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Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки: Збірник
матеріалів П’ятої науково-методичної конференції (з участю студентів), м.
Київ, 24-25 травня 2011 р. –К.: НТУУ ―КПІ‖, 2011. - 156 с.
У збірнику представлені програма та наукові праці учасників П’ятої
науково-методичної конференції (з участю студентів) ―Проблеми охорони
праці, промислової та цивільної безпеки‖, що відбулася у м. Києві 24-25 травня
2011 р.
Наведено результати наукових досліджень щодо безпеки на виробництві,
екологічної безпеки та безпеки життєдіяльності, а також методичних доробок
щодо викладання дисципліни ―Безпека життєдіяльності та охорона праці‖ у
вищих навчальних закладах освіти.
Оргкомітет конференції:
Левченко О.Г., докт.техн.наук, зав.каф. ОПП та ЦБ (голова)
Полукаров Ю.О., канд.техн.наук, доц. (співголова)
Сабарно Р.В., канд.техн.наук, доц. (член оргкомітету)
Луц Т.Є., ст.викладач, (член оргкомітету)
Дата проведення конференції – 24-25 травня 2011 року.
Місце проведення конференції – кафедра охорони праці, промислової
та цивільної безпеки НТУУ ―КПІ‖, навчальний корпус № 22, кімн. 517 (м. Київ,
вул. Борщагівська, 115/3)
Рецензент - Розен В.П., канд.техн.наук, проф., зав.каф. АУЕК НТУУ ―КПІ‖
Матеріали конференції розглянуто і схвалено на засіданні кафедри
охорони праці, промислової та цивільної безпеки. Протокол № 6 від 23.03.11 р.
Віддруковано з представлених в електронному вигляді авторських
оригіналів.
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за
грамотність і правильність оформлення матеріалів, за об’єктивність добору та
точність викладених фактів, а також використаних відомостей, які не
підлягають відкритому опублікуванню.
Редакційна колегія може не поділяти точки зору авторів.
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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ*
24 травня 2011 р. – перший день роботи конференції
10.00 – Відкриття конференції. Привітання учасників конференції. О.Г.Левченко – голова
оргкомітету.
10.15 – Моделювання складу насиченої пари при зварюванні легованих сталей. Левченко
О.Г., Безушко О.М.
10.30 – Економічна ефективність місцевої вентиляції для робочих місць зварників.
Левченко О. Г., Лук’яненко А. О.
10.45 – Вплив параметрів основних режимів контактного точкового зварювання на
відносне енергетичне навантаження магнітного поля. Левченко О.Г., Тимошенко
О.М.
11.00 – Реалізація аналітичних функцій в інформаційних системах з наглядової
діяльності. Ткачук К.Н.
11.15 – Теоретичні основи застосування імітаційного моделювання в сфері охорони
праці. Ткачук К.Н.
11.30 – Перерва.
11.45 – Особливості забруднення повітря робочої зони паро-газовими речовинами на
підприємствах галузі телекомунікації. Вибір та застосування засобів захисту
працюючих. Гавриш С.А., Гавриш А.С.
12.00 – Використання багатофункціональних інтегрованих систем комплексної безпеки
та їх складових в сучасних комп’ютеризованих системах управління охороною
праці. Каштанов С.Ф., Чернушак І.І.
12.15 – Конструкция комбинированной пылеподавляющей забойки скважинного заряда.
Ковтун И.Н., Гурин А.А., Луц А.О., Демчук Н.Г.
12.30 – Зниження концентрації шкідливих речовин в підземних виробках при
використанні машин з дизельним двигуном. Ковтун І.М., Лапшин О.Є., Савченко
О.П., Раухвергер І.А.
12.45 – Особливості травматизму у вугільній промисловості. Мітюк Л.О., Богуцький
С.Ю.
13.00 – Обідня перерва.
14.00 – Особливості вирощування культур у садах і городах в умовах радіоактивного
забруднення. Міхеєв Ю.В., Пересипкіна Н.В.
14.15 – Вирішення задач управління в сфері охорони праці за допомогою методу
експертних оцінок. Полукаров О.І.
14.30 – Заходи безпеки при роботі з пестицидами в наукових лабораторіях. Гаврикова
В.С., Орленко А.Т.
14.45 – Застосування регресійного аналізу для підвищення ефективності планування
заходів з охорони праці зварників. Полукаров Ю.О.
15.00 – Оцінка ризику професійної захворюваності у працюючих. Полукаров Ю.О.
15.15 – Плакати як засіб пропаганди охорони праці на виробництві. Полукаров Ю.О.,
Марковський О.В.
15.30 – Випадок на повітряній лінії електропередавання напругою 330 кВ. Сабарно Р.В.,
Гречко В.В.
15.45 – Електричні параметри тіла людини під напругою з частотою 50 Гц. Сабарно Р.В.,
Севастюк І.М., Гречко В.В.
16.00 – Закінчення першого дня роботи конференції.
16.15 – Планування заходів з охорони праці на підприємстві за допомогою динамічного
програмування. Полукаров О.І.
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25 травня 2011 р. – другий день роботи конференції
10.00 – Сучасні системи захисту персоналу під час експлуатації об’єктів ядерної
енергетики. Третякова Л.Д., Мітюк Л.О.
10.15 – Підвищення безпеки технологічного процесу розколу гранітних блоків.
Фоменко І.О.
10.30 – Шкідливі та небезпечні фактори при експлуатації абразивного інструменту.
Фоменко І.О.
10.45 – Інформаційно-вимірювальна система підвищення ефективності забезпечення
охорони праці та екологічної безпеки експлуатації систем трубопровідного
транспорту. Фоменко І. О., Шиян В.Д.
11.00 – Проблеми і перспективи інноваційного розвитку спеціальних засобів
індивідуального захисту працівників ОВС. Фоменко І.О.,Шиян В.Д.
11.15 – Особливості визначення стану умов праці в сучасному офісі. Арламов О.Ю.
11.30 – Перерва.
11.45 – Порушення процесів життєдіяльності організму при біологічному впливі
радіації. Землянська О.В.
12.00 – АЕС вчора, сьогодні, завтра. Землянська О.В., Жадан І., Рудковська Ю.
12.15 – Вплив аварії на АЕС ―Фукусіма-1‖ на життєдіяльність людей. Землянська
О.В., Зяхор Д. Ю., Щеглюк О.Ю.
12.30 – Актуальні питання дисципліни ―Безпека життєдіяльності‖ для студентів
вищих навчальних закладів. Луц Т.Є., Дідик К.Д.
12.45 – Методи та засоби визначення радіаційного стану навколишнього середовища.
Луц Т.Є., Гуща О.В., Очкур С.С.
13.00 – Обідня перерва.
14.00 – Фактори, що впливають на готовність суб’єкта до дій у кризових ситуаціях.
Луц Т.Є., Руденко Н.О.
14.15 – Деякі аспекти управління охороною праці на малих підприємствах видавничополіграфічної галузі. Мацапура Д., Демчук Г.В.
14.30 – Проблеми охорони праці і екології при виготовленні фотополімерних
друкарських форм та можливі способи їх вирішення. Шепельова А., Кабиш А.,
Немеш Я., Демчук Г.В.
14.45 – Вибір параметрів контролю у системі діагностування ізоляції електричних
кабельних мереж. Сабарно Л.Р., Севастюк І.М.
15.00 – Базисні та ефективні методи вибухового подрібнення обводнених порід на
кар’єрах. Козлов С.С., Козьяков В.С. Козлов Д.С., Пінчук О.О.
15.15 – Проектування турбулентно вентилюємих чистих приміщень. Орленко А.Т.,
Похилько С.М.
15.30 – Застосування автоматизованої системи управління шахтним електровозом для
підвищення рівня безпеки праці. Закладний О.М., Прядко С.Л., Смоляр В.Г.,
Закладний О.О.
15.45 – Застосування системи УТАС для підвищення рівня охорони праці при
видобутку вугілля з тонких пластів. Закладний О.М., Прядко С.Л., Смоляр
В.Г., Закладний О.О.
16.00 – Виступи учасників конференції.
16.15 – Заключне слово. О.Г.Левченко – голова оргкомітету.
16.30 – Прийняття рішень. Закриття конференції.
* У ході конференції у програмі можливі зміни
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ УМОВ ПРАЦІ
В СУЧАСНОМУ ОФІСІ
Арламов О. Ю. (каф. «ООП та ЦБ» НТУУ «КПІ»)

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про Порядок
проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 1 серпня 1992 р.
№442, атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах
і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де
технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є
потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що
можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх
нащадків як тепер, так і в майбутньому. Основна мета атестації полягає у
регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і
працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці,
пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у
несприятливих умовах.
Атестація робочих місць передбачає:
- установлення факторів і причин виникнення несприятливих умов праці;
- санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого середовища,
важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці;
- комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці
на відповідальність їхніх характеристик стандартам безпеки праці,
будівельним та санітарним нормам і правилам;
- установлення ступеня шкідливості й небезпечності праці та її характеру
за гігієнічною класифікацією;
- обґрунтування віднесення робочого місця до категорії із шкідливими
(особливо шкідливими), важкими (особливо важкими) умовами праці;
- визначення (підтвердження) права працівників на пільгове пенсійне
забезпечення за роботу у несприятливих умовах;
- складання переліку робочих місць, виробництв, професій та посад з
пільговим пенсійним забезпеченням працівників;
- аналіз реалізації технічних і організаційних заходів, спрямованих на
оптимізацію рівня гігієни, характеру і безпеки праці.
Словосполучення, що зустрічаються в тексті, такі як: «технологічний
процес», «використовуване обладнання», «сировина та матеріали», «виробниче
середовище», дають хибну впевненість власникам та керівникам підприємств,
установ та організацій соціально-култьурної та невиробничої, що вимоги цієї
Постанови не поширюються на їхню діяльність. Однак, умови праці в
сучасному офісі дуже далекі від ідеалу і мова, в даному випадку, їдеться не
тільки про основну характеристику трудової діяльності офісного працівника –
напруженість праці (рівень якої, до речи, також повинен досліджуватися при
проведенні атестації).
Найбільш поширені забруднюючи речовини, що зустрічаються в офісних
приміщеннях та джерела їх походження:
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1. Фенол і формальдегід, що потрапляють в повітря переважно з
полімерних ремонтно-обробних матеріалів, меблів, ДСП, килимового покриття.
Формальдегід віднесений до класу канцерогенних речовин, що володіє
хронічною токсичністю. Пари формальдегіду надають дратівливу дію на
дихальні шляхи, очі, шкірний покрив. При тривалій дії на організм людини
негативно впливає на репродуктивні органи, викликаючи спадкову генетичну і
хромосомну мутацію. Фенол - сильна нервова отрута. Хронічне отруєння
фенолом виявляється в порушенні центральної нервової системи, а потім в
серцево-судинній, при подальшій інтоксикації вражається діяльність шлунковокишкового тракту, змінюється вітамінний обмін.
2. Група органічних речовин, що виділяються в повітря з полімерних
обробних матеріалів, - бензол, толуол, етилбензол, ксилол, меркаптани і ін.
Вміст цих речовин в офісних приміщеннях часто пов'язаний з тим, що
використовувані в ремонті офісів матеріали бувають найдешевшими і
неякісними. Вказані речовини надають загальнотоксичну дію на організм,
можуть викликати алергічні реакції.
3. Оксиди азоту, сірі, вуглецю, а також органічні сполуки, що часто
зустрічаються в офісних приміщеннях, розташованих поблизу автомобільних
доріг або автострад. Загальна система кондиціонування будівель може сприяти
попаданню вихлопних газів навіть на верхні поверхи будівель. Оксиди сірки
роблять вплив перш за все на слизисту оболонку верхніх дихальних шляхів,
можуть проникнути далі всередину легенів. Хронічне забруднення може
викликати бронхіальну закупорку, порушити функції легенів. У вологій
атмосфері з оксидів сірі, що викидаються електростанціями, підприємствами,
транспортом, утворюється сірчана кислота, дія на живі організми якої згубно.
Оксиди азоту (NO, NО2, NОх) - головна складова міського "смогу", роблять
вплив не тільки на легені, але і на органи зору. При малих дозах характерні
алергії і роздратування. Окисел вуглецю (З) - сильно токсичне з'єднання, що
викликає головний біль, запаморочення, блювоту, задишку. У 200 разів швидше
чим кисень приєднується до гемоглобіну крові і перешкоджає насиченню
киснем крові і тканин, м'язів і мозку. Особливого значення цей чинник набуває
для людей з порушенням серцевої діяльності. Незначне підвищення змісту
окислу вуглецю в крові викликає гострі ускладнення (серцеві напади,
порушення циркуляції крові і так далі). Небезпека отруєння підвищується для
людини, що палить.
4. Під час процесу копіювання відбувається виділення токсичних газів, до
складу яких можуть входити канцерогенні речовини, такі як тріхлоретан
(викликає подразнення шкіри), ізооктан, толуол (що викликає втому,
сонливість, роздратування слизових оболонок), ксилол (ниркова недостатність),
бензол (що має канцерогенну і тератогенну речовину, яка негативно впливає на
протікання вагітності). Використовувані в копіювальній техніці фоторецепторні
барабани покриті сульфідами кадмію і селену; під впливом електрики на їх
поверхні відбувається виділення газу, який може бути причиною роздратування
носоглотки, нудоти, блювоти, подразнення шкіри, риніту. Окис вуглецю
входить до складу тонера ксерокса і виділяється на етапі закріплення
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зображення. При великій концентрації в повітрі приміщення може викликати
головний біль, слабкість, сонливість, почастішання пульсу. Тонер ксерокса - це
з'єднання полімерів, вуглецю, оксиду заліза, неорганічних добавок. Його склад
завжди неоднорідно різний, іноді може містити канцерогенні речовини. За
ступенем шкідливості і небезпеки для здоров'я людини тонер може бути
порівняний з вугільним пилом, - він впливає на органи дихання, викликає
подразнення слизової оболонки очей, носоглотки, подразнення шкіри.
5. Різноманітні специфічні з'єднання, що містяться в зовнішньому і
внутрішньому повітрі підприємств (або колишніх підприємств), на території
яких знаходяться офіси. Наявність даних речовин в повітрі залежить від
профілю підприємства, продукції, що випускається ним, наявністю очисних
споруд.
6.Джерелом радону в приміщенні може бути бетон, цегла та інші
будматеріали, що містять природні радіонукліди. Радон сприяє виникненню так
званого синдрому хворих будівель. Спочатку цей синдром може проявлятися в
проблемах з диханням, потім у вигляді болів у суглобах, безсонні. Симптоми,
що нагадують грип, можуть зберігатися роками, поступово руйнуючи імунну
систему.
Ефект токсичної дії різних речовин залежить, в тому числі, від
мікрокліматичних умов в приміщенні офісу. Дуже часто при створенні і
організації робочих місць не враховується, що для комфортних умов роботи
важливі значення складових мікроклімату приміщення: температура повітря,
відносна вологість, швидкість руху повітря, температура поверхонь, радіаційна
температура.
Людським
організмом
мікроклімат
сприймається
як
багатофакторна функція, всі його компоненти знаходяться у взаємозв'язку один
з одним. І, якщо з підтримкою певної температури повітря при використанні
сучасних систем кондиціювання та опалення, проблем не виникає. То саме про
поєднання основних параметрів мікроклімату, частиш за все, забувають. Так,
наприклад, тепле повітря з низькою вологістю (так часто властивий сучасним
квартирам і офісам) діє на слизисті оболонки очей, рота, верхніх дихальних
шляхів (висушує їх) і може привести до утворення тріщин слизистих оболонок і
кровотечі дрібних судин. І навпаки: тривале і часте перебування людей в
умовах підвищеної вологості обтяжує перебіг багатьох захворювань. Особливо
чутливі до високої вологості хворі гіпертонічною хворобою і атеросклерозом.
При високій вологості створюються сприятливі умови для зростання цвілі,
хвороботворних бактерій в повітрі.
Недостатня іонізація повітря офісів
Виробнича діяльність людства, розвиток виробництв, хімічні забруднення
привели до різкого зменшення кількості легких іонів в повітрі, особливо
негативних. Велике скупчення оргтехніки, моніторів і комп'ютерів в офісах
руйнують корисні негативні аероіони в приміщеннях і генерують шкідливі
позитивні іони. Природні аероіони розряджаються у фільтрах кондиціонерів і
повітря виходить хоча і чистий, але "мертвий". Навіть хімічно чисте повітря,
що втратило такі свої фізичні властивості як іонізацію стає менш стійким до
несприятливих дій. Відмічено, що люди, що довго працюють в таких
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приміщеннях, хворіють найчастіше. Аероіони, проникаючи в легені людини,
заряджають кров, роблять клітки і тканини організму стійкішими, тобто
підвищують імунітет.
Окрему негативну роль відіграє забруднення повітря мікроорганізмамиВ
повітрі будь-якого приміщення майже завжди присутні умовно-патогенні
бактерії і цвілеві гриби. Вірогідність збільшення їх кількості в офісних
приміщеннях пов'язана з параметрами мікроклімату (температура повітря,
відносна вологість, наявність постійна вологих поверхонь) і з кількістю людей,
що щодня знаходяться на роботі або відвідуючих офіс.Мікроорганізми стають
особливо небезпечними для здоров'я при їх великому скупченні у повітрі що
вдихається або коли знижуються захисні властивості організму. У сучасних
містах мало хто з жителів може похвалитися хорошим імунітетом, тому
проблема мікробіологічного забруднення ставати все більш гострою.Активне
розмноження мікроорганізмів і цвілевих грибів наголошується в офісних
приміщеннях в наступних випадках :
- при знаходженні офісів в старих будівлях (при загальній проблемі
біопошкодження будівель, коли цвілевими грибами заражені стіни, і
навіть під новими обробними матеріалами відбувається їх розмноження);
- у офісах, де велика кількість відвідувачів і погана система вентиляції.
Кожна людина приносить собою з навколишнього середовища спори
цвілевих грибів, бактерії. При поганому провітрюванні і підвищеній
вологості бактерії дістають можливість для розповсюдження і
розмноження.
- у приміщеннях з підвищеною вологістю повітря.
Таким чином, можна констатувати, що в сучасному офісі на працівника
діє велика кількість шкідливих виробничих факторів, ступінь впливу яких
неможливо оцінити без проведення атестації робочих місць. Це не дає змоги
пов’язати погіршення стану здоров’я людини під час виконання трудових
обов’язків з впливом відповідних шкідливих факторів; позбавляє працівника
соціальних гарантій та конституційних прав на безпеку та охорону праці;
призводить до великих економічних збитків на підприємстві та державі в
цілому.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ РОБОЧОЇ ЗОНИ ПАРОГАЗОВИМИ РЕЧОВИНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГАЛУЗІ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ.ВИБІР ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ
ПРАЦЮЮЧИХ
Гавриш С .А., доц., к.т.н., Гавриш А. С., доц., к.т.н. (НТУУ «КПІ»)

