34 41 42 36 31 28 42 40 33 28 25 

1,1  53 50 44 40 39 48 46 11 36 36 47 46 38 33 30 45 42 35 30 27 

1,25  57 53 48 43 42 51 18 11 39 39 50 18 41 36 32 47 45 37 33 29 

1,5  61 57 52 47 46 55 52 47 43 42 53 51 44 38 35 51 48 40 35 31 

1,75  65 60 54 51 49 59 54 50 46 45 59 54 48 42 38 55 51 43 38 34 

2,0  68 62 57 54 52 62 56 52 49 47 64 59 51 45 40 58 54 46 41 36 

2,25  70 64 59 56 51 64 58 54 51 49 67 61 53 47 42 61 56 48 43 38 

2,5  72 65 60 57 56 66 60 55 52 51 70 63 55 49 44 63 58 50 45 40 

3,0  75 67 62 60 58 69 62 58 55 53 72 65 56 50 15 65 59 51 46 41 

3,5  78 69 65 62 60 71 63 59 57 55 75 67 59 53 48 68 61 53 48 42 

4,0  80 70 66 64 62 72 64 61 58 56 77 69 61 55 49 70 63 55 50 44 

5,0  82 72 69 66 64 75 65 62 60 58 79 70 62 56 50 72 64 56 51 45 

 



4.4.3 Розрахунок механічної системи вентиляції 

Місцева вентиляція служить для видалення шкідливих речовин 

безпосередньо із зон їх виділення (місць паяння, зварки, лудіння, механічного 

розпилення, випару, нанесення лакофарбових покриттів і ін.) і перешкоджає 

таким чином розповсюдженню їх в робочій зоні виробничих приміщень. 

Залежно від призначення місцева вентиляція буває: · витяжна. До неї 

відносяться: витяжні парасольки; бортові, бічні і шарнірнотелескопічні 

відсмоктування; відсмоктувачі вбудовані в робочі місця і інструменти і т. ін.; 

· припливна. До неї відносяться: легко-теплові завіси, повітряні душі. Залежно 

від взаємного розташування джерел шкідливих виділень і відсмоктуючих 

пристроїв місцева вентиляція може бути: відкрита і закрита. До відкритої 

місцевої вентиляції відносяться пристрої, в яких відсмоктуючі пристрої 

(панелі) розташовані на деякій відстані від джерела шкідливих виділень. У 

місцевій вентиляції закритого типу джерела шкідливих виділень розташовані 

усередині укриття, в якому створюється розрідження і за рахунок цього 

перешкоджається розповсюдження шкідливих речовин в робочій зоні. Це: 

витяжні шафи, витяжні вітринні відсмоктувачі, кожухи, кабіни і ін. 

Розрахунок механічної вентиляції перш за все зводиться до визначення 

необхідного повітрообміну Lн. 

Можливі такі конкретні умови: 

1. При нормальному мікрокліматі і відсутності шкідливих речовин, 

м3/год, 

Lн=N·L1,                                         (4.13) 

де N – число працівників у найчисленнішій зміні; 

    L1 – витрата повітря на одного працівника за годину, що береться 

залежно від об'єму приміщення, що припадає на кожного працівника (при 

об'ємі на одного працівника менше 20 м3 витрата повітря повинна бути не 

менше L1 = 30 м3/год; при об'ємі на одного працівника більше 20 м3 витрата 

повітря повинна бути не менше L1 = 20 м3/год; при об'ємі більше 40 м3 на 

одного працівника і наявності вікон і дверей повітрообмін не розраховується. 

2. При виділенні пари або газів у приміщенні необхідний повітрообмін, 

м3/год, визначається, виходячи з умови розбавлення їх до гранично 

допустимих концентрацій: 

Lн=G/(qвид-qпр),                                    (4.14) 

де G – кількість пари, газів або пилу, що виділяється, мг/год; 

     qвид – концентрація шкідливих речовин в повітрі, що видаляється, 

мг/м3, не повинна перевищувати ГДК; 

     qпр – концентрація шкідливих речовин у припливному повітрі, мг/м3, 

не повинна перевищувати 0,3 ГДК; 



3. При боротьбі з надмірним теплом необхідний повітрообмін, м3/год, 

визначається з умов асиміляції теплових надлишків об'ємом повітря, що 

подається: 

L=Q/0,24ρ(t1–t2),                                          (4.15) 

де Q – надмірне тепловиділення, ккал/год; 

     0,24 – теплоємність сухого повітря, ккал/кг·град.; 

     ρ – густина повітря ,що подається, кг/м3; 

     t1 – температура повітря всередині приміщення, Со; 

     t2 – температура повітря зовні, Со. 

4. При виділенні вологи необхідний повітрообмін, м3/год, визначається 

за формулою: 

Lн=W/(d1–d2),                                          (4.16) 

де W – маса водяної пари, що виділяється в приміщенні, г/год; 

     d1 – вологоємність повітря, що виходить з приміщення, г/м3; 

     d2 – вологоємність зовнішнього повітря, г/м3. 

5. Метод визначення необхідного повітрообміну за кратністю, м3/год, 

застосовується для орієнтовних розрахунків (інспекторський метод): 

L = VК,                                            (4.17) 

де V – об'єм приміщення, м3; 

     К – кратність повітрообміну, показує кількість змін повітря в 

приміщенні за годину. 

Залежно від призначення приміщення повітря, що подається туди, 

піддається: 

1 Очищенню. 

2 Нагріванню, охолоджуванню, сушінню або зволоженню. 

3 Озонуванню. 

Деякі гази мають неприємний запах. У результаті окислення газів 

озоном запах зникає. Проте тривале перебування людини в атмосфері з 

високою концентрацією озону супроводжується головними болями і 

подразненням дихальних шляхів. 

4 Іонізації. 

Для штучної іонізації повітря використовують іонізуючу здатність 

альфа-променів, що випромінюються радіоактивними речовинами. Легкі іони 

кисню в повітрі додають йому позитивну гігієнічну властивість( т.зв. живе 

повітря). При нагріванні, охолодженні і фільтрації різко зменшується вміст 

іонів у повітрі. 

Ультрафіолетова радіація створюється за допомогою спеціальних 

ртутних бактерицидних електричних ламп. Ці лампи встановлюють усередині 

повітропроводів. 



5 Дезінфекції. Для очищення повітря від бактерій застосовують 

наповнені масляні фільтри, в яких до масла додають речовини з 

бактерицидними властивостями. 

Повітря, що видаляється з приміщень або подається в приміщення, 

очищають в пристроях різних конструкцій. 

Важливим показником роботи такого устаткування є ступінь очищення 

повітря, який визначають за формулою: 

η=(q1–q2)/q1,                                                                       (4.18) 

де q1 і q2 – вміст домішок, відповідно до і після очищення, мг/м3. 

Універсальних пиловловлювальних пристроїв, придатних для будь-яких 

видів пилу і для будь-яких початкових концентрацій, не існує. 

Очищення повітря може бути: 

1 - грубим (пил > 50 мкм); 

2 - середнім (від 10 до 50 мкм); 

3 - тонким (менше 10 мкм). 

Для грубого і середнього очищення застосовують уловлювачі, дія яких 

заснована на використовуванні для осадження частинок пилу сил тяжіння або 

інерційних сил. 

1. Осаджуванні камери простої дії для грубого очищення. 

 
Рисунок 4.3 - Схема пилоосаджувальної камери 

2. Лабіринтові пилоосаджувачі. 

 
Рисунок 4.4 - Схема лабіринтового пилоосаджувача 

 

 



3. Відцентрові пристрої. 

 
Рисунок 4.5 - Схема циклона 

 

 Застосовують для осадження важкого пилу розміром більше 0,001 мм. 

Принцип – різке зменшення швидкості руху забрудненого повітря на виході 

(до 0,5 м/с). 

1 Принцип – за рахунок раптової різкої зміни напряму руху 

запорошеного повітря. Ступінь очищення – 0,8 – 0,98. 

2 Принцип – за рахунок відцентрової сили, під впливом якої 

забруднюючі частинки притискаються до стінок, втрачають швидкість і 

опускаються вниз. 

Мультициклони – циклони малих розмірів. У них великий коефіцієнт 

очищення, але обмежена продуктивність. Їх ставлять в групи або батареї . 