Важливе значення для нормальної життєдіяльності людини має чисте
повітря певного хімічного складу: кисень 20,95%, азот 78,08%, інертні гази
0,97% (по об’єму). Але повітря такого складу не завжди є у виробничих
приміщеннях, так як значна частина технологічних процесів супроводжується
виділенням шкідливих речовин у вигляді газу, пари, пилу та аерозолів. Галузь
телекомунікації не є винятком. На її підприємствах є технологічні процеси, при
виконанні яких в повітря виробничих приміщень надходять шкідливі парогазові речовини. Це, наприклад, пари сірчаної кислоти, їдких натрію та калію
при приготуванні та заливці кислотних та лугових електролітів; при зберіганні,
зарядці та експлуатації акумуляторів; пари клеючих сполук на основі
епоксидних смол при виконанні монтажних робіт, при зберіганні та підготовці
смол до використання; при виконанні робіт пайкою на увідно-комутаційному
обладнанні; при паянні апаратів, приладів, модемів, печатних плат; при
зварюванні пластмасових муфт; пари бензину при чистці обладнання та
приладів; пари палива і мастил при експлуатації обладнання пересувних
електростанцій; при роботах з використанням газових паяльників та паяльних
ламп; при зберіганні та експлуатації балонів для стиснутих і скраплених газів;
при покритті виробів лаками та фарбами тощо.
Шкідливі паро-газові речовини можуть надходить в повітря виробничих
приміщень при порушенні герметичності апаратів і посудин, що працюють під
тиском; при монтажі та ремонті технологічного обладнання; при виконанні
паяльних та зварювальних робіт на відкритих майданчиках або місцях, які не об
лаштовані технічними засобами локалізації шкідливих виділень; при порушенні
щільності трубопроводів та з’єднань; при порушенні щільності кілець,
клапанів, поршнів в двигунах; при порушенні щільності в сальниках на валах
насосів та компресорів; при зберіганні паливно-мастильних матеріалів при
наповненні паливом витратних баків двигунів; при аваріях та інших випадках.
Забруднення повітря виробничих приміщень може здійснюватись за
рахунок супутніх факторів. Особливо це стосується підземних споруд, куди
можуть проникати гази, які використовуються в промисловості та побуті, а
також суміші газів. В підземних спорудах можуть накопичуватись шкідливі та
вибухонебезпечні гази: метан, окис вуглецю, вуглекислий газ,сірководень,
аміак та інші
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Відповідно ГОСТ 12.0.003-74 до небезпечного і шкідливого виробничого
фактору відноситься підвищена загазованість повітря. Шкідливий вплив
речовин на організм людини визначається їх токсичністю, тобто мірою їх
фізіологічної активності, яка характеризується гранично допустимими
концентраціями та класом небезпеки. В таблиці 1 наведені ці характеристики
стосовно паро-газових речовин, які можуть надходити у виробничі приміщення
підприємств галузі телекомунікації.
Таблиця 1. Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин
виробничих приміщеннях (ГОСТ 12.1.005-88)
Назва газу

Величина
ГДК,
мг/м3

Клас
небезпеки

20
200
100

Переважно
агрегатний стан
в умовах
виробництва
пара
пара
пара

Аміак
Ацетон
Бензин
(розчинник,
паливний)
Бутан
Кислота сірчана
Свинець
Сірководень

300
1
0,01|005
10

пара
аерозоль
аерозоль
пара

ІV
ІІ
І
ІІ

Оксид вуглецю

20

пара

ІV

Епоксидна смола

1

пара

ІІ

в

Особливості
впливу на
організм

ІV
ІV
ІV

алергічна дія
гостро
направлена дія
гостро
направлена дія
гостро
направлена дія

Кожна із наведених в таблиці 1 шкідлива речовина може негативно
впливати на організм людини, а їх сумісна дія підсилити цей вплив.
Ефективність впливу шкідливої речовини залежить від її концентрації в повітрі
робочої зони (таблиця 2).
Зменшення або виключення надходження шкідливих речовин в повітря
робочої зони забезпечується впровадженням певних заходів, основними з яких
є: герметизація обладнання і технологічних процесів; застосування засобів
уловлювання токсичних речовин; застосування загальної та місцевої вентиляції
для видалення шкідливих речовин з виробничих приміщень та місць їх
утворення; застосування засобів індивідуального захисту; здійснення контролю
наявності шкідливих речовин в повітрі робочої зони; раціональне розміщення
обладнання, робочих місць і виробничих приміщень; ізоляція дільниць, на яких
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виконуються роботи з виділенням шкідливих паро-газових речовин; заміна
токсичних речовин нетоксичними; застосування засобів індивідуального
захисту (ЗІЗ); оптимізація режиму праці та відпочинку; лікувальнопрофілактичні заходи та інші.
Таблиця 2. Дія шкідливої речовини на організм людини залежно від її
концентрації в повітрі робочої зони [ 3 ]
Назва газу
Окис
вуглецю

Концентрація
газу в повітрі,
%
0,024
0,06
0,4

Зниження
концентрації
кисню в
повітрі
Вуглекислий
газ

10
6…7
менше 6
3
4

8…10

Фізіологічний вплив на організм людини
головний біль, почервоніння шкіри
слабкість, запаморочення, різке ослаблення
життєдіяльності
важкий, пригноблений, сонливий стан,
небезпека смерті
нудота, ослаблення розумової діяльності
задуха, падіння температури тіла
різко порушується нормальне дихання, що може
призвести до зупинення серця
дихання помітно прискорюється
відчуття здавлення голови, шум у вухах,
спостерігається
психічне
хвилювання,
сповільнення пульсу, підвищення кров’яного
тиску, може настати непритомність
настає втрата притомності

При виконанні робіт в підземних спорудах (кабельних колодязях,
колекторах малого типу, технічних підвалах, приміщеннях вводу кабелів,
шафних колодязях, в колекторах по прокладанню, монтажу та ремонту кабелів
зв’язку та проводового мовлення) велика увага приділяється контролю
фактичного стану повітряного середовища. Кожна бригада,яка працює в
підземних
спорудах,
повинна
мати
справний
газоіндикатор
у
вибухонебезпечному виконанні. Дослідження повітря на присутність в ньому
метану та вуглекислого газу проводиться незалежно від наявності в населеному
пункті підземної газової мережі. При виявленні небезпечних та шкідливих газів
робота в підземних спорудах негайно припиняється до часу усунення причин
надходження газу.
З метою виключення будь-якої концентрації шкідливих та
вибухонебезпечних газів в повітрі робочої зони нормативно-правовими актами
з охорони праці галузі окрім загальних визначені додаткові вимоги безпеки
відносно кожної підземної споруди. Так, до початку робіт в кабельному колодці
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необхідно перевірити наявність газів як в цьому, так і в сумісних з ним (по
одному з кожного боку) колодязях та провести їх вентиляцію.
Люки цих колодязів повинні бути відкритими протягом усього часу
проведення робіт. Вентилятори повинні забезпечити повний обмін повітря у
відкритому колодязі протягом 10…15 хвилин та створити надлишковий
(відносно атмосферного) тиск, щоб виключити можливість попадання газу в
колодязь, в якому виконуються роботи. Якщо при аварії необхідно опускатись в
кабельний колодязь, в який безперервно надходить газ, потрібно користуватись
шланговим протигазом. Кінець шлангу необхідно повернути проти вітру таким
чином,щоб газ, який виходить з колодязя, не міг поступати в отвір шланга.
Приступати до роботи в колекторах по прокладанню, монтажу та ремонту
кабелів зв’язку та проводового мовлення дозволяється тільки при наявності
письмового висновку відповідальної особи за виконання робіт про відсутність в
колекторі небезпечних газів.
Перед початком робіт в шафному колодязі, з якого вводяться кабелі в
розподільну шафу, необхідно переконатись за допомогою газоаналізатора у
відсутності вибухонебезпечного газу. Якщо буде виявлено присутність любої
концентрації небезпечного газу, працювати в розподільному шафу
забороняється.
Перевірка повітря на наявність небезпечних газів в коллекторах малого
типу та технічних підвалах повинна проводитись крізь люки чи вентиляційні
шахти, які розташовані в різних кінцях коллектора.
У приміщенні вводу кабелів присутність вибухонебезпечних газів
визначається індикатором, причому для визначення метану повітря для аналізу
повинно забиратися з верхньої зони шахти, а пропану – з нижньої зони.
При зварюванні пластмасових оболонок та неможливості забезпечення
потрібного повітрообміну працівники повинні виконувати роботи у
шланговому протигазі з поданням по шлангу чистого повітря.
При роботах в акумуляторних приміщеннях, коли здійснюється заряд чи
формовка батарей, необхідно користуватися респіратором, а паяння пластин
акумуляторів виконується тільки в респіраторах.
Вибір тих чи інших засобів захисту працівників залежить від реально
можливих виділить шкідливих речовин та їх токсичності. Для захисту органів
дихання від впливу шкідливих речовин застосовують засоби індивідуального
захисту: промислові респіратори та протигази, а також шлангові та ізолювальні
протигази. Надійний захист за допомогою ЗІЗ може бути досягнутий тільки за
умови раціонального вибору і правильного використання в конкретних умовах
виробництва відповідних конструкцій і марок ЗІЗ.
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Фільтрувальні засоби індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД),
при яких вони можуть бути використані, повинні забезпечувати очищення
повітря, що вдихається, до концентрацій шкідливих речовин, які не
перевищують норми, установлені ГОСТ 12.1.005-88 та чинними санітаними
нормами.
Фільтрувальні ЗІЗОД (промислові респіратори та протигази) застосовують
в умовах відомого складу та концентрацій шкідливих речовин. Вони
використовуються тільки при достатній кількості кисню в повітрі робочої зони
(не менше 17% за об’ємом). Їх не можна застосовувати під час робіт у
важкодоступних та погано провітрюваних приміщеннях малого об'єму
(наприклад, колодязях тощо).
Фільтрувальні ЗІЗОД (шлангові та автономні) застосовують у разі
недостатньої об'ємної частки кисню (під час робіт у замкненому просторі та
важкодоступних приміщеннях малого об'єму), у випадках невідомого складу
або концентрації шкідливих речовин і/або коли потрібний вищий ступінь
захисту, ніж можуть забезпечити фільтрувальні ЗІЗОД.
Основними показниками ЗІЗОД є показник захисної ефективності, який
включає в себе загальний коефіцієнт проникнення шкідливих речовин через
всю конструкцію ЗІЗОД та через окремі його елементи; об'ємну витрату
повітря, що надходить на вдих; опір диханню; ступінь обмеження зору, слуху,
мовлення; середній термін служби; газовий склад повітря,що вдихаєтьсята. При
виборі ЗІЗ потрібно враховувати наведені характеристики.
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ПОРУШЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗМУ
ПРИ БІОЛОГІЧНОМУ ВПЛИВІ РАДІАЦІЇ
Землянська О.В., ст. викл. (каф. ОПП та ЦБ НТУУ “КПІ”)