Для тонкого очищення застосовують: 

а) сухі фільтри (паперові, тканинні, сітчасті); 

б) гідравлічні фільтри (масляні, сітчасті і касетні, водяні фільтри); 

в) електричні фільтри (ДВП – димові, вертикально пластинчасті); 

г) ультразвукові (акустичні) фільтри. 

Приклад виконання даного підрозділу наведено в Додатку Г. 

 

4.4.4 Розрахунок блискавкозахисту 

Блискавкозахист — це комплекс захисних пристроїв, призначених для 

забезпечення безпеки людей, збереження будинків і споруджень, устаткування 

і матеріалів від можливих вибухів, руйнувань і пожеж, що виникають від удару 

блискавки, а в будинках сільськогосподарських підприємств — також для 

забезпечення безпеки тварин і птахів. 

Блискавковідвід — пристрій, що сприймає удар блискавки і відводить її 

струм у землю. Блискавковідвід забезпечує захист від прямих ударів 

блискавки. Захисна дія блискавковідводу заснована на властивості блискавки 



уражати найбільш високі і добре заземлені металеві спорудження. У 

загальному випадку блискавковідвід складається з опори, блискавкоприймача, 

безпосередньо сприймаючого удар блискавки, струмовідводу, по якому струм 

блискавки передається в землю, заземлювача, що забезпечує розтікання 

струму блискавки в землі. У деяких випадках функції опори, 

блискавкоприймача і струмовідводу об’єднуються (використання труб або 

ферм). 

З’єднання блискавкоприймачів зі струмовідводами і струмовідводів із 

заземлювачем повинні виконуватися, як правило, зварюванням, а при 

неприпустимості вогневих робіт дозволяється виконання болтових з’єднань з 

перехідним опором не більше 0,05 Ом при обов’язковому щорічному контролі 

останнього перед початком грозового сезону. 

Зона захисту блискавковідводу — простір, усередині якого будинок і 

спорудження захищене від прямих ударів блискавки з надійністю не нижче: 

-зона захисту типу А — 99,5%; 

-зона захисту типу Б — 95%. 

Визначають радіус зони захисту, м.: 

2 2
a b

r ,
2 2

   
= +   

   
      (4.19) 

де а, b - довжина та ширина будівлі, м: 

Визначають висоту блискавковідводу, м: 

у
r 1,875 h

h ,
1,5

+ 
=       (4.20) 

де hy - висота зони захисту, м. 

 
Рисунок 4.6 — Зона захисту одиночного стрижневого блискавковідводу 

 

 

 

 

 

 



Додаток А 

(довідковий) 

Приклад оформлення  підрозділу 4.1 дипломного проєкту 

 

4.1 Нормативно-правова база з охорони праці для комбікормового 

підприємства 

Головним завданням служби охорони праці є охорона здоров'я людей, 

що працюють в різних галузях народного господарства. В основному робота 

повинна бути спрямована на профілактику та попередження можливості 

отримання виробничих травм та професійних захворювань. Тому, в даному 

проекті, охорона праці тісно пов'язана з забезпеченням максимально можливої 

безпеки здійснення технологічних процесів, режимів роботи та порядку 

обслуговування обладнання, організації технологічних потоків. 

Бакалаврської роботою враховані основні вимоги Закону України «Про 

охорону праці», затвердженим Постановою Верховної ради України від 

14.10.2002 року та передбачені заходи направлені на підвищення охорони 

праці під час експлуатації будівель і споруд, зокрема при розробці 

архітектурно-будівельних рішень. 

Всі посадові особи, які відповідальні за охорону праці, в своїй роботі 

керуються нормативними документами при виконанні технологічних 

операцій. 

Приведемо перелік таких документів [2]: 

- Закон України «Про охорону праці»; 

- ДНАОП 2.00-1.01-00 Правила ОП у сільськогосподарському 

виробництві; 

- НАОП 1.9.70-2.01-80 Типовий стандарт комбікормового 

підприємства з охорони праці. Обладнання виробниче нестандартне. 