Під біологічною дією іонізуючих випромінювань розуміють їх здатність
викликати функціональні та анатомічні зміни в клітинах, тканинах, органах та
організмі в цілому. Біологічна дія іонізуючих випромінювань є результатом
порушення та іонізації атомів живої матерії. Заряджені частинки і фотони,
проходячи через тканини, викликають збудження атомів та їх розпад на
негативно заряджені частинки – іони.
В результаті прямої дії радіації у клітинах і тканинах утворюються
збуджені та іонізовані атоми і молекули, що мають високу хімічну активність.
Їх поява та вплив на різні компоненти клітини – це початковий етап
розгортання біологічного ефекту. При цьому змінюються не тільки ті молекули
та клітини, які вступили в безпосередню взаємодію з частками та фотонами, але
і багато інших. Іонізація атомів і молекул є лише пусковим механізмом для
розвитку в подальшому в живому організмі вторинних процесів, які
відбуваються вже за біологічними закономірностями.
Радіонукліди мають різну біологічну ефективність та за своєю
біологічною дією розрізняються між собою залежно від виду, енергії
випромінювання, періоду напіврозпаду, величини всмоктування, накопичення
та швидкості виведення з організму. Клітини, що поглинули енергію,
передають її клітинам, що не були піддані опроміненню, тобто відбувається
міграція енергії. У результаті впливу іонізуючого випромінювання на організм
людини в тканинах відбуваються складні фізичні, хімічні та біологічні процеси.
Якщо радіоактивній дії піддавалося мало клітин, то процес може бути
зворотним, хімічна структура тканин відновлюється, шкідливі продукти
виводяться, функція клітинних популяцій нормалізується. В іншому випадку
процес виявляється незворотним: у тканинах розвиваються дистрофічні та
некробіотичні зміни та живий організм гине.
Основну за обсягом та вагою частку тканини живої речовини людини
складає вода (60-70% ваги тіла) та вуглець. У процесі радіолізу у воді організму
виникають молекулярні іони, які під впливом випромінювання розщеплюються
(дисоціюють) на активні радикали – водень Н та гідроксильну групу ОН.
Подальші реакції ведуть до появи в тканинах сполук пероксидного типу –
гідратного оксиду та перекису водню Н2О2. Ці сполуки при нормальних
фізіологічних умовах в організмі не зустрічаються. Вони взаємодіють у
клітинах та тканинах з молекулами речовин, які розчинені у воді, що викликає
первинні радіаційно-хімічні реакції.
Білкові молекули також зазнають під впливом іонізуючого
випромінювання різного роду зміни: молекула білка під дією фотона
руйнується та розпадається на амінокислоти (фотоліз білка) з утворенням
токсичних гістаміноподібних сполук.
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Таким чином, іонізуюче випромінювання викликає фізико-хімічні зміни,
як в клітинах і міжклітинній речовині, так призводить до зміни ферментів, які
відіграють в організмі роль каталізаторів біохімічних реакцій. Розпад молекули
ферменту супроводжується порушенням нормального ходу відповідних
біохімічних процесів. Особливу роль при цьому відіграє порушення діяльності
дихальних ферментів, що призводить до розладу тканинного дихання. Клітинні
ядра втрачають здатність синтезувати певні типи білка, внаслідок чого
порушується процес ре-дублювання складних макромолекул, що призводить до
ушкодження нуклеїнових кислот і, особливо, дезоксирибонуклеїнової кислоти
(ДНК). Без синтезу ДНК неможливий мітотичний поділ клітин та клітинне
розмноження.
Результатом порушення ре-дублювання білкових молекул є мутації –
виникнення дочірніх клітин зі зміненими властивостями. Під дією радіації
відбувається зміна білкового, вуглеводного, ліпоїдного та холестеринового
обміну речовин.
У формуванні біологічного ефекту особливе значення має діяльність
інтегруючих систем організму – нервової системи, тісно пов'язаного з нею
ендокринного апарату та гуморальної системи, що транспортує по організму
токсичні продукти, що утворюються в тканинах в результаті опромінення. Під
впливом іонізуючого випромінювання в нервовій тканині також відбувається
іонізація атомів і молекул та первинні радіохімічні реакції, порушуються
процеси нервової регуляції. У перші хвилини після опромінення в крові та
лімфі з'являються токсичні продукти, які безпосередньо впливають на нервову і
ендокринну системи, а також на клітини та органи, що викликає в організмі
стан підвищеної радіочутливості (аутосенсибілізацію).
Ступінь чутливості до опромінення різних тканин та органів організму
людини не однакова. У порядку зменшення їх чутливості до опромінення є
наступна послідовність: лімфатична тканина, лімфатичні вузли, селезінка,
зобна залоза, кістковий мозок, зародкові клітини.
Велика чутливість кровотворних органів до радіації лежить в основі
визначення характеру променевої хвороби. При одноразовому опроміненні
всього тіла людини поглиненою дозою 0,5 Гр через добу після опромінення
може різко скоротитися число лімфоцитів, тривалість життя яких і без того
незначна – менше однієї доби. Зменшиться також і кількість еритроцитів
(червоних кров'яних тілець) після закінчення двох тижнів після опромінення
(тривалість життя еритроцитів приблизно 100 діб). У здорової людини
налічується порядку 1014 червоних кров'яних тілець та при щоденному їх
відтворенні в кількості 10-12, у хворого променевою хворобою співвідношення
порушується, і в результаті організм гине.
Соматичні (тілесні) ефекти – це наслідки дії опромінення на самого
опроміненого, а не на його потомство. Соматичні ефекти опромінення ділять на
стохастичні (імовірнісні) та не стохастичні. До не стохастичних соматичних
ефектів відносять ураження, ймовірність виникнення та ступінь тяжкості яких
зростають при збільшенні дози опромінення та для виникнення яких існує
дозовий поріг. До таких ефектів відносять, наприклад, локально не злоякісне
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ушкодження шкіри, (променевий опік), катаракту очей (потемніння
кришталика), пошкодження статевих клітин (короткочасна або постійна
стерилізація) та інші. Час появи максимального ефекту також залежить від
дози: після більш високих доз він настає раніше. У 1% населення може
виявлятися дуже висока радіочутливість внаслідок вроджених генетичних
розладів.
При опроміненні дозою, яка перевищує смертельну, людина гине під час
опромінення. Смертельні поглинені дози для окремих частин тіла такі: голова –
20Гр, нижня частина живота – 30Гр, верхня частина живота – 50Гр, грудна
клітка – 100Гр, кінцівки – 200Гр.
Іонізуючі випромінювання відповідно до своєї проникаючої здатності
викликають біологічні зміни в організмі, як при зовнішньому, так і при
внутрішньому опроміненні. Радіоактивні речовини попадають усередину
організму пероральним або інгаляційним шляхом через органи дихання,
травний тракт та шкіру (подряпини, рани, опікова поверхня).
Радіоактивні речовини, потрапивши в організм, всмоктуються в кров і
лімфу та розносяться по різним органам та тканинам. Знання закономірностей
розподілу, особливостей обміну та депонування радіонуклідів, їх перерозподіл
в організмі має виключно важливе значення, так як дає уявлення про переважне
променеве ураження тих чи інших органів, дає змогу зрозуміти механізм дії
радіонуклідів, встановити критичний орган, оцінити величину його
опромінення та прогнозувати променеве ураження. Одні радіонукліди
розподіляються в організмі рівномірно по всіх органах та тканинах, інші ж
виявляють тропність (спрямованість) до певних органів, в яких і
накопичуються (критичні органи).
Рівні накопичення радіонуклідів в критичних органах у період
встановлення рівноваги в розрахунку на один кілограм маси критичного органу
мають наступні величини кратності (вказані в дужках): щитовидна залоза –
йод-131 (164); скелет – стронцій-90 (91), радій-226 (46), кальцій-45 (13); печінка
– залізо-55 (3,5), цинк-65 (1,3), америцій-241 (1,4); нирки – свинець-210 (21),
берилій -7 (6), платина-193 (3); м'язи – цезій-137 (2,6), рубідій-87 (1,7), калій-40
(1,4).
Орієнтиром для оцінки сумарного вмісту радіонукліду в організмі
служить кратність накопичення – відношення максимально накопиченої
кількості елемента в організмі або в органі до величини щоденного
надходження. Кратність накопичення залежить від всмоктування радіонукліду
в кров і лімфу, швидкості виведення з організму, від інтенсивності обмінних
процесів та періоду напіврозпаду радіонукліда. Характер розподілу
радіонуклідів в організмі не є незмінним та обумовлений їх хімічними
властивостями, здатністю утворювати колоїди. Розподіл радіонуклідів в
організмі може змінюватися в залежності від вихідного стану центральної
нервової системи, пригнічення якої сприяє накопиченню, а збудження, навпаки,
зниженню вмісту радіонуклідів стронцію-90 та кобальту-60 в організмі та
тканинах.
Всі радіонукліди за характером свого розподілу діляться на чотири групи:
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 остеотропні, накопичуються у кістках – фосфор-32, кальцій-45, стропцій90, барій-140, радій-226;
 переважно накопичуються в органах з ретикулоендотеліальної
(сітчастою) тканиною – торій-239, плутоній-239;
 специфічно беруть участь в обміні речовин та вибірково накопичуються в
окремих органах і тканинах: йод-131 – у щитовидній залозі, залізо-59 – в
еритроцитах, цинк-65 – у підшлунковій залозі, молібден-99 – у райдужній
оболонці ока;
 рівномірно розподіляються по всім органам і тканинам: калій-40, рубідій86, ніобій-95, рутеній-106, це-зій-137.
Закономірності утримання та виведення радіонуклідів з організму мають
специфічні особливості – протікають з різними швидкостями та залежать від
багатьох чинників, а також від функціонального стану видільних систем.
Найбільша кількість радіоактивних речовин виводиться через шлунковокишковий тракт, особливо радіонукліди, які погано всмоктуються в травному
тракті: трансуранові елементи, лантаноїди. Розчинні сполуки радіонуклідів
добре виділяються через нирки. Швидко виводяться з організму газоподібні
радіонукліди – водень-3, ксенон-133 та криптон-85. Основна кількість
радіоактивних газів виділяється через легені та шкіру. Радіонукліди йод-131 та
цезій-137 виводяться також через потові та слинні залози. Радіонукліди, що
утворюють колоїдні комплекси з білками, надходять у печінку та виділяються з
жовчю в кишечник. Радіоактивні аерозолі, а також продукти розпаду радію та
торію, можуть виділятися з організму через органи дихання. Зменшення вмісту
радіоактивної речовини в організмі відбувається не тільки внаслідок її
виведення, але і завдяки радіоактивному розпаду, що більш характерно для
короткоживучих радіонуклідів: йоду-131, натрію-24, фосфору-32.
Час, протягом якого з організму виділяється половина радіонукліда, що
одноразово надійшов, називається біологічним періодом напіввиведення.
Фактичний спад радіонукліда в організмі вимірюється ефективним
періодом напіввиведення – це час, протягом якого організм звільняється від
половини депонованого в нього радіонукліда як шляхом біологічного
виведення, так і внаслідок радіоактивного розпаду. Це залежить від виду
хімічної сполуки радіонукліда, особливостей його розподілу, кількості,
функціонального стану органів, швидкості протікання фізіологічних процесів, у
тому числі –біохімічних реакцій. Темпи цих процесів та рівні підтримки складу
речовин в організмі регулюються цілою системою механізмів через певні
виконавчі органи. Наприклад, окислювальні процеси в тканинах управляються
цілеспрямованими змінами дихального обсягу, життєвою ємністю легенів,
обсягу резервного повітря, глибиною вдиху, частотою дихання, ударним
об'ємом серця, частотою серцевих скорочень, об'ємом кровотоку, величиною
опору судин, кількістю гемоглобіну в крові, величиною кисневої ємності крові.
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АЕС ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА
Землянська О.В., ст. викл. (каф. ОПП та ЦБ НТУУ “КПІ”)
Жадан І., Рудковська Ю., студенти (ФММ, гр. УЕ-81)

У наш час електрична енергія стала невід'ємною частиною нашого життя.
Як не парадоксально без ядерної енергетики подальший розвиток людства
неможливий. До того ж видобуток вуглеводнів (нафти, газу, вугілля) та
експлуатація теплових і гідростанцій забрали набагато більше життів, ніж
радіаційні аварії. Стан атомної енергетики ставить її на соте місце у світі за
ступенем небезпеки серед всіх інших небезпечних виробництв.
В історії ядерної енергетики відомо понад 300 аварій.
Перша в світі радіаційна аварія на ядерних установках сталася 1 вересня
1944 року в США, в Ок-Ріджскій національній лабораторії. При спробі
прочистити трубу в пристрої зі збагачення урану стався вибух гексафториду
урану. П'ятеро людей постраждали від кислотних опіків і вдихання
радіоактивних парів. Двоє з них загинули.
Перша в СРСР радіаційна аварія трапилася 19 червня 1948 року на
наступний же день після виходу реактора із напрацювання збройового
плутонію на проектну потужність (об'єкт «А» комбінату «Маяк» у Челябінській
області). У результаті недостатнього охолодження декількох уранових блоків
відбулося їх локальне сплавлення з навколишнім графітом – утворився так
званий «козел». Ліквідацією аварії керував головний інженер комбінату Юхим
Славський, майбутній міністр Середмаша. Дев'ять діб канал розчищали ручною
розсвердловкой. Допустима доза опромінення для ліквідаторів аварії була
встановлена в 25 рентген. Вже на четвертий день весь персонал реактора набрав
встановлену дозу.
Перше аварійне зараження місцевості (якщо не брати до уваги ядерні
вибухи) сталася 3 березня 1949 року. Комбінат «Маяк» скинув в річку Теча
високоактивні рідкі радіоактивні відходи. Опромінення зазнали близько 124
тисяч чоловік в 41 населеному пункті. Багато хто отримав хронічну променеву
хворобу.
Перша радіаційна аварія у Західній Європі трапилася в Англії 10 жовтня
1957 року на реакторі із напрацювання збройового плутонію. Через помилки
персоналу температура палива в реакторі різко зросла, і в активній зоні виникла
пожежа, що тривала чотири дні. Отримали пошкодження 150 технологічних
каналів, що спричинило викид радіонуклідів в атмосферу. Всього згоріло
близько 11 тонн урану. Радіоактивні опади забруднили великі області Англії та
Ірландії; радіоактивна хмара досягло Бельгії, Данії, Німеччини, Норвегії.
Сама секретна аварія мала місце в СРСР у Нижньому Новгороді (тоді м.
Горький) 18 січня 1970 року на верфі заводу «Червоне Сормово». При
будівництві атомного підводного човна «К-320» стався мимовільний запуск
реактора, який відпрацював на критичній потужності близько 15 секунд. При
цьому відбулося радіоактивне зараження зони цеху, в якому будувалося судно.
У цеху знаходилося близько 1000 робітників. Радіоактивного зараження
місцевості вдалося уникнути через закритість цеху. У той день багато хто пішов
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додому, не отримавши необхідної дезактиваційної обробки та медичної
допомоги. Шістьох постраждалих доставили в московську клініку, через
тиждень троє з них померли від гострої променевої хвороби.
Сама «дурна» аварія трапилася 22 березня 1975 року на американській
АЕС «Браунс Феррі». Там сталася пожежа в реакторному залі, через яку роботу
станції довелося зупинити на рік. Один з робітників вирішив перевірити
герметичність кабельного введення через стіну реакторного залу. Спосіб був
обраний самий простий – за відхиленням полум'я свічки. Ізоляція кабельного
отвору запалилася, і протяг полум'я затягнуло в реакторний зал. Пожежа
тривала 7 годин. При цьому радіаційна ситуація залишилася в нормі.
Найважча радіаційна катастрофа, і про це всі знають, відбулася на
Чорнобильській АЕС, 26 квітня 1986 року. 31 людина загинула в перші три
місяці після аварії. Віддалені наслідки опромінення стали причиною загибелі
від 60 до 80 осіб. 134 людини перенесли променеву хворобу того чи іншого
ступеня тяжкості. Більше 115 тисяч осіб з 30-кілометрової зони були
евакуйовані. Для ліквідації наслідків були мобілізовані значні ресурси, 600
тисяч чоловік брали участь у ліквідації наслідків аварії. Про її причини досі
сперечаються. Спочатку робилися висновки про найгрубіші помилки
персоналу. Але вже на початку 90-х років стали говорити про серйозні
прорахунки в конструкції реактора. 30 вересня 1999 року на заводі з
виготовлення палива для АЕС у місті Токаймура Японія через помилки
персоналу почалася некерована ланцюгова реакція, яка тривала 17 годин.
Опромінилися 439 осіб, троє отримали критичні дози, двоє з них померли.
9 серпня 2004 також із-за помилки персоналу стався викид пари з другого
контуру третього енергоблоку АЕС «Міхама» Японія. Пар був
нерадіоактивним, але дуже гарячим – 200 градусів. 4 співробітника станції
померло від опіків, серйозно постраждали 18.
11 березня 2011 року в Японії в результаті землетрусу магнітудою
близько 9 балів, що стався недалеко від острова Хонсю, та удару потужного
цунамі заввишки до п'ятнадцяти метрів на АЕС «Фукусіма-1» та «Фукусіма-2»
вийшли з ладу системи охолодження реакторів. З шести енергоблоків
«Фукусіма-1» сильний перегрів був зафіксований на чотирьох, там
неодноразово спостерігалися пожежі та відбувалися вибухи. Через руйнування
будівель енергоблоків, а також порушення цілісності контейнерів деяких
реакторів в атмосферу відбувся викид радіації, рівень якої в деякі моменти
перевищував норму в тисячу разів. З 20-кілометровій зони де рівень радіації
перевищував норму в 1600 разів було евакуйовано близько 200 тисяч осіб, а
також заборонені польоти над станцією в радіусі 30 кілометрів. Вміст ізотопів
йоду-131 в морі в зоні радіусом 8 кілометрів на південь від аварійної АЕС
перевищив граничну норму у 127 разів, ізотопів цезію-134 – в 24,8 разів, а
цезію-137 – в 16,5 разів. В акваторії поблизу станції також виявлено високий
вміст кобальту. Найвищий рівень радіації 161 мікроЗіверт на годину
зареєстрований біля міста Ніемі префектура Фукусіма. По економічним
наслідкам ця радіаційна аварія в Японії – найважча, вже оголошено, що АЕС
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«Фукусіма-1», потужністю 4,7 ГВт, буде виведена з експлуатації повністю – всі
шість енергоблоків. Для енергетики острівної держави це серйозний удар.
Якщо подивитися на історію ядерних аварій, практично всі вони сталися
в наслідок помилок в експлуатації. Аварії на «Фукусіма-1» та «Фукусіма-2» –
виняток, причина в цунамі.
У 1980-і роки розвиток атомної енергетики світу в цілому явно
сповільнився. Правда, політика різних країн по відношенню до даної галузі
виявилася не однаковою. З цих позицій їх можна підрозділити на три групи.
До першої групи належать країни-«відмовники», які взагалі скасували
свої атомні програми і прийняли рішення про негайне або поступове закриття
своїх АЕС. В Австрії була законсервована вже готова АЕС, побудована
неподалік від Відня. В Італії після референдуму 1987 три АЕС були закриті, а
четверта – майже завершена – переобладнана в ТЕС. Польща припинила
спорудження АЕС в Жарновіце. Практично були заморожені ядерні програми
Швейцарії, Нідерландів, Іспанії. У Швеції відповідно до результатів
референдуму уряд прийняв рішення закрити до 2011 р. всі 12 діючих атомних
реакторів.
До другої групи можна віднести країни, що вирішили не демонтувати свої
АЕС, але і не будувати нові. У цю групу входять США і більшість країн
зарубіжної Європи, Росія та Україна де в 1990-і роки фактично не було
розпочато будівництво жодної нової атомної електростанції. Україна, яка
спочатку оголосила мораторій на спорудження АЕС, потім відмінила його. Але,
в деяких країнах, де нові АЕС дійсно не споруджують, але добудову діючих з
пуском нових енергоблоків все-таки продовжують.
У третю групу, не дуже численну, входять країни, які не дивлячись ні на
що, як і раніше здійснюють свої широкомасштабні атомно-енергетичні
програми. Це Франція, Японія, Республіка Корея, або приймають їх заново
Китай, Іран, Румунія.
Ядерна енергетика у деяких країнах світу
Кількість
Середній строк
Питома вага в
Країна
реакторів
эксплуатації, рік
енергобалансі, %
Великобританія
19
26
18
Німеччина
17
25
32
Індія
17
16
3
Канада
18
23
16
Китай
13
7
12
Південна Корея
20
14
39
Росія
31
25
16
США
104
28
19
Україна
15
19
48
Франція
59
23
78
Японія
55
22
30
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Проблеми, що виникли на атомній станції «Фукусіма-1», а також на
інших реакторах у північно-східній Японії, завдали серйозного удару по
світовій ядерній промисловості – потужному картелю, що складається з більш
ніж десятка державних або керованих державою компаній. Події на АЕС у
Японії є сигналом для світу, щоб переглянути підходи до розвитку ядерної
енергетики.
Найбільш часто на АЕС застосовуються 4 типи реакторів на теплових
нейтронах:
 водо-водяні зі звичайною водою в якості сповільнювача та теплоносія;
 графито-водні з водяним теплоносієм та графітовим сповільнювачем;
 важководні з водяним теплоносієм та важкою водою в якості
сповільнювача;
 графито-газові з газовим теплоносієм та графітовим сповільнювачем.
Термін служби атомного енергоблоку становить приблизно 30-35 років, і
навіть при його продовженні ще на 5-7 років до 2012 р. повинна бути виведена
з експлуатації велика частина АЕС, побудованих в першій половині 1970-х
років.
Росія за рахунок реконструкції та будівництва нових реакторів планує
збільшити до 2020 року свої потужності в два з половиною рази до 50 ГВт з
нинішніх 21ГВт. Південна Корея і Китай збираються побудувати по вісім нових
реакторів. У Японії планувалося будівництво ще 12. Заплановано перше
спільне підприємство у В'єтнамі. Єгипет та Туреччина вже підібрали місця для
будівництва АЕС.
23 березня 2011 року в ході «круглого столу» на тему «Енергетична
безпека Європи», організованому Інститутом Горшеніна експерти висловили
думку, що сьогодні Україні невигідно відмовлятися від ядерної енергетики, але
необхідно переводити свої АЕС на більш сучасні та безпечні ядерні реактори.
Китай у 2011 році планує розпочати будівництво першої в світі АЕС, на
енергоблоках якої будуть використані технології четвертого покоління. Всього
у КНР заплановано 26 АЕС с 53 реакторами. Перший у світі
високотемпературний атомний ректор з газовим охолодженням буде
споруджений в Жунчен, провінція Шаньдун. У системі охолодження АЕС
"Жунчен" буде використаний гелій, захисна оболонка реактора зможе
витримати температуру понад 1,6 тис. градусів Цельсія протягом декількох
сотень годин.
В даний час атомну енергію використовують більше 30 країн світу. За
даними Всесвітньої ядерної асоціації, АЕС забезпечують близько 14%
генерації, а 16 країн залежать від атомної енергетики більш ніж на чверть, в їх
числі Японія, Німеччина, Фінляндія, Швейцарія. У Франції 78% електроенергії
виробляється на АЕС та експортується в інші країни.
За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), саме Азія
дасть значний приріст атомній енергетиці, за 10 років збільшивши свою частку
на цьому ринку з 5 до 8%.
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ВПЛИВ АВАРІЇ НА АЕС «ФУКУСІМА-1»
НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДЕЙ
Землянська О.В., ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ “КПІ”),
Зяхор Д. Ю., Щеглюк, О.Ю., студенти. (ВПІ НТУУ “КПІ”)