Загальні умови безпеки; 

- НАОП 1.8.20-1.01-78 Правила виробничої санітарії для зернової 

промисловості; 

- НАОП 1.8.20-1.02-77 Правила експлуатації водопровідних та 

каналізаційних споруд; 

- НАОП 1.8.20-1.03-84 Правила охорони праці робочих підприємств 

зернової промисловості; 

- НАОП 1.8.20-2.01-85 ОСТ 49-215-85 Комбікормове виробництво. 

Загальні вимоги безпеки; 

- НАОП 1.8.20-2.27-81 ОСТ 49-185-81 Засоби власного захисту 

робітників зернової промисловості. Загальні вимоги. Класифікація; 



- НАОП 2.0.00-2.03-84 ОСТ 46.0.175-84 Штучне та природне 

освітлення робочих місць у виробничих приміщеннях. Загальні вимоги; 

- Інструкції з пожежної безпеки по цеху та на підприємстві. 

До початку експлуатації цеху дані нормативні документи необхідно 

придбати в потрібній кількості та ознайомити з їх змістом робітників цеху. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток Б 

(довідковий) 

Приклад оформлення  підрозділу 4.2 дипломного проєкту 

 

4.2 Аналіз небезпек комбікормового підприємства 

При роботі пресу-гранулятору можливі появи небезпечних і шкідливих 

факторів. 

Дана машина є джерелами вібрації і сильного шуму, що створюється 

роботою електродвигунів, тертям рухомих частин, переміщенням продукту, 

його змішуванням, пресуванням і багато іншого. 

Велику небезпеку представляють рухомі частини: ремені шківів 

клиноремінних передач, шнеки, вали електродвигунів. 

При завантаженні до машини сухих компонентів (зернової суміші) 

можливе утворення пилу, який може викликати захворювання у робітників. 

Вибухонебезпечність являє накопичення в обладнанні та в повітрі 

виробничого приміщення зернового пилу. 

Небезпека поразки електричним струмом: контакти електродвигунів, 

проводка, щит управління. 

Увесь органічний пил, що виділяється у виробниче приміщення у 

вигляді аерозолів і аерогелів, являє собою велику потенційну небезпеку. 

При певних умовах вони можуть вибухати, викликаючи сильне руйнування, 

нерідко з летальним результатом. 

Деякі види сировини, в результаті окислювальних процесів можуть 

само-зігріватися і самозайматися, нерідко будучи причиною пилових 

вибухів. 

Органічний пил може почати тліти від впливу високотемпературних 

джерел електричного або газового зварювання, кинутий недопалок, сірники 

тощо. Серйозну небезпеку становить статична електрика - «невидимий 

ворог», про існування якого в ряді випадків і не підозрюють. 

Для стійкого функціонування виробництва, його екологічності і для 

виконання правил безпеки праці [3]: 

- забороняється неправильне влаштування і експлуатація 

технологічного і електротехнічного обладнання; 

- забороняється використання обігрівача з відкритою спіраллю; 

- не можна розводити вогнища в приміщеннях; 

- дозволяється палити тільки в відведених для паління місцях; 

- забороняється встановлювати, без дозволу Державного пожежного 

нагляду, установки з використанням відкритого вогнища (опалювальні печі, 

теплогенератори, калорифери); 



- забороняється перевантаження електромережі; 

- забороняється зберігати в виробничих приміщеннях бензин, паливно-

мастильні матеріали та інші легкозаймисті речовини; 

- не можна працювати на установках, на яких не встановлений захист 

електропроводів від попадання в них вологи. 

Для аналізування рівня безпеки праці, екологічності та стійкості 

функціонування виробництва у надзвичайних ситуаціях необхідно 

аналізувати кожну технологічну операцію окремо, яка проводиться в цеху. 

Для зручності результати аналізу зводимо в таблицю 4.1. 

 

Таблиця 4.1 – Аналіз небезпечних ситуацій на підприємстві 
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Небезпечний рівень напруги в 

електромережі 
+ + + + + + 

Відсутність або недостатня 

кількість природного світла 
+ + + + + + 

Недостатня освітленість 

робочої зони 
+ + + + + + 
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Додаток В 

(довідковий) 

Приклади оформлення  підрозділу 4.3 дипломного проєкту 

 

4.3 Планування заходів з охорони праці 

До заходів, які покращують умови та охорону праці, відносяться всі види 

діяльності, що спрямовані на попередження, ліквідацію або зниження впливу 

шкідливих і небезпечних факторів на робочого. Умовно ці заходи ділять на 

організаційні, технічні та санітарно-гігієнічні. 