Аварія на АЕС «Фукусіма-1» відбулася 11 березня в результаті
землетрусу магнітудою близько 9 балів та ударом потужного цунамі заввишки
до п'ятнадцяти метрів. За заявою японських офіційних осіб аварії було надано
7-й рівень небезпеки за шкалою INES.
Фахівцями було зроблено попередні оцінки наслідків аварії. За оцінкою
NISA по шкалі INES:
 11 березня аварії було присвоєно 4-й рівень.
 12 березня, влада Японії оцінювала аварію як відповідну рівню 4 з
причини
перевищення
рівня
граничних
значень
радіоактивного
випромінювання на станції понад 0.5 мЗв/год.
 18 березня присвоєно 5-й рівень. Пошкодження активних зон реакторів 1,
2 і 3 енергоблоків через повну втрату можливостей охолодження. Втрата
охолодження басейну витримки відпрацьованого палива енергоблоку 4 та
втрата функцій охолодження реакторів 1, 2 та 4 оцінювались за 3 рівнем.
 12 квітня присвоєно 7-й рівень після оцінки викидів радіонуклідів йоду131 та цезію-137 в обсягах 1,31017 Бк та 6,11015 Бк, відповідно, які можна
порівняти з 10% від викидів Чорнобильської аварії.
Влада Японії вжила заходи протидії.
15 березня майже всі жителі 20-кілометрової зони були евакуйовані та
забезпечені таблетками йодистого калію, з метою зниження ризику винекниння
раку щитовидної залози.
16 березня Японія збільшила граничну дозу при надзвичайних ситуаціях
для працівників атомної промисловості. Максимальна ефективна доза для
атомників повинна складати 100 мЗв за п'ять років, і не більше 50 мЗв протягом
одного фінансового року, у надзвичайних ситуаціях експлуатуюча організація
має право, за дотримання всіх формальностей, вимагати від працівника
виконувати заходи аж до досягнення 100 мЗв, або 10 бер. Тепер цю межу
піднято до 250 мЗв, або 25 бер. Співробітник, який набрав граничну дозу, має
бути відведений з майданчика та не може більше брати участь у ліквідації
аварії. Поблизу третього блоку зафіксований рівень в 400 мЗв/год.
21 березня міністерство охорони здоров'я Японії рекомендувало жителям
села Іітате префектури Фукусіма утриматися від пиття водопровідної води, в
якій 20 березня було виявлено підвищений вміст радіонуклідів, що в 3,2 рази
перевищує гранично допустиме значення. Сліди радіоактивного йоду і цезію
були виявлені також у зразках водопровідної води, взятих 20-21 березня в
дев'яти префектурах Японії. Проте в жодному з випадків концентрація
радіоактивних речовин не перевищила гранично допустимі норми.
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Рівень радіації, що перевищує норму в 1600 разів був виявлен в межах 20кілометрової зони АЕС «Фукусіма-1». Заміри, виконані експертами МАГАТЕ в
місті Наміе, префектура Фукусіма, показали рівень радіації в 161 мкЗв/год.
TEPCO має намір поліпшити умови праці персоналу компанії та
підрядних робітників, зайнятих на роботах з ліквідації аварії на АЕС
«Фукусіма-1». «Робітники, солдати Сил самооборони і пожежники працюють у
неймовірно складних умовах, тому в першу чергу необхідно поліпшити умови
їх харчування і сну», - сказав Б. Кайєда.
У ситуації, коли ростуть побоювання піддатися впливу високих доз
випромінювання, лікарні Токіо запросили робітників для взяття зразків
кровотворних стовбурних клітин на випадок можливого радіаційного
зараження. У разі якщо організм людини втрачає здатність формувати кров'яні
тільця внаслідок радіаційного ураження, ця здатність може бути відновлена
шляхом пересадки кровотворних стовбурних клітин. За оцінкою лікарів, ця
процедура краща, ніж пересадка кісткового мозку іншої людини, оскільки в
даному випадку не існує ризику відторгнення. У клініці «Тораномон»
повідомили, що зразки стовбурових клітин будуть взяті у 50-100 осіб, які
перебували на найбільш небезпечних ділянках у процесі ліквідації. Клітини
будуть зберігатися в замороженому стані.
10 квітня уряд Японії вирішив закрити доступ до 20-км зони евакуації
навколо аварійної станції. На цей крок в Токіо пішли, щоб посилити контроль
за зоною, в яку почали повертатися місцеві жителі. Тепер їх можуть видворяти
з зони силою у разі відмови покинути її добровільно. У зоні від 20 до 30 км від
станції зберігається рекомендація жителям залишатися вдома та мінімізувати
перебування на вулиці. Межі цієї зони можуть бути незабаром розширені, тому
що забруднення спостерігаються і в окремих секторах, віддалених від станції
більш ніж на 30 км.
11 квітня уряд Японії оголосив про введення зон планової евакуації та
готовності до евакуації за межами 20-км зони навколо АЕС Фукусіма-1.
Японська влада встановила, що в ряді місць за межами 20-км зони жителі
можуть отримати дозу понад 20 мЗв (2 бер) за річний період (від моменту аварії
до березня 2012 року). До складу зон планової евакуації потрапляють, зокрема,
села Кутсурао та Іітате, містечко Наміє, частина містечка Кавамата та частина
міста Мінамі-Соума. До складу зон готовності до евакуації будуть включені
території, розташовані в межах від 20 до 30 км від АЕС «Фукусіма-1», за
винятком тих з них, що потрапляють до складу зон планової евакуації. Діти,
вагітні жінки, особи, яким потрібно медичний догляд, а також пацієнти
госпіталів не можуть перебувати в зонах готовності до евакуації. Школи та
дошкільні установи тут повинні бути закриті.
Вплив на життєдіяльність людей.
19 березня в молоці та шпинаті виявлено рівень радіоактивності вищий за
встановлений урядом Японії. Молоко було з господарства в префектурі
Фукусіма, яке перебувало від АЕС на відстані, що перевищує 30 км, шпинат
був з префектурі Ібаракі, що розташована в 65 км від АЕС.У зразках продуктів,
узятих в префектурі Фукусіма в період 16-18 березня, виявлено підвищений
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вміст радіоактивного йоду. Як наголошується в повідомленні МАГАТЕ, зміст
інших радіоактивних ізотопів не перевищує норми. Період напіврозпаду
радіоактивного йоду-131 становить близько восьми діб. При нагромадженні цей
ізотоп сприяє виникненню захворювань щитовидної залози.
Основну групу ризику від впливу радіоактивного йоду-131 складають
діти та підлітки. Японська влада виконала два ключових заходи з метою
перешкодити зараженню радіоактивним йодом через їжу. 16 березня Комісія з
ядерної безпеки Японії рекомендувала місцевій владі пропонувати мешканцям
евакуйованої 20-кілометрової зони йодовмісні препарати.
21 березня в зразках морської води, взятих поруч зі станцією, виявлено
перевищення норм вмісту йоду-131.
22 березня вміст ізотопів йоду-131 в морі в зоні радіусом 8 кілометрів на
південь від аварійної АЕС перевищив граничну норму у 127 разів, ізотопів
цезію-134 – в 24,8 разів, а цезію-137 – в 16,5 разів. В акваторії поблизу станції
також виявлено високий вміст кобальту. Найвищий рівень радіації 161
мікроЗіверт на годину зареєстрований біля міста Ніемі префектура Фукусіма.
24 березня японська влада виявила в селі, розташованому в 40 км від АЕС
«Фукусіма-1» концентрацію радіонуклідів у грунті, що в 1600 разів перевищує
допустимі значення. Виявлено радіоактивність в 163 кілобеккерелей (кБк) на
кілограм по цезію-137 в грунті в селі Іітате, в 40 км на північний захід від
станції. Рівень по йоду-131 у водопровідній воді Токіо впав до 79 Бк/кг, що
нижче допустимого рівня.
28 березня в пробах грунту на проммайданчику станції виявлені незначну
кількість плутонію.
2 квітня було виявлено місце витоку радіоактивних речовин – тріщина в
бетонному кабельному каналі під землею поруч з водозабором, через яку
високорадіоактивна вода з тунелів під другим блоком надходила до моря. У
зразках води вміст радіоактивного йоду в 7,5 мільйонів разів перевищував
дозволену кількість.
4 квітня почалася операція зі скидання в море 10000 тонн низькоактивної
води для вивільнення обсягів сховища радіоактивних відходів під
високоактивну воду. TEPCO стверджує, що додатковий внесок цієї події в
радіаційну обстановку складе чверть від звичайної природної дози.
6 квітня теча була зупинена заливанням рідкого скла до свердловини, що
була пробурена поруч із тріщиною.
14 квітня в зразках риби та 11 видів овочів, взятих в префектурі Фукусіма,
виявлено підвищений вміст радіонуклідів. За інформацією Міністерства
охорони здоров'я, праці та добробуту Японії, концентрація радіоактивного
цезію-137 в рибі, яку спіймали на півдні від АЕС «Фукусіма-1», склала 12,5
кБк/кг, що в 25 разів перевищує гранично допустимий рівень. Концентрація
йоду-131 в рибі склала 12 кБк/кг, що в шість разів вище норми. Підвищений
вміст радіоактивного цезію було виявлено в рибі ще 7 квітня. За інформацією
міністерства, в даний час ця риба не надходить у продаж, так як рибальські
кооперативи у двох префектурах не ведуть ловлю.
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Підвищений вміст радіонуклідів було також зафіксовано в 11 видах
овочів у префектурі Фукусіма. Зокрема, як передав телеканал NHK,
концентрація цезію-137 у зразках петрушки в місті Сома склала 1960 Бк/кг, що
в чотири рази вище норми, уряд заборонив поставки грибів «сиїтаке»,
вирощених у східній частині Фукусіма, після виявлення підвищеної
концентрації радіонуклідів.
Наслідки аварії.
15 березня Уряд Японії зробив запит у МАГАТЕ про підтримку в сфері
екологічного моніторингу та дослідження впливу радіації на здоров'я людей.
23 березня в Токіо були введені обмеження на вживання водопровідної
води дітьми до одного року через виявлення в ній йоду-131.
24 березня сліди (незначна кількість, нехарактерна для даної місцевості)
радіоактивних речовин, були виявлені по всій земній кулі: у Західній Європі
(Німеччина, Ісландія, Франція), США (Каліфорнія, Вашингтон, Орегон,
Колорадо, Гаваї, Массачутес та інших штатах), Південній Кореї (Сеул) і Росії
(Приморський та Камчатський край). Багато країн, у тому числі Росія,
заборонили ввезення в країну продуктів з декількох префектур Японії: Гумма,
Ібаракі, Нагано, Тотігі, Фукусіма та Тіба.
28 березня в двох пробах грунту на проммайданчику станції виявлені
незначні кількості плутонію (0,19-1,2 Бк/кг).
29 березня у пробах морської води, взятих в 30-кілометровій зоні станції
радіоактивність перевищила допустимі норми у 3355 разів, 31 березня – в 4385
разів.
Після аварії на «Фукусіма-1» різко змінилася ситуація в урановій галузі:
впали ціни на природний уран, різко знизилися котирування акцій
уранодобувних компаній. За попередніми оцінками зростання вартості
будівництва нових АЕС складе 20-30%.
Фінансові наслідки.
Японський уряд зобов'язав власника АЕС – компанію TEPCO – виплатити
компенсацію вимушеним переселенцям, чисельність яких складає приблизно 80
000 чоловік. За прогнозами банку Bank of America – Merrill Lynch загальна сума
компенсаційних виплат може перевищити 130 млрд. доларів, у випадку
найбільш негативного варіанту розвитку подій. Вартість акцій TEPCO
знизилася на 80%, компанія втратила 32 млрд. доларів в ринковій вартості.
Moody's змінила кредитний рейтинг компанії з А + на ВВВ +.
Ця катастрофа в черговий раз підтвердила, що абсолютної безпеки не
існує. У Німеччині та Швейцарії негайно взялися коригувати плани
використання «мирного атома»; німці закривають відразу сім АЕС, швейцарці
готові взагалі від них відмовитися. Литва, в якій атомна енергетика займала
перше місце за питомою вагою в енергобалансі (80%) серед усіх країн світу,
зупинила роботу своєї АЕС. Уряд багатьох країн переглядає своє ставлення до
атомної енергетики.
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ВИКОРИСТАННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕГРОВАНИХ
СИСТЕМ КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЇХ СКЛАДОВИХ В
СУЧАСНИХ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ
ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Каштанов С.Ф., канд. техн. наук.,ст. .наук. співр., Чернушак І.І. (НТУУ КПІ)