Організаційні заходи включають контроль за виконанням режиму праці 

та відпочинку, навчанням, атестацією та інструктажі. 

Технічні заходи повинні стабільно забезпечувати безпеку як при 

нормальних режимах експлуатації, так і у випадках відказів, аварійних 

ситуацій тощо. 

Заходи санітарно-гігієнічного характеру визначені санітарними 

нормами ДСанПіН 2.2.4-171-10 і різними будівельними нормами та 

правилами, а також стандартами ССБТ. 

Номенклатура заходів підвищення безпеки праці наведена у таблиці 4.1. 

 

Таблиця 4.1 – Загальний перелік заходів підвищення безпеки праці 

Найменування заходів Термін 

виконаня 

Відповідальні особи 

1 Організаційні 

1.1 Розробити зміст і оформити 

куточок з охорони праці у цеху 

1.2 Придбати нормативну 

літературу з охорони праці у цеху 

1.3 Розробити інструкції з охорони 

праці 

1.4 Проводити навчання, атестацію 

та інструктажі з охорони праці у 

цеху 

IІІ квартал 

2021р. 

IV квартал  

2021 р. 

І квартал  

2022 р. 

ІІ квартал 

2022р. 

 

Інженер з охорони 

праці 

Інженер з охорони 

праці 

Начальник цеху 

 

Інженер з охорони 

праці 

2 Технічні 

2.1 Скласти карти технічного 

обслуговування обладнання та 

устаткування цеху 

ІІI квартал 

2021 р. 

 

IV квартал 

2021 р. 

Начальник цеху 

 

 

Інженер з охорони 

праці 



2.2 Оснастити обладнання цеху 

знаками безпеки відповідно 

ГОСТ12.4.026-76 

2.3 Спроектувати та оснастити цех 

ефективним заземленням 

2.4 Спроектувати та оснастити цех 

вентиляцією 

2.5 Спроектувати та оснастити цех 

штучним освітленням 

 

IV квартал  

2021 р 

IV квартал  

2021 р. 

IV квартал 

2021р. 

 

Інженер-електрик 

 

Інженер-електрик 

 

Інженер-електрик 

3. Санітарно-гігієнічні 

3.1 Організувати щорічний 

медичний огляд працівників 

3.2 Організувати видачу спецодягу 

працівникам цеху 

Щорічно 

 

IІІ квартал 

2021р. 

⎯ 

 

Начальник цеху 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток Г 

(довідковий) 

 

4.4 Інженерні розрахунки з охорони праці (приклади)  

4.4.1 Розрахунок захисного заземлення 

Опір розтікання струму одиночного вертикального електроду 4Ом 

визначаємо по формулі 5: 

        (4.1) 

де  - питомий опір ґрунту, Ом, для чорнозему: 

      =30 5 

      - коефіцієнт сезонності для смуги: 

     =1,75 5 

      – довжина смуги, м. Приймаємо: 

      

      – еквівалентний діаметр смуги, м: 

,       (4.2) 

де  – ширина смуги, м: 

     

 

      – глибина залягання смуги, м: 

      

 

Опір розтіканню струму смуги, яка з’єднує стержневі електроди: 

,      (4.3) 

де  – коефіцієнт використання з’єднувальної смуги: 

      5 

 

Визначаємо опір розтіканню струму одиночного вертикального 

трубчастого електрода 5: 

,   (4.4) 

 

П
П

1
R lg ,

2 1 d h

 




= 

  





П


П


l

l 8=

d

b95,0d =

b

b 0,05=

d 0,95 0,05 0,048м=  =

h

h 0,5=

П

30 1,75 8
R lg 2,6Ом

2 3,14 8 0,048 0,5


=  =

  

ВП

П

ПД

R
R


=

вп


вп
0,72 =

ПД

2,6
R 3,6Ом

0,72
= =










−

+
+







=

ел

ел

ел

ел

ел

ел

ел
lt4

lt4
5,0

d

l2
lg

l366,0
R







де  – коефіцієнт сезонності для електрода: 

     Ψел=1,3 5 

      – довжина електрода, м. Приймаємо: 

      

      – діаметр електрода, м. Приймаємо: 

      

      – глибина залягання електрода, м: 

      5 

 Ом 

Визначаємо опір групи з шести електродів без урахування смуги 

зв’язку 5: 

,      (4.5) 

де  – кількість електродів; 

      

      – коефіцієнт використання стержневих заземлювачів: 

      5 

 

Визначаємо опір розтіканню струму заземлюючого пристрою, який 

складається з шести електродів 5: 

,     (4.6) 

 

Опір розтіканню струму спроектованого заземлюючого пристрою 

менше 4Ом, що задовольняє вимогам Правил будови електроустановок 

стержневих заземлювачів. 

 

4.4.2 Розрахунок штучного освітлення виробничої ділянки 

Для ділянки виробництва макаронних виробів можливо використати 

ліхтарі типу ПСХ – 60-УЗ, ППР – 200 та СУ – 200М із лампами накалювання 

та люмінесцентними типу ЛДУ. 
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Система освітлення загальна, освітленість 200Лк, що відповідає 

четвертому розряду робіт. Висота підвісу світильників 1,5м. Розміри 

приміщення  

Світовий потік,  Лн визначимо за формулою: 

     

(4.7) 

де - мінімальна нормативна освітленість, Лк:  =220 

    - коефіцієнт мінімальної освітленості: =1,3 [5] 

    - коефіцієнт запасу: =1,3 [5] 

    - площа освітлення, м2: =1584 

    - кількість ліхтарів, шт.: =18 

   - кількість ламп у ліхтарі, шт.: =2 

    - коефіцієнт використання світлового потоку: =0,6 [5] 

 

Таким чином вибираємо стандартну лампу ЛДЦ – 40 ГОСТ 6825–70 з 

світловим потоком 3000Лн потужністю 40Вт. 

Загальну потужність ліхтарів, , визначимо за формулою: 

     
(4.8) 

де - потужність однієї лампи, Вт: 

      

 
 

 

4.4.3 Розрахунок вентиляції 

Для боротьби з запиленістю повітря необхідна надійна герметизація 

технологічного і транспортного обладнання та ефективна робота 

аспіраційних систем. 

У цехах з виробництва комбікормів можливе застосування різних видів 

вентиляції, однак в основному застосовується припливно-витяжна 

вентиляція, яка забезпечує одночасну подачу і видалення повітря. За 

призначенням вона підрозділяється на загальну і місцеву, а за способом 

переміщення повітря - з природним або штучним побудником. 

Система вентиляції повинна підтримувати нормовані параметри 

повітря в приміщенні у відповідності з санітарно-гігієнічними вимогами. 

При розрахунку вентиляції приміщення рекомендується така послідовність: 

24 66м
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вибір схеми системи вентиляції, розрахунок повітрообміну, визначення 

основних параметрів елементів системи вентиляції. 

Існують різні методи визначення величини необхідного повітрообміну 

у виробничих приміщеннях [2]. 

Для приміщень, в яких виділяються шкідливі речовини при 

технологічному процесі (у нашому випадку - пилу), величину необхідного 

повітрообміну визначають з умови видалення виділяються шкідливих 

речовин за формулою: 

т

1 2

C
L ,

К (C C )
=

 −
  (4.9) 

де С - кількість шкідливих речовин, що виділяються в приміщенні, 

мг/год.: 

    С 2900=   

    К - коефіцієнт рівномірності розподілення вентиляційного повітря, 

приймаємо: 

    К=0,8 

    С1 - допустимий вміст шкідливих речовин в 1 м3 повітря, тобто ГДК - 

гранично допустима концентрація, мг/м3, для зернового пилу: 

    С1 = 6  

    С2 - вміст шкідливих речовин в 1 м3 припливного повітря, мг/м3: 

    С2= 0,01  

( )
3

т

2900
L 605,2м / год

0,8 6 0,01
= =

−
 

У наближених розрахунках повітрообміну при перевірці ефективності 

роботи вентиляції може застосовуватися метод розрахунку по кратності 

повітрообміну. 