Впровадження національної концепції розвитку в галузі управління
охороною праці вимагає, в першу чергу, подальшого ефективного розвитку в
галузі управління охороною праці, а саме, вирішення проблеми щодо
створення сучасних комп’ютеризованих систем управління охороною праці
(СУОП) з метою максимального підвищення ефективності СУОП як на
державному, так і на регіональному, галузевому та виробничому рівнях. Це
дозволить суттєво знизити рівень травматизму, профзахворювань, аварій та
пожеж на виробництві, і в першу чергу, дозволить максимально зменшити
вплив так званого „людського фактору‖ на прийняття рішень в діючих СУОП,
що, безумовно, призведе до зменшення виробничих ризиків [1]. Використання
комп’ютеризованих СУОП дає можливість забезпечити максимальну
оперативність та максимально можливу оптимізацію щодо прийняття рішень
при використанні ризик орієнтованого підходу, який, як відомо, складається з
двох елементів – оцінки ризику (аналіз виникнення і масштабів ризику в
конкретній ситуації) та управління ризиком (аналіз ситуації і розробка рішень,
які спрямовані на зведення ризику до прийнятного мінімуму).
Згідно з [2-5], а саме ДСТУ-П ОНSАS 18001 «Системи управління
безпекою та гігієною праці», ОНSАS 18001 «Система менеджменту охорони
здоров'я та безпеки персоналу», ІLО-ОSН 2001 «Керівництво з систем
управління охороною праці» та «Рекомендаціям щодо побудови, впровадження
та удосконалення системи управління охороною праці», затверджених
Держгірпромнаглядом , СУОП повинна передбачати:
 планування заходів з охорони праці;
 контроль виконання поточного та оперативних планів;
 можливість здійснення корегувальних та попереджувальних дій;
 можливість адаптації до обставин, що змінилися;
 можливість інтеграції в загальну систему управління.
Безумовно, що найбільш ефективно усі ці функції можуть бути
реалізовані саме із застосуванням комп’ютеризованих систем управління
охороною праці.
Одним з найбільш перспективних напрямків щодо подальшого розвитку
таких комп’ютеризованих СУОП є все більш широке застосування в них
багатофункціональних інтегрованих систем комплексної безпеки та їх
складових, що підтверджується загальними тенденціями подальшого розвитку
СУОП у найбільш розвинутих країнах світу.
Сучасний рівень розвитку інтегрованих систем комплексної безпеки
[6], в тому числі і в Україні, наприклад, «Дунай-XXI» - «ВЕНБЕСТ», «Legos» «Укрспецмонтаж 1. Системи безпеки», «Инспектор+» - ISS «Укр-ІнвестКонсалтінг»,
«ForSec»-«Формула
безопасности»,
«Кодос»
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«Союзспецавтоматика», «FortNet» тощо, дозволяє вже зараз використовувати їх
в СУОП як для підвищення рівня охоронної та пожежної безпеки промислових
об’єктів, так і одночасно для покращення умов і безпеки праці на виробництві
та вирішення питань гігієни праці, виробничої санітарії, зменшення рівня
виробничого травматизму і професійних захворювань,
а також для
покращення соціальної захищеності працюючих.
В комп’ютеризованих СУОП можуть ефективно використовуватися
майже усі складові багатофункціональних інтегрованих систем комплексної
безпеки – це
системи пожежної сигналізації та пожежегасіння, системи
мовного оповіщення, системи охоронної сигналізації, відео нагляду (cctv) та
відео реєстрації, контролю та управління доступом, системи управління
зовнішнім обладнанням та пристроями безпеки тощо.
Якщо системи пожежної сигналізації та пожежегасіння, мовного
оповіщення вже давно і досить ефективно використовуються в СУОП (приклад
їх використання приведений на рис.1), то цього зовсім не можна сказати про
інші складові багатофункціональних інтегрованих систем комплексної безпеки
(загальна структурна схема побудови інтегрованих систем комплексної безпеки
представлена на рис.2).
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Рис.1. Приклад використання систем пожежної сигналізації,
автоматичного пожежегасіння та мовного оповіщення
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Рис.4.5. Загальна структурна схема побудови інтегральних
систем комплексної безпеки (ІСКБ)
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В той же час, використання таких складових багатофункціональних
інтегрованих систем комплексної безпеки, як системи відео нагляду (cctv) та
відео реєстрації, контролю та управління
доступом дозволяє
значно
підвищити ефективність роботи СУОП у сфері нагляду та контролю за станом
охорони праці, у сфері виробничої безпеки, а також при проведені
внутрішнього і зовнішнього аудиту з питань охорони праці, при розслідуванні
та профілактиці травматизму тощо.
Розглянемо декілька можливих варіантів їх застосування в СУОП.
Так
системи відео нагляду
та відео реєстрації можуть бути
використанні в СУОП для:
- контролю за станом охорони праці на підприємстві в реальному часі;
- контролю та аналізу стану охорони праці на підприємстві за певний
період часу по відео матеріалам з бази даних;
спостереження за технологічними процесами
на декількох
виробничих дільницях, як одночасно - мультіплексний режим роботи монітору,
так і роздільно - послідовне перемикання на моніторі відеосигналів з різних
відеокамер;
- блокування роботи виробничого обладнання при попаданні в його
небезпечну зону людини за рахунок використання програмного детектору руху
(на одному кадрі може використовуватися одночасно більш ніж 10
запрограмованих зон з незалежними програмними детекторами руху в кожній з
них);
- ведення журналу подій в небезпечних зонах обладнання при
порушеннях безпеки праці з реєстрацією часу та осіб, які знаходяться в
небезпечній зоні;
- запису в базу даних інтегрованої системи комплексної безпеки відео
матеріалів стосовно нещасних випадків та аварій на виробництві із заданими
параметрами (часом відео запису як до, так і після часу події аварії чи
нещасного випадку; швидкістю запису; роздільною здатністю і т. ін.) і передачі
цих відео матеріалів за необхідною адресою (ФССНВ; Держгірпромнагляд;
галузеве Міністерство; МНС тощо) з використанням телефонних чи мобільних
ліній зв’язку, або Internet;
- контролю виконання вимог щодо пожежної безпеки на виробництві;
- контролю за використанням засобів індивідуального захисту.
Що стосується систем контролю та управління доступом, то вони
можуть бути використанні в системі управління охороною, наприклад, для:
- контролю за відповідністю часу проведення регламентно-ремонтних
робіт технологічним нормам;
- контролю за відповідністю кількості працюючих нормам безпеки при
проведені робіт з підвищеною небезпекою;
- допуску до роботи на технологічному обладнанні лише працівників,
які мають відповідну кваліфікацію та пройшли всі необхідні види інструктажів;
- недопущення працівників, які не мають необхідної кваліфікації та
відповідного наряду-допуску, до виконання робіт з підвищеною небезпекою;
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- виключення можливості попадання в виробничі приміщення з
підвищеною вибухопожежонебезпекою працівників, які не мають права там
знаходитись;
- контролю режиму праці та відпочинку, тощо.
Таким чином, використання таких складових багатофункціональних
інтегрованих систем комплексної безпеки, як сучасні комп’ютеризовані
системи відео нагляду та відео реєстрації і системи контролю та управління
доступом, дійсно дозволяє значно підвищити ефективність роботи СУОП. В
першу чергу, це стосується можливості підвищення рівня організаційнотехнічних заходів щодо безпеки праці на виробництві, а також вирішення
питань гігієни праці, виробничої санітарії, зменшення рівня виробничого
травматизму і професійних захворювань. Також досягається
покращення
соціальної захищеності працюючих, бо при проведені розслідування нещасних
випадків і аварій та при визначені причин їх виникнення, ця робота, безумовно,
може бути виконана більш кваліфікована при використанні матеріалів з відео
архівів систем відео нагляду та відео реєстрації, особливо враховуючи той
факт, що в відео архів може записуватися як відео, так і аудіо інформація з
місця подій, і це дуже важливо для підвищення ефективності роботи системи
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, професійних
захворювань та аварій.
Також в СУОП можливе більш ефективне використання і такої
складової інтегрованих систем комплексної безпеки, як охоронні системи, які
можуть не тільки виконувати свої основні охоронні функції, що теж дуже
важливо, особливо на об’єктах з підвищеною небезпекою, а і, у разі
застосування відповідних датчиків, одночасно виконувати і додаткові функції,
наприклад, контролю відповідності санітарним нормам рівнів освітлення,
шуму і вібрацій на робочих місцях, наявності в повітрі робочої зони шкідливих
та небезпечних речовин
або підвищеного рівня електромагнітного та
іонізуючого випромінювань тощо. Як бачимо, це теж дозволяє значно
підвищити ефективність роботи сучасних СУОП.
Існуюча на даний час елементна база багатофункціональних
інтегрованих систем комплексної безпеки також дає можливість, в разі
необхідності, здійснювати і управління виробничим обладнанням та
пристроями безпеки, наприклад, системами освітлення виробничих приміщень,
системами електропостачання, водопостачання, газопостачання, аварійними
системами вентиляції, димовидалення, системами оповіщення тощо.
Крім того, на базі існуючих багатофункціональних інтегрованих систем
комплексної безпеки можливо створення також і мобільних автоматизованих
систем у сфері виробничої безпеки з елементами централізованого управління, і
зробити це можливо без суттєвих додаткових витрат.
Слід підкреслити, що і економічні методи управління охоронною праці
також можуть бути реалізовані більш ефективно при застосуванні в СУОП
вищезгаданих складових інтегрованих систем комплексної безпеки.
Ще однією важливою особливістю сучасних інтегрованих систем
комплексної безпеки є те, що модульний принцип їх побудови з використанням
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локальних і регіональних комп’ютерних мереж дозволяє і в подальшому
практично нескінченно нарощувати їх як у часі, так і в просторі, а це, в свою
чергу, дає можливість реалізовувати на їх базі високоефективні
комп’ютеризовані СУОП розосередженого типу. Причому це можливо не
тільки у межах окремих промислових об’єктів, але і на регіональному і, навіть,
на державному рівнях, що значно полегшує задачу створення єдиної
високоефективної загальнодержавної комп’ютеризованої СУОП.
Використання багатофункціональних інтегрованих систем комплексної
безпеки у складі СУОП дозволяє максимально зменшити вплив так званого
„людського фактору‖ на прийняття рішень в діючих СУОП та значно підвищує
ефективність роботи останніх. Їх застосування в СУОП дає можливість не
тільки фіксувати і вести відповідний облік та аналіз нещасних випадків,
профзахворювань і аварій, але і, у разі необхідності, дозволяє здійснювати
оперативне втручання безпосередньо в процес управління охороною праці на
виробництві, і не тільки за рахунок електронної розсилки відповідних вказівок
та рекомендацій суб’єктам СУОП. Все це забезпечує максимально високій
рівень оперативності та динамізму щодо реагування СУОП на будь-які
небезпечні та аварійні ситуації, а також дає можливість безпосередньо
впливати на стан охорони праці на виробництві у реальному часі за рахунок
постійно діючих моніторингу та управління як на рівні окремого підприємства,
установи чи організації, так і на регіональному та загальнодержавному рівнях.
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На шахтах Кривбасу, Запорізького залізорудного комбінату, ВостГОКа i
інших шахтах нині застосовується цілий ряд бурових, вантажно-доставочних і
допоміжних машин, що мають електричний i дизельний привід як при
стаціонарній роботі в забоях, так i при їx пересуванні до місця роботи по
крізних виробках шахтної вентиляційної мережі. Номінальні потужності
двигунів для стаціонарної роботи i пересування машин залежать від їх
призначення, продуктивності i для різних марок знаходяться в межах 25-190
Л.С. (18,4-140 кВт). Відпрацьовані гази двигунів внутрішнього згорання є
складною багатокомпонентною сумішшю, токсичність якої визначається
газоподібними компонентами. Найбільш небезпечні серед них: оксиди азоту
(до 50 % загальної токсичності вихлопних газів), оксид вуглецю (до 25 %),
альдегіди. На токсичніть дизельних двигунів істотним чином робить вплив
сажа, її частки зважаючи на велику питому поверхню (до 75 % м2/г) активно
адсорбують канцерогенні речовини, які, потрапляючи в організм, можуть стати
причиною важких захворювань, у тому числі i злоякісних пухлин. За даними
докт. техн. наук С. С. Филатова зміст у вихлопах дизельних двигунів токсичних
газів складає: оксиди вуглецю 0,01-0,3 мг/м3, оксиди азоту 0,002-0,5 мг/м3,
альдегіди - до 0,05 мг/м3, сажа - до 2000 мг/м3.
Останніми роками ведуться пошуки методів i способів зниження
токсичності відпрацьованих газів, зокрема, застосування присадок до палива,
які підвищують повноту згорання його в циліндрах двигунів. Деякі з присадок,
наприклад, бариева, показали при випробуваннях задовільні результати,
знижуючи задимленість вихлопу на 50-60 %. Проте, як було встановлено,
застосування ycix експериментованих присадок має негативний вплив на
двигун, знижуючи ресурс форсунок, клапанів i плунжерних пар.
Серед простих методів очищення відпрацьованих газів слід назвати
використання шару гірської маси, яка перевозиться в кузові автомобіля, що
фільтрує. Незважаючи на позитивнi результати, цей спосіб не знайшов
застосування через відсутність гірської маси в кузові автомобіля після його
розвантаження, а також великого опору випуску відпрацьованих газів, яке
створює гірська маса в кузові автомобіля, що не відповідає вимогам заводіввиготівників двигунів [1].
Як показала практика експлуатації самохідної техніки в умовах підземних
копалень, вживана система газоочищення при недотриманні термінів
регенерації, не забезпечує зниження концентрації токсичних речовин у
вихлопах ДВС до гранично допустимих концентрацій. Зміст токсичних
компонентів у вихлопних газах дизельних ДВС може складати: оксиди вуглецю
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– 0,01-0,05 %, оксидів азоту – 0,0002-0,05 %, альдегідів – 0,001-0,009, бенз(α)
пирена – до 0,00001 г/м3, сірчистого газу – 0-0,003 %.
Згідно діючої нині "Інструкції по безпечному застосуванню самохідного
устаткування в підземних копальнях" [3] допустимі концентрації шкідливих
компонентів у вихлопних газах ДВС після газоочищення не повинні
перевищувати: окисли вуглецю – 0,08 % при гранично допустимій концентрації
(ГДК) в копальневому повітрі 0,0017 %, оксидів азоту в переліку на NО2 – 0,05
% при ГДК 0,00025 %, альдегідів в перерахунку на акролен – 0,01 % при ГДК
0,000009 % [5].
Для розбавлення до ГДК і винесення із забоїв і виробок при роботі в них
самохідних машин з ДВС, токсичних і природних газів (вуглекислого,
сірчистого, радону), рудникового пилу і тепла потрібне створення необхідних
розрахункових вентиляційних режимів за рахунок подачі необхідних
кількостей свіжого повітря і забезпечення ефективної середньої швидкості
повітряних потоків.
Відповідно до вимоги "Інструкції .". необхідна кількість свіжого повітря
О3 при роботі самохідних машин з ДВС в тупикових очисних і проходнецьких
забоях повинно визначатися з умови статичного розбавлення і винесення
отруйних продуктів вихлопу по формулі [3,4], м3/с
Q3 = qг Nдв/60Kτ,,
де qг = 5 м3/хв Л.С. – мінімальна норма подачі в забій свіжого повітря на 1
Л.С. номінальної потужності двигуна; Nдв – номінальна потужність дизельного
двигуна, Л.С.: Kτ = 0,9-1,0 – коефіцієнт турбулентної дифузії, значення якого
залежить від площі поперечного перерізу вироблень [5].
У таблиці 1 приведені необхідні за розрахунком кількості свіжого
повітря, для призабойной зони тупикових очисних і прохідницьких виробок для
різних марок самохідних бурових і машин вантажних доставок з ДВС, які
знайшли застосування на гірничорудних шахтах. Продуктивність нагнітальних
і всмоктуючих вентиляторів місцевого провітрювання (ВМП), мають бути
збільшені на величину витоків через нещільність стиків трубопроводів залежно
від якості їх зборки. Витрата повітря в крізному виробленні зі свіжим
струменем, з якого поступає повітря для провітрювання прохідницьких або
очисних забоїв, у всмоктувані ВМП згідно вимог безпеки повинен
перевищувати продуктивність вентилятора в 1,43 [5].
Найбільш ефективними способами провітрювання призабойной зони і
усієї тупикової виробки, є різні варіанти нагнітально-всмоктуючого способу з
необхідними за розрахунком продуктивності вентиляторів.
Для підвищення ефективності провітрювання тупикових, очисних і
прохідницьких забоїв при роботі самохідних бурових і вантажних машин з
дизельним і електричним приводом і зниженням концентрації вихлопних газів
ДВС, пил і тепло до допустимих значень доцільно проектувати і здійснювати на
шахтах нагнітально-всмоктуючий спосіб провітрювання з локалізацією газів і
пилу в склепінній частині виробки плоскими струменями [4,8].
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Таблиця1
Необхідна кількість повітря для провітрювання забоїв
при роботі самохідних машин з ДВС
Типи і марки бурових і
вантажних доставок машин
«Кавасаки KSS-М9»
«Миниматик Г207 М»
«ПД-8»
«ПД-3»
«ЛК-1»
«Boomer-Н251», УБШ
«АХЕRА-D05»
«АХЕRА-D07»
«Roobins-73М»
«Каболт - 07-5»
«Simba-Н-1350»
«ТОRО-300DL»
«ТОRО-400DL»
«Вагнер»
«Мультимсх-6600»
«ТУШ-1»
«Минка 5А»
«МВК»

Номінальні потужності
ДВС
кВт
Л.С.
136,2
185,0
63,0
85,6
140,0
190,0
88,5
120,0
84,6
114,0
42,0
57,0
42,0
57,0
42,0
57,0
42,0
57,0
42,0
57,0
55,0
74,7
102,5
139,0
102,5
139,0
102,5
139,0
65,0
88,0
18,4
25,0
65,0
88,0
65,0
88,0

Розрахункова кількість
повітря для забоїв, м3/с
15,5
7,2
15,7
10,0
9,5
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
6,2
11,5
11,5
11,5
7.3
2,0
7,3
7,3

При використанні самохідних машин вантажно-доставочних ДВС в
крізних виробках або тупикових забоях (при системах розробки з торцевим
випуском руди або вантаженні руди в тупикових заходках) локалізація
вихлопних газів, копальневого пилу і тепла може здійснюватися в склепінній
частині вироблення навколо всмоктуючого перфорованого трубопроводу, схема
провітрювання якої представлена на рис. 1.
Вентиляційна система при цьому нагнітально-всмоктуючому способі
провітрювання складається з нагнітального вентилятора, розташованого в забої
і працюючого на короткий трубопровід для подачі в призабойную зону
розрахункової кількості свіжого повітря і всмоктуючого ВМП, розташованого
біля вентиляційного отвору і працюючого на перфорований всмоктуючий
трубопровід. Торець всмоктуючого перфорованого трубопроводу може
закриватися знімною кришкою. У тупикових і крізних вантажних і доставочних
виробках при цій схемі і способі по усій довжині роботи самохідної машини
прокладається перфорований трубопровід, причому перфорація трубопроводу
може бути замінена проміжками в міжзвенних стиках за рахунок установки
металевих шайб завтовшки 1-3 мм [4,8]. Відстань перерізів з перфорованими
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отворами приймається в межах 4-12 м за умови, що сумарна їх площа має
приблизно дорівнювати площі перерізу трубопроводу.
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Рис. 1. Нагнітальио-всмоктуючий спосіб провітрювання експлуатаційних
горизонтів вантажних доставок шахт з локалізацією вихлопних газів машин з ДВС
навколо перфорованого трубопроводу: 1 – всмоктуючий вентилятор; 2 – що
вентиляційний повстає; З – откаточний штрек; 4 – погрузочні
орти; 5 –
відкочувальний штрек висячого боку; 6 – що вентиляційні повстають; 7 – машина
вантажної доставки; 8 – нагнітальний вентилятор або ежектор; 9 – перфорований
трубопровід; 10 – свіже повітря; 11 – забруднене повітря; 12 – гнучка штора; 13 –
отвори в трубопроводі

При пересуванні самохідного гірничо-транспортного устаткування по
крізних відкочувальних виробках і транспортних ухилах до робочих мостів при
середній швидкості повітряного потоку в них 3-8 м/с розбавлення і винесення
токсичних компонентів вихлопних газів ДВС при справній системі їх
очищення, копальневого пилу і тепла відбувається ефективно і немає
необхідності у визначенні допустимої кількості повітря для провітрювання.
Висновки
1. Використання самохідних машин з дизельним приводом в гірських
виробленнях шахт приводить до забруднення в них атмосфери токсичними
вихлопними газами.
2. Усі самохідні машини з дизельним приводом обладнані
двоступінчатою системою очищення вихлопних газів, що складається з
термокаталітичного нейтралізатора і рідинного скрубера, ефективність яких
складає 70-80 %.
Для підвищення ефективності провітрювання тупикових виробок при
роботі автомашин з ДВС розроблена система вентиляції, що працює на
нагнітальний трубопровід з плоскоструйними насадками і всмоктуючий
перфорований трубопровід.
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КОНСТРУКЦИЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ПЫЛЕПОДАВЛЯЮЩЕЙ
ЗАБОЙКИ СКВАЖИННОГО ЗАРЯДА
Ковтун И.Н., к.т.н., доцент (НТУУ «КПИ»),
Гурин А.А., д.т.н., професор (Криворожский технический университет),
Луц А.О., Демчук Н.Г., студенты (НТУУ «КПИ»)

Введение. В настоящее время на карьерах ГОКов Кривбасса для пылеподавления
при массовых взрывах блоков уступа используют внутреннюю и внешнюю
гидрозабойку в полиэтиленовых оболочках, при этом, первую размещают в устьевой
части скважины над зарядом взрывчатого вещества (ВВ), а вторую – на поверхности
блока уступа между рядами скважинных зарядов ВВ. Эффективность пылеподавления
внешней гидрозабойки не более 20 %, а внутренней – от 50 до 60 %, в зависимости от еѐ
массы [1].
В типовых конструкциях скважинных зарядов ВВ комбинированная внутренняя
забойка выполняется из двух частей: нижняя из увлажнѐнной мелкой породы (отсева)
длиной 3,0...4,0 м, а верхняя – из воды, помещенной в полиэтиленовые рукава такой же
длины. Для надѐжности толщина пленки рукава принята около 400 мкм.
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Постановка технической задачи и цели. Сравнительно низкую эффективность
пылеподавления внутренней комбинированной забойкой можно объяснить тем, что при
взрыве скважинного заряда ВВ продукты еѐ детонации (газы) выталкивают забойку из
скважины как единое тело. Пылегазоводяное облако (ПГО) образуется в атмосфере под
действием вылетающих из скважины продуктов детонации со скоростью 240...340 м/с
[2]. Причѐм в верхней части облака находится мелкодисперсная пыль, образующаяся в
при контактной зоне породы вокруг скважинного заряда ВВ и при разрушении породы
в пределах отбиваемого слоя (воронки), а в нижней его части преобладают фрагменты
сыпучего забоечного материала и крупнодисперсная пыль.
Диспергация воды, смешанной с забойкой, происходит слабо, поэтому она в
основном смачивает нижнюю часть пылегазового облака, где находится
крупнодисперсная пыль и забоечный материал, а не мелкодисперсную пыль, долго
витающую в воздухе.
Установлено, что в спокойном воздухе мелкодисперсные частицы двуокиси
кремния диаметром 10 мкм оседают со средней скоростью 8,0*10-3 м/с. Время
осаждения таких частиц на земную поверхность с высоты, равной 80 м составляет
около трѐх часов [3].
Следует отметить, что внедрение на карьерах ГОКов Кривбасса новых
эмульсионных ВВ (Украинит, анемикс, эммонит) значительно уменьшило выброс в
атмосферу токсичных оксидов углерода и азота, однако выбросы мелкодисперсной
пыли, особенно силикозоопасной, остаются значительными, несмотря на применение
гидрозабойки в полиэтиленовых рукавах.
Таким образом, уменьшение концентрации мелкодисперсной пыли в ПГО
массового взрыва является актуальной научно-технической задачей.
Идея нового технического решения. Ключом к решению поставленной научнотехнической задачи послужила новая идея, согласно которой в известной
комбинированной забойке скважинного заряда ВВ в устьевой части скважины,
состоящей из участка гидрозабойки в полиэтиленовой оболочке и участка забойки из
сыпучего инертного материала, в тело гидрозабойки размещают небольшой по массе
метательный заряд из средств взрывания (тротиловые шашки, ДШЭ-12), который
инициируют в первую очередь неэлектрической системой типа «Нонель» или «Прима
Эра», а через стандартизованный интервал времени замедления, во вторую очередь, инициируют основной скважинный заряд ВВ.
Предложенный режим короткозамедленного взрывания скважинного заряда ВВ с
внутрискважинными замедлениями обеспечивает раздельный, а не одновременный, как
это было ранее, вылет из устья скважины сначала факела диспергированной воды,
образующей, так называемую, «капельную завесу», а затем факела смеси газов взрыва
основного заряда ВВ с кусками породы и сыпучего материала забойки, а также с
крупнодисперсными пылевыми частицами, образующимися в зоне разрушения породы.
Более мощный фронт пылегазового факела от основного скважинного заряда ВВ
имеет намного большую начальную скорость, догонит и будет подталкивать вверх
ранее нависшую над ним «капельную завесу», пока скорость суммарного фронта этих
факелов не станет равной нулю. В результате такой кинетики раздельных во времени
вылетов из скважины сначала факела из капель воды, а затем факела из частиц пыли
создаются лучшие условия для обработки пылегазового облака (ПГО), т.е. коагуляции
38

мелкодисперсной пыли частицами воды в эпицентре сформированного ПГО. А это
приведѐт к значительному снижению еѐ концентрации в ПГО, нависшем над местом
взрыва блока уступа и при его переносе потоками атмосферного воздуха на дальние
расстояния.
Выбор прототипа нового технического решения. Совершенствование
конструкции комбинированной забойки скважинного заряда ВВ производили на основе
патентных исследований аналогичных технических решений, изложенных ниже.
Известна конструкция скважинного заряда ВВ, в которой в активной части
скважины сформирован заряд ВВ, а в неактивной выполнена забойка из
последовательно размещенных участков инертного сыпучего материала (отсева), смеси
этого материала с гидрогелем и гидрогеля в устьевой части скважины. Взрывание
такого скважинного заряда ВВ осуществляют с помощью традиционных средств
инициирования, соединенных во взрывную сеть к заряду ВВ, состоящую из отрезка
детонирующего шнура, например, типа ДШЭ-12, и подвязанной к нему тротиловой
шашки, типа Т-400Г. При взрыве заряда ВВ только 60 % массы гидрогеля переходит в
жидкую фазу, которая диспергируется на мелкие капли воды, участвующие в
коагуляции мелкодисперсной пыли. Остальная же масса гидрогеля вылетает из
скважины в виде кусочков и комков гидрогеля, которые не участвуют в процессе
коагуляции мелкодисперсной пыли.
Известен также скважинный заряд ВВ по своей сути аналогичный
вышеупомянутому, с той лишь разницей, что устьевая часть забойки выполнена из
гидрогеля в виде трубы-оболочки, внутренний объем которой заполнен водой с
добавками поверхностно активных веществ (ПАВ) или же без них, и которую, в целом,
можно считать жидкостной забойкой в гидрогелевой оболочке. Взрывание известного
скважинного заряда ВВ также осуществляется с помощью традиционных средств
инициирования.
Основной недостаток конструкции этого скважинного заряда ВВ заключается в
сравнительной низкой эффективности подавления мелкодисперсной пыли частицами
жидкой фазы гидрогеля и воды. Здесь в пылевом факеле, выброшенном из скважины,
происходит смачивание пыли различных фракций, в т.ч. и крупных фракций сыпучего
материала забойки, а также разрушаемой породы с диспергированными частицами
жидкой фазы гидрогеля и воды, что неэффективно и нерационально.
Характеристика нового технического решения и его реализация. Новыми
конструктивными элементами комбинированной забойки скважинного заряда ВВ
является размещение в еѐ теле гидрозабойки метательного заряда, выполненного из
элементов неэлектрической системы инициирования, типа «Нонель» или «Прима Эра».,
который инициируют в первую очередь и в режиме короткозамедленного взрывания по
отношению к основному (проектному) скважинному заряду ВВ.
Предложенное техническое решение реализуют следующим образом.
После формирования основного скважинного заряда и выполнения участка
забойки из отсева пустых пород и участка водяной забойки в полиэтиленовой оболочке,
находящейся в устьевой части скважины, в теле гидрозабойки размещают метательный
заряд, выполненный из тротиловой шашки типа ДПУ-830 ТЛ с вмонтированным в еѐ
гнездо внутрискважинным капсюлем детонатором короткозамедленного действия из
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ряда серии номиналов замедлений Юнидет U500...U400 мс, к которой предварительно
подвязывают пучок из 2. ..4 нитей ДШЭ-12 длиной 3...4 м.
При взрывании скважинного заряда ВВ через взрывную сеть в первую очередь
инициируют метательный заряд из средств инициирования, а во вторую очередь - через
интервал времени замедления в диапазоне его значений от 25 до 100 мс - инициируют
основной скважинный заряд ВВ.
Конструкция скважинного заряда ВВ, основными элементами которой являются
метательный заряд с подвязанными к нему нитями ДШЭ-12, включает основной заряд
ВВ со средствами инициирования, обеспечивающими внутрискважинный интервал
времени замедления по отношению друг к другу.
Предлагаемая конструкция комбинированной забойки скважинного заряда ВВ и
режима его взрывания принята к внедрению в 2009 году на карьерах ГОК ОАО
«АрселорМиттал Кривой Рог», как одно из эффективных природоохранных
мероприятий предприятия.
Выводы
1. Предлагаемая конструкция комбинированной забойки заряда ВВ и режим его
взрывания просты в выполнении и позволяют повысить .эффективность
пылеподавления внутренней водяной забойки на 20...25 %.
2. Для реализации опережающего вылета из устья скважины сначала факела
диспергированных частиц воды от взрыва метательного заряда из средств
инициирования по отношению к вылету из этой скважины пылегазового факела от
взрыва основного скважинного заряда ВВ, необходимо принять метод внутри
скважинных замедлений системы инициирования, типа «Нонель» или «Прима Эра».
При этом интервал времени замедления между метательным зарядом и основным
скважинным зарядом должен быть 25 или 50 мс.
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МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДУ НАСИЧЕНОЇ ПАРИ ПРИ ЗВАРЮВАННІ
ЛЕГОВАНИХ СТАЛЕЙ
Левченко О.Г., д.т.н., зав. каф.; Безушко О.М. асист.
(каф. ОПП та ЦБ НТУУ “КПІ”)

Зварювальний аерозоль (ЗА) по характеру утворення відноситься до
аерозолів конденсації і являє собою дисперсну систему, у якій дисперсною
фазою є дрібні частинки твердої речовини й дисперсійним середовищем – газ
або суміш газів. У складі зварювальних аерозолів можлива наявність оксидів
металів та їхніх комплексних сполук, які в залежності від застосовуваних
зварювальних матеріалів можуть створювати фіброгенну, токсичну, а також
комбіновану дією на організм. Наявність у зварювальному аерозолі
перерахованих вище речовин може призвести до виникнення у зварників
професійних захворювань. Характер розвитку й важкість перебігу цих
захворювань залежать від хімічного складу, концентрацій і тривалості впливу
аерозолю. На сьогоднішній день система захисту зварників від ЗА є
недосконалою та з розвитком науково-технічного прогресу вимоги до безпеки
працюючих стають все жорсткішими. Тому перед науковцями стоїть завдання
мінімізувати вплив токсичних компонентів на організм зварників. У зв’язку з
широким асортиментом зварювальних матеріалів дослідження в цьому
напрямку вимагає великих ресурсів та часу, тому доречним є пошук
математичної моделі, яка давала б можливість прогнозувати хімічний склад ЗА.
Хімічнй склад використовуваних матеріалів та режим зварювання могли б бути
вихідними даними для такої моделі.
Розглянемо більш детальніше процес утворення ЗА. Під час нагрівання
та розплавлення зварювальних матеріалів відбуваються фазові переходи із
твердого стану в рідкий з рідкого в газоподібний. Ці фазові переходи
супроводжуються
окиснювально-відновлювальними
процесами
між
компонентами металевого розплаву. На рисунку 1 зображена блок-схема
взаємодії фаз при ручному дуговому зварюванні покритим електродом.
Оскільки ЗА утворюється в результаті переходу металу з рідкого стану в
газоподібний, особливу увагу ми приділимо випаровуванню металу. Під час
фазового переходу відбувається поглинання або виділення теплоти, що
вимірюється скачками ентальпії Н і називається прихованою теплотою
переходу (в даному випадку випаровування). Теплоту переходу відносять до 1
граму або молю речовини та називають відповідно питомою чи мольною
теплотою переходу. Рівноважний процес переходу речовини із однієї фази в
іншу описує термодинамічне рівняння Клапейрона-Клаузіса [1, 2]:
dP
H
,

dT T  V

(1)

де Р – тиск насиченої пари; Т – абсолютна температура; ΔН – прихована
теплота випаровування; ΔV – зміна об’єму при переході із рідкого в
газоподібний стан.
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Рис.1. Блок-схема взаємодії фаз при ручному дуговому зварюванні покритим електродом: 1 –
перехід каплі металу електродного стрижня без контакту з електродним покриттям у
зварювальну ванну; 2 – перехід каплі металу електродного стрижня після контакту з
електродним покриттям у зварювальну ванну; 3 – утворення електродної каплі; 4, 6 –
плавлення електродного покриття відповідно в зоні електроду та ванни; 5 – перехід шлаку,
який прореагував з електродним стрижнем в шлакову ванну

У випадку випаровування Клаузіс спростив рівняння Клапейрона, за
умови що:
– пара підлягає закону ідеального газу;
– мольний об’єм рідини (Vр) набагато менший мольного об’єму пари
(Vп), (Vр<<Vп).
З газових законів V=RT/P де R – газова постійна (R=8,314 Дж/(К·Моль));
R=k·Nа, де k – постійна Больцмана, а Nа – число Авогадро. Підставимо
значення об’єму в рівняння Клапейрона (1):
dP
H  Р
,

dT k  Na  T 2

(2)

де ΔH/Na=λ – робота виходу атома для відповідного елементу. Тоді рівняння
буде мати вид:
dP   Р
.

dT k  T 2

(3)

Розділяючи змінні отримаємо

dP  dT
 
.
Р k T2

(4)

Проінтегруємо ліву частину в межах від P1 до P2, а праву від Т1 до Т2
(тобто від одної точки f(р1,Т1), що лежить на лінії рівноваги рідина-пара до
іншої f (р2, Т2))
1
 21
dP

 P k  T TdТ .
p1
1

p2

T

42

(5)

 1
k T1

Результат інтегрування запишемо у вигляді: ln p1  ln p2   ( 

1
) , тоді
T2

 1 1 
p1
 exp   (  )  .
p2
 k T1 T2 

(6)

Цей вид рівняння Клапейрона-Клаузіса дозволяє визначити залежність
тиску насиченого пару над поверхнею окремих елементів від зміни
температури [3].
У ході багатьох досліджень [4] одним з найшкідливіших видів
зварювання є ручне дугове зварювання. При зварювані високолегованих сталей
в повітря робочої зони надходять такі токсичні компоненти як Cr, Mn, Ni тому
надалі розглянемо випаровування саме цих компонентів. Для цього оберемо
високолеговані нержавіючі електроди типів Э-10Х25Н13Г2, Э-10Х20Н9Г6С, Э02Х19Н18Г5АМ3, Э-09Х19Н10Г2М2Б, Э-08Х20Н9Г2Б.
Нехай рі – тиск насиченого пару над поверхнею і-го елементу; р0 –
атмосферний тиск (р0 = 1 атм); Тк – температура кипіння і-го елементу (це
температура при якій тиск насиченого пару даного елементу рівний
атмосферному); Тп – температура поверхні. Тоді запишемо рівняння
Клапейрона-Клаузіса згідно прийнятих позначень:
 1 1 
рі  р0 exp   (  )  .
 k Tк Tп 

(7)

Використані під час проведення розрахунків значення роботи виходу
атомів λ і температури Тк, при якій тиск насиченого пару відповідного
елементу дорівнює атмосферному беремо з [2] та заносимо в таблицю 1.
Таблиця 1. Термодинамічні константи
Хімічний елемент
Cr
Mn
ΔH, КДж/моль
349
224,4
Атомна маса а.е.м.
51,996
54,938
Х – кількість атомів в
0,0115787
0,010958661758
одному грамі ×1024
λ эрг×10-12
5,79
3,73
Тк, К
2840
2424

Ni
380,6
58,69

Fе
340
55,847

0,010258084

0,01078029

6,31
3173

5,65
3008

Як витікає з розрахованих залежностей показаних на рисунку 2, при
однаковій температурі поверхні металу значення тиску насичених парів Mn, Cr
можуть дещо перевершувати значення Fe та Ni.
Пружність пару і-того елементу над розплавом (рip), згідно закону Рауля,
розрахуємо за формулою
рip=рi·Nip ,
(8)
де Nip – молярна частка елементу в розплаві, яка
розраховується за
відношенням
Nip 

Cip : Ai

C
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ip

: Ai

,

(9)

де Аі – атомна маса елементів. Результати розрахунків наведені в таблиці 2.
Загальний тиск насиченої пари над багатокомпонентним розплавом рп
розрахуємо згідно рівняння 10 [5]:
рп   рір ,
(10)
 рір  р1  N1р  р2  N2р  р3  N3р  ...  рі  Nір ,
де р1, 2,3 …і – пружність пару чистих елементів при даній температурі.

Рис 2. Температурні залежності тисків насичених парів для окремих елементів:
● –Mn, ■ – Cr, ○ – Fe, □ – Ni

Таблиця 2. Мольна частка елементів у складі електрода
Тип електрода
Nip
Cr
Mn
Ni
Fе
Э-10Х25Н13Г2
0,265 0,02 0,122 0,593
Э-10Х20Н9Г6С
0,212 0,06 0,085 0,643
Э-02Х19Н18Г5АМ3
0,203 0,051 0,17 0,576
Э-09Х19Н10Г2М2Б
0,202 0,02 0,094 0,683
Э-08Х20Н9Г2Б
0,213 0,02 0,085 0,683
Результати розрахунку величини рп для досліджуваних сплавів
представлені на рисунку 3. Зі збільшенням температури в зоні зварювання тиск
насичених парів відповідно збільшується. Сплави типу Э-10Х25Н13Г2, Э09Х19Н10Г2М2Б, Э-08Х20Н9Г2Б мають практично однакові температурні
залежності тиску насичених парів над поверхнею розплаву. З отриманих даних
можемо сказати, що питомі виділення ЗА при зварюванні електродами тупу Э10Х20Н9Г6С будуть більші ніж при зварюванні іншими видами. Це можна
пояснити найбільшим вмістом марганцю в розплаві (див. табл. 2) в порівнянні з
іншими електродами.
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Рис. 3. Температурні залежності тиску насичених парів над поверхнею сплавів:
■ – Э-10Х25Н13Г2, ● – Э-10Х20Н9Г6С, □ – Э-02Х19Н18Г5АМ3,
○ – Э-09Х19Н10Г2М2Б, + – Э-08Х20Н9Г2Б

Дані розрахунки є лише початком пошуку математичної моделі, яка б
прогнозувала хімічний склад зварювального аерозолю. Оскільки активна
хімічна взаємодія і-того елементу може протікати в наступних зонах
зварювання: – на границі контакту розплавленого стрижня електроду; – на
границі контакту розплавленого флюсу електрода; – на поверхні капель металу,
коли відбулася взаємодія покриття зі стрижнем металу; – об’ємі газу
(випаровування, дисоціація компонентів шлаку, конденсація пару); – на
поверхні рідкий шлак-металічна ванна (стадія ванни). Роль кожного вказаного
процесу на кінцевий вміст елементів у ЗА залежать від складу електродного та
основного металу, параметрів режиму зварювання та багато інших факторів.
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МІСЦЕВОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ ДЛЯ
РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗВАРНИКІВ
Левченко О. Г. д.т.н., Лук’яненко А. О. асист.
(каф. ОПП та ЦБ НТУУ «КПІ»)

Аналіз фактичного стану умов праці в різних сферах народного
господарства підтверджує необхідність значного розширення та поглиблення
економічних досліджень, що дозволяють забезпечити вибір методів і засобів,
які в найбільшій мірі направлені на досягнення оздоровчого ефекту при
мінімальних затратах [1].
Незважаючи на суттєве покращення умов праці робітників зварювальних
професій проблема зниження професійних захворювань зварників все ж таки
залишається надзвичайно актуальною. Найбільш часто реєструються
захворювання зумовлені дією на організм зварювальних аерозолів (ЗА):
пневмоконіоз, хронічний пиловий бронхіт, хронічні інтоксикації оксидом
вуглецю, сполуками фтору, цинку, марганцю [2-4].
Коли мова йде про зберігання здоров’я людини, медичний та соціальний
аспекти слід вважати основними. Однак необхідно прагнути до того, щоб будьякий аспект був економічно обґрунтованим. Це дозволить використовувати
економічні методи під час визначення доцільних варіантів розробки та
впровадження заходів по оздоровленню умов праці зварників. Об’єктивні
розрахунки прибутковості усіх можливих варіантів дозволяють вибирати
найбільш ефективні з них для кожного конкретного випадку. Одночасно це
дасть можливість подолати відношення, що склалося в багатьох господарських
керівників до цих заходів як до непродуктивних, що знижують ефективність
виробництва [5].
Радикальне рішення проблеми забезпечення необхідної чистоти
повітряного середовища в зварювальному виробництві сьогодні принципово не
може базуватися на використанні однієї лише загальнообмінної вентиляції [57]. Для вирішення проблеми оздоровлення повітряного середовища в
зварювальних цехах набагато більш ефективним є способи вентиляції, за яких
забруднене повітря відсмоктується безпосередньо із зони зварювання,
очищується від шкідливих речовин фільтровентиляційними агрегатами (ФВА)
та повертається в робоче приміщення. Ефективність уловлювання і очищення
повітря від ЗА при цьому становить 75…95 %, що дозволяє значно зменшити
об’єми припливної та витяжної вентиляції і, відповідно, знизити витрати на
вентиляцію [8]. За рахунок впровадження прогресивних засобів вентиляції в 2-3
рази зменшуються витрати тепла, електроенергії та загальні витрати, вміст
шкідливих речовин зменшується практично до рівня гранично допустимої
концентрації (ГДК). Витрати на впровадження відповідного обладнання (в
залежності від його вартості) окуповуються протягом 0,5…1,5 року, що
свідчить про високу рентабельність цих заходів.
Врахування усього комплексу позитивних соціальних факторів на
практиці важко оцінити через відсутність на сьогоднішній день необхідних
статистичних даних і деяких нормативних показників. Тому для визначення на
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передпроектній стадії приведених витрат (Зпр) і річного економічного ефекту
(Ер) від застосування зварювальних матеріалів зі зменшеною токсичністю в
умовах зварювання з загальнообмінною вентиляцією можуть бути використані
наступні емпіричні залежності, отримані під час аналізу результатів
впровадження конкретних проектів:
Зпр = nKNV,
(1)
Ер = nKN(V1 – V2),
(2)
де n – кількість зварювальних постів; K – коефіцієнт, тис. грн/тис.м3 (при
двозмінній роботі обладнання і підігріванні припливного повітря К = 0,12); N –
середньогодинна витрата зварювальних матеріалів на одному зварювальному
посту, кг; V – об’єм повітря, необхідний для розбавлення шкідливих речовин,
що виділяються при використанні 1 кг зварювальних матеріалів, до ГДК, тис.
м3; V1, V2 – розрахункові об’єми загальнообмінної вентиляцій для базового та
впроваджуваного зварювального матеріалу, тис. м3/ кг.
Приведені витрати (Зтпр) на загальнообмінну вентиляцію при
використанні 1 т зварювальних матеріалів і економічний ефект (Ер) від
застосування зазначеної кількості зварювальних матеріалів з пониженою
токсичністю можуть бути визначені за наступними формулами:
Зтпр = KV/4 ,
(3)
Ер = K(V1 – V2)/4.
(4)
В наш час у зварювальних цехах починають використовувати
комбіновані системи вентиляції (загальнообмінна вентиляція та ФВА). В цьому
випадку формула (1) прийме вигляд
Зтпр' = n [KNV(1– η) + 0,6],
(5)
де η – частка зварювального аерозолю, що видаляється за допомогою ФВА
(приймається η = 0,75).
Тоді, з урахуванням (5), формула (2) для визначення річного
економічного ефекту може бути представлена у вигляді
Ер = З'пр1 - З'пр2 = n KN(1– η) (V1 – V2).
(6)
Відповідно вираз (3) для визначення приведених витрат запишеться так:
Зтпр' = [KV(1– η) + 0,6 ]/4.
(7)
Формула для економічного ефекту від використання однієї тони
зварювальних та наплавлювальних матеріалів з пониженою токсичністю в
умовах комбінованої вентиляції прийме вигляд
Ер' = [K (V1 – V2) (1– η) ]/4.
(8)
На передпроектній стадії і на початкових стадіях проектування річний
економічний ефект від впровадження комбінованої вентиляції з достатнім
ступенем токсичності може бути визначеною за допомогою формули
Ер = KN ηV – 0,6.
(10)
Дані про економічний ефект від впровадження комбінованої вентиляції
при двозмінній роботі і витраті 2 кг електродів за годину, визначені за
формулою (10), наведені в таблиці 1. Як видно, застосування комбінованої
вентиляції дозволяє не тільки оздоровити повітряне середовище під час
зварювання, а й отримати економічний ефект, тим більший, чим вище
токсичність зварювальних матеріалів, що використовуються.
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Таблиця 1. Економічний ефект від впровадження комбінованої вентиляції
Марки
електродів
АНО-36
48ХН-4АН
СМ-5
Моноліт РЦ

Необхідні об’єми
загальнообмінної
вентиляції, тис. м3/кг
4,6
2,268
11,5
2,6

Економічний ефект від
впровадження комбінованої
вентиляції, тис. грн
1,824
-1,52
11,76
0,816

Якщо економічний ефект від’ємний, застосування комбінованої
вентиляції доцільно за гігієнічними показниками у випадку, коли неможливо
забезпечити ефективне провітрювання замкнених об’ємів.
В таблиці 2 наведені витрати в базовому (Зпр1, тис. грн) та проектному
(Зпр2, тис. грн) варіанті та отримані в результаті впровадження ФВА з річним
економічним ефектом (Е, тис. грн на 1 ФВА).
В базовому варіанті передбачено застосування загальнообмінної
вентиляції з застосуванням вентиляційних камер із вбудованими калориферами
для підігрівання повітря що подається, та дахових вентиляторів для видалення
забрудненого.
В проектному – комбінована система вентиляції, при якій 90 %
шкідливих речовин що виділяються, видаляють за допомогою відсмоктувачів,
вбудованих у зварювальне і механічне обладнання, з наступним очищенням
повітря в ФВА, а 10 % розбавляються в об’ємі приміщення загальнообмінної
вентиляції. При ваговій швидкості розплавленого зварювального матеріалу, що
дорівнює 1 кг/год, підігріванні повітря, яке подається і 90 % ефективності
роботи ФВА економічний ефект може визначатися з урахуванням наступних
залежностей:
Зпр1 = 0,265V,
Зпр2 = 0,0265V + 1,14,
Е = 0,238V – 1,14.
Коефіцієнти при V мають розмірність тис. грн/(тис. м3/кг); ці значення
стосуються двозмінного режиму роботи і тривалості вентиляції з підігрівом
припливного повітря 1800 год/рік [1].
Цифрові значення приведених витрат та річного економічного ефекту
наведено в табл. 2.
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Таблиця 2. Необхідний об’єм загальнообмінної вентиляції
Економічний
Необхідний об’єм загальнообмінної вентиляції, тис. м3, в
показник,
тис. залежності від витрати електродного матеріалу, кг
грн на один ФВА
2,5
4,5
11,5
Зпр1
5,28
9,52
24,4
Зпр2
9,6
10,08
11,5
Е
-4
-0,552
12,77
Економічний ефект від застосування ФВА та комбінованої вентиляції під
час дугового зварювання залежить від потужності вентиляції (місцевої,
загальнообмінної чи ФВА), тобто від ступеня уловлювання ЗА.
Отже, найбільш економічно ефективним є впровадження ФВА та
комбінованої вентиляції на заводах, підприємствах, де використовуються
матеріали з найбільшим питомим виділенням ЗА. Для вибору менш шкідливих
марок електродів, вибору необхідної вентиляції або систематизованої
інформації про гігієнічні характеристики зварювальних електродів можна
скористатися інформаційно-розрахунковою системою «Гігієна зварювання» [9].
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ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ОСНОВНИХ РЕЖИМІВ КОНТАКТНОГО
ТОЧКОВОГО ЗВАРЮВАННЯ НА ВІДНОСНЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ
Левченко О.Г., д-р техн. наук, зав. каф.; Тимошенко О.М., інж., асистент
(каф. ОПП та ЦБ НТУУ «КПІ»)

Кількісне зростання видів та марок електрозварювального обладнання,
що застосовується в промисловості з різними частотними діапазонами
створюваних ними електромагнітних полів (ЕМП) вимагає контролю та
дотримання санітарних норм [1] цього шкідливого та небезпечного
виробничого фактора, розробки методів та засобів захисту обслуговуючого
персоналу.
Контактне зварювання – це основний спосіб зварювання тиском, при
якому з’єднання утворюється за допомогою нагрівання електричним струмом
та стисканням зварювальних деталей в зоні контактування. На долю
контактного зварювання в даний час припадає більше 30 % загального об’єму
виробництва зварювальних конструкцій [2]. У даний час контактне зварювання
міцно утримує друге місце на ринку обладнання для зварювання, доля її
застосування має тенденцію подальшого зростання [3].
Аналіз форми зварювального контуру машини показує, що вона може
бути віднесена до одного з класів геометричних фігур. Зокрема для машин
контактного зварювання, що розглядаються, він представляє собою
незамкнутий з однієї сторони прямокутник, оскільки кабелі підвісної точкової
машини утворюють дві паралельні лінії. Основним геометричним розміром
конфігурації джерела випромінювання для прямокутника є половина більшої
сторони, для двохпровідної лінії – половина відстані між провідниками. Робоча
ділянка визначається у відповідності з типом машин, режимом її роботи та
технологічним процесом обробки деталі.
Зазначимо, що часові параметри імпульсів струму, а також наявність в
ланцюзі (контурі) зварювального струму змінного опору «точки зварювання»
визначає перетворення (зміни) вхідного сигналу (спектра), а форма сигналу МП
повність визначається формою кривої зварювального струму.
Мета даної роботи – на основі аналізу форми та інтенсивності сигналів
МП дати адекватну гігієнічну оцінку зміни відносного енергетичного
навантаження (ВЕН) МП на робочому місці зварника при основних параметрах
контактного точкового зварювання для визначення необхідної ефективності
захисту від цих полів.
При
проведенні
експериментів
в
лабораторіях
Інституту
електрозварювання ім. Є.О.Патона можливі режими контактного точкового
зварювання моделювались з урахуванням наступних міркувань.
По-перше, режими зварювання визначаються можливостями, що
закладені в конструкцію зварювального обладнання та апаратури керування. В
сучасному обладнанні для контактного зварювання режими достатньо великі і
регулювання тепловкладання в зварюване з’єднання здійснюються:

перемиканням ступенів потужності зварювального трансформатора;
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зміною тривалості протікання імпульсів синусоїдального
повнофазного струму частотою 50 Гц в одній пачці;

зварюванням (і теплообробкою зварного з’єднання в електродах
машини для зварювання) декількома (до трьох) пачками синусоїдальних
повнофазних імпульсів з регулюванням кількості імпульсів в пачці та часу пауз
між пачками;

фазовим регулюванням нагрівання (зварювального струму) в
кожній пачці (α=20-180°);

модуляцією передніх та задніх фронтів пачок імпульсів, тобто
певного числа імпульсів від нульового до амплітудного значення.
По друге, оскільки апаратура управління зварювальним циклом
передбачає (дозволяє) ці регулювання, технологи зварники використовують їх
під час роботи не завжди обґрунтовано і без врахування вимог ДСН 3.3.6.0962002.
Тому змодульовані в експериментах режими роботи зварювального
обладнання можна вважати можливими і такими, що відповідають реальним
виробничим вимогам, оскільки зварювались реальні зразки виробів.
Для правильного тлумачення отриманих результатів необхідно дати деякі
пояснення. Найменш безпечним режимом зварювання є режим однією пачкою
синусоїдальних повнофазних імпульсів зварювального струму, що
підтверджується отриманими результатами (див. рис. 2, 1-ий ступінь
трансформатора), причому наскільки можна більшої тривалості та меншим
струмом (так званий «м’який» режим зварювання). В цьому випадку спектр МП
має найменшу кількість гармонічних складових з мінімальними амплітудами.
Цей режим зварювання було взято за «контрольний», з яким можна
порівнювати інші можливі режими зварювання, отримані результати й
проводити порівняльний аналіз. В реальному житті, виробники віддають
перевагу більш виробничим режимам, тому за контрольний режим було
прийнято «жорсткий» режим зварювання зразків (2+2) мм з вуглецевої сталі
однією пачкою 10 синусоїдальних повнофазних імпульсів зварювального
струму (Iзв=12 кА, U=0,69 В) частотою 50 Гц на 1-му (мінімальному) ступені
регулювання потужності трансформатора. Зварювальна машина МТ-2202, на
якій проводились дослідження має чотири ступені трансформатора. Зазначимо,
що при переході від описаного, найбільш простого режиму зварювання до
більш складного, технологи зазвичай використовують більш високу ступінь
потужності трансформатора; при цьому повинен зберігатися баланс енергії, що
вкладається (тепловкладання) в утворення зварного з’єднання при зварюванні
на різних режимах. Таким чином, при порівняльному аналізі сигналів МП
(спектрів), в загальному випадку, необхідно пам’ятати про необхідність
нормування отриманих даних, якщо дані отримані не при зварюванні натурних
зразків з наступними порівняльними механічними дослідженнями зварних
з’єднань.
Дані отримані в результаті досліджень показують, що найбільші рівні
ВЕН у робочій зоні перед машиною для зварювання розміщуються в
горизонтальній площині XOY, яка проходить через точку зварювання, в даному
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випадку на висоті h=1000 мм від неферомагнітної підлоги. Проведемо короткий
аналіз результатів дослідження магнітної обстановки на робочому місці
зварника перед машиною зварювання в залежності від можливих параметрів
режиму зварювання.
Зварювання однією пачкою 10 синусоїдальних повнофазних імпульсів
зварювального струму частотою 50 Гц (рис. 1) є мінімально несприятливим з
санітарно-гігієнічної точки зору за рівнем магнітного впливу на зварників, в
порівнянні з тими що розглядаються далі.

Рис. 1. Осцилограма та спектрограма сигналу МП
Крива 1 та 2 представлена на графіку (рис. 2) ВЕН = f(L) в площині ZOY
на висоті h = 1000 мм від підлоги визначають ділянку (між ними) зміни ВЕН
при роботі на різних ступенях регулювання потужності (від 1до 4). З графіків
видно, що для розглянутого режиму можливі значення ВЕН, наприклад для L =
200 мм перевищують регламентовані ВЕН мають проміжні значення. На
відстані L = 430 мм від осі зварювальних електродів машини ці значення не
перевищують допустимих. Зазначимо, що при зменшенні тривалості пачки ВЕН
= f(L) збільшується ВЕН для розглянутого режиму зварювання повнофазними
синусоїдальними імпульсами, прийнятий нами за «контрольний».
При використанні кута фазового регулювання α= 45° (крива 3) на відстані
L = 200 мм це приводить до збільшення ВЕН в 1,6 рази в порівнянні з режимом
1, на першій ступені, на відстані L = 400 мм в 3 рази, що відповідає режиму
зварювання повнофазними імпульсами на 4 ступені потужності
трансформатора, а для L = 600 мм ВЕН перевищує допустиму (крива 7).
Зварювання на режимі α=90° (крива 4), (орієнтовно 3-4 ступенів
потужності трансформатора) результат аналогічний попередньому з деяким
збільшенням значень ВЕН = f(L).
Як видно з графіка збільшення кута фазового регулювання α=120-140°
(крива 5-6), (орієнтовно 4 ступенів потужності трансформатора) призводить до
подальшого збільшення ВЕН = f(L). На відстані L = 200 мм ВЕН нижче, ніж для
4 ступені «контрольного» (крива 2) режиму зварювання, при L = 400 мм ВЕН
перевищує значення «контрольного» режиму для 1 ступені регулювання ~ в 4-5
раз, а при L = 600 мм в 2-3 рази «контрольного» режиму для 4 ступені
регулювання і ~ 2 рази допустиме значення.
Виконані дослідження показали, що будь-які зміни режиму зварювання, в
порівнянні з режимом зварювання однією пачкою повнофазних імпульсів
зварювального струму, призводить до збільшення відносного енергетичного
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навантаження (ВЕН) МП на робочому місці зварника, яке перевищує
нормативне на відстані до 0,8-1,0 м від електродів зварювальної машини.
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Рис. 2. Залежності ВЕН МП в робочій зоні від відстані до електродів
зварювальної машини МТ-2202 та параметрів режиму зварювання: 1 – для
однієї пачки 10-ти імпульсів зварювального струму з модуляцією переднього та
задніх фронтів (по одному напівперіоду), 1-й (мінімальний) ступінь
трансформатора; 2 – те ж саме, 4-й (максимальний) ступінь трансформатора; 3
– для кута фазового регулювання нагрівання α=45°, 1-й ступінь
трансформатора; 4 – α=90°, 1-й ступінь трансформатора; 5 – α =140°, 1-й
ступінь трансформатора; 6 – α=120°, 1-й ступінь трансформатора; 7 – гранично
допустиме ВЕН МП 5-ти годинної експозиції.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Луц Т.Є., ст. викл. (кафедра ОПЦБ НТУУ «КПІ»), Дідик К.Д., ст. (ФАКС НТУУ «КПІ»)

Проблема безпеки життєдіяльності (БЖД) людини і всього суспільства в
сучасних умовах набула особливої гостроти й актуальності. БЖД
обговорюється на сторінках газет і журналів, ученими, представниками
громадськості, політичними діячами, тобто є об’єктом уваги всіх прошарків
суспільства та держави. Учені давно почали турбуватися про небажані та
негативні наслідки антропогенного впливу на природу й навколишнє
середовище. Футурологи різних країн світу розробляли різноманітні моделі
майбутнього збалансування розвитку людського суспільства з навколишнім
середовищем в умовах величезних техногенних навантажень на біосферу.
В останні десятиліття нашого століття різко зросла чисельність аварій,
катастроф, дорожньо-транспортних пригод, у яких гине або втрачає здоров’я і
працездатність велика кількість людей.
За даним ВООЗ смертність внаслідок нещасних випадків займає третє
місце у світі після серцево-судинних та онкологічних захворювань. Якщо від
загальних захворювань вмирають переважно літні люди, то від нещасних
випадків переважно гине працездатна молодь. Статистика свідчить про те, що
травматизм є основною причиною смерті людини у віці від 15 до 41 року.
На останньому етапі розвитку набувають великої гостроти проблеми
соціальної напруженості суспільства в країнах з перехідною економікою.
Причинами соціальної напруженості в суспільстві є незадовільні умови життя,
праці, незадовільний матеріальний та культурний стан, зіткнення інтересів
релігійного, ідеологічного характеру, система розподілу матеріальних благ,
низький рівень освіти.
Таким чином, актуальність проблем БЖД в теперішній час визначається
рядом причин. Виділимо три основні:
1) порушення екологічної рівноваги природного середовища внаслідок
надмірного антропогенного навантаження на біосферу;
2) зростання числа техногенних аварій і катастроф при взаємодії людини зі
складними технічними системами;
3) соціально-політична напруженість у суспільстві.
Розглянемо більш детально ці причини.
1. Порушення екологічної рівноваги природного середовища внаслідок
надмірного антропогенного навантаження на біосферу
Протягом усієї історії існування людства природне середовище завжди
прагнуло дбати про свою безпеку. Величезне виробництво зброї, збільшення
кількості атомних електростанцій, урбанізація, колосальна насиченість
інфраструктурою, гіпертрофічний розвиток автомобільного транспорту,
хімічних та інших шкідливих виробництв суттєво змінили якість природного
середовища (води, повітря, ґрунту, клімату тощо), зробили життя людини більш
небезпечним, а перспективи – не найкращими.
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Багато вчених пов’язують збільшення стихійних лих з діяльністю
людини. Необхідно задуматися над фактом, що з 1960р по наш час кількість
катаклізм на Землі збільшилася вдвоє і продовжує зростати.
Нераціональна господарська діяльність, багаторазово підсилена
здобутками науково-технічного прогресу, призвела до пошкодження і
вичерпання природних ресурсів, зміни регенераційних механізмів біосфери,
деформації сформованого протягом багатьох мільйонів років природного
кругообігу речовин та енергетичних потоків на планеті, порушення динамічної
рівноваги глобальної земної соціоекосистеми. Внаслідок цього почалося
прогресуюче руйнування біосфери планети, що загрожує стати безповоротним і
призвести у найближчому майбутньому до такого ступеня деградації
навколишнього середовища, коли воно стане не придатним для подальшого
існування людей. Отже, на сучасній стадії взаємодії суспільства та природи
глобальна земна соціоекосистема стала функціонально замкненою. Вона
втрачає здатність до природної саморегуляції. Головним її регулятором тепер
повинно стати суспільство, і від того, як воно буде виконувати функції з
охорони навколишнього середовища, залежить майбутнє людей.
Стало зрозумілим, що для усунення цієї небезпеки необхідні перегляд
традиційних принципів природокористування та докорінна перебудова
господарської діяльності у більшості країн світу. Одним із перших у світі
звернув увагу на цю проблему перший президент Академії наук України В.І.
Вернадський.
Основою вчення академіка Вернадського була ―жива речовина‖, до
складу якої входять усі живі організми, що мешкають на планеті. Вернадський
обґрунтував положення про те, що стан сучасної Землі сформовано людиною,
показавши, що діяльність сучасної людини викликає рух основних хімічних
елементів у масштабах, які порівнюються з природними циклами руху цих
елементів. За визначенням Вернадського, людина стала найбільш могутньою
геологічною силою на планеті, людська діяльність почала перевищувати
масштаби найпотужніших стихійних явищ.
Стан навколишнього середовища і негативні прогнози щодо глобальної
соціоекологічної ситуації спонукали до проведення спеціальних досліджень та
виконання заходів, які дозволили б вирішити двоєдине завдання збереження
рівноваги в природі та задоволення вимог умов життя, які весь час зростають.
Перші такі роботи, що отримали всесвітнє визнання, викладені у працях так
званого Римського клубу. Римський клуб – це неформальна організація вчених
математиків, економістів, екологів, соціологів, фахівців з управління тощо,
створена у 1968 році. Основна мета робіт, що виконувались під керівництвом
цього клубу, полягала у розробці наукових методів опису світу як складної
біосоціальної системи. Результати робіт, виконаних у рамках Римського клубу,
показали, що необхідно переглянути систему загальноприйнятих цінностей
іцілей та переходити від вузьконаціональних, регіональних цілей до
оцінкиглобальної світової рівноваги, що забезпечить безпеку життєдіяльності
всього людства.
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Суспільство може жити й розвиватися тільки всередині біосфери та за
рахунок її ресурсів, тому воно зацікавлене в її збереженні. Але через те, що
еволюція природи йде дуже повільно, а соціальна еволюція людини – дуже
швидко, більшість процесів деформуються, у тому числі вимирає багато видів,
які не встигають адаптуватися, порушуючи при цьому стійкість екосистеми.
Людство повинне свідомо обмежити свій вплив на природу, щоб зберегти
можливість подальшого розвитку.
Найбільш економічно розвинені країни в основному завершили перехід
до високопродуктивної ресурсозберігаючої економічної діяльності, що створю
є достатні умови для вирішення складних екологічних і соціальних завдань.
Головними факторами, які сприяли цьому, стали: переміщення у малорозвинені
країни галузей, які не потребують висококваліфікованої робочої сили і
створюють велику кількість відходів на одиницю продукції; структурна
перебудова економіки за рахунок прискорення розвитку високотехнологічних і
безвідходних галузей; консервація власних природних ресурсів, зростаючі
обмеження щодо їх використання.
Проблеми сталого розвитку є особливо важливими для України, яка на
даний час знаходиться на стадії перехідного суспільства та переживає