Коефіцієнт кратності повітрообміну k визначений експериментально 

для різних виробничих приміщень і дорівнює 2...8. Він показує, скільки 

разів протягом години повинен змінюватися повітря в об'ємі приміщення: 

L k V ,=    (4.10) 

де L - величина необхідного повітрообміну, м3/год; 

    k - коефіцієнт кратності повітрообміну (2...8); 

   V – об’єм виробничого приміщення, м3: 

    V  216 =  

У нашому випадку: 
3

L 3 216 648м / год=  =   

Діаметр повітропроводу (d, м) для механічної вентиляції визначається 

із залежності: 



4L
d ,

3600
=   (4.11) 

де L - величина повітрообміну в приміщенні, м3/год.; 

      - швидкість руху повітря в повітропроводі, м/с. При механічній 

вентиляції: 

    8...12 =   

Звідси: 

4 648
d 0,15 м

3600 3,14 10


= =

 
 

Визначимо необхідний тиск вентилятора: 

т м
p p p ,= +   (4.12) 

де 
т

p  - втрати тиску на тертя у повітроводі, Па; 

    
м

p  - втрати тиску, викликані місцевими опорами, Па. 

Втрати тиску в круглому прямому повітропроводі складають: 
2

т

L
p ,

2d


=  (4.13) 

де  - коефіцієнт опору, для рівних залізних труб: 

    0,02 =  

….L - довжина труби, м; 

      - густина повітря, кг/м3 (для умов роботи нашої установки: 

     1,293...1,189 =  
2

т

5,0 1,240 10
p 0,02 41,3Па

2 0,15

 
= =


 

При русі повітря з постійною швидкістю на всій довжині ділянки 

втрати тиску, викликані місцевими опорами, складуть: 
2

м
p ,

2


 =    (4.14) 

де   - сума коефіцієнтів місцевих опорів на розрахунковому ділянці. 

На нашій ділянці присутнє раптове звуження 
1

0,29 = , раптове 

розширення 
2

0,81 =  і жалюзі на виході 
3

3,0 = , значить: 

 0,29 0,81 3,0  4,1 = + + =  

Звідти: 
2

м

10
p 4,1 1,24 254,2Па

2
=  =  

У нашому випадку тиск відцентрового вентилятора становитиме: 
2

p 41,3 254,2 295, Па  30,1 кг5 / м+ == =  



Знаючи подачу (величину необхідного повітрообміну) і тиск 

відцентрового вентилятора по технічній характеристиці підбираємо 

необхідний вентилятор: серія Ц4-70 №2,5. 

 

Рисунок 4.1 - Схема витяжної мережі системи вентиляції 

I...III - номери розрахункових ділянок; 1...4 - місцеві опори; 1 - жалюзі 

на вході; 2 - коліно з кутом повороту   90 =  ; 

3 - раптове розширення отвору; 4 - дифузор вентилятора 

Розрахункова потужність електродвигуна для приводу вентилятора: 

з

р

в

К L р
N ,

3600 102
=


 (4.15) 

де 
в

  - коефіцієнт корисної дії вентилятора, для відцентрових 

вентиляторів: 

в
0,4..0,6 =  [5] 

р

1,3 648 30,1
N 0,14кВт

0,5 3600 102

 
= =

 
 

Здійснений вибір схеми системи вентиляції, розрахунок повітрообміну, 

визначення основних параметрів елементів системи вентиляції 

забезпечують нормовані параметри повітря в приміщенні у відповідності з 

санітарно-гігієнічними вимогами [2].  

 

 

 

 

 



4.4.4 Розрахунок блискавко захисту 

Визначаємо радіус зони захисту, м.: 

2 2
a b

r ,
2 2

   
= +   

   
      (4.16) 

де а, b- довжина та ширина будівлі, м: 

     а=30 

     b=14 

2 2
30 14

r 16 ,6 м
2 2

   
= + =   

   
 

Визначаємо висоту блискавковідводу, м: 

у
r 1,875 h

h ,
1,5

+ 
=       (4.17) 

де hy-висота зони захисту, м: 

     hy=7 

16,6 1,875 7
h 19,82м

1,5

+ 
= =  
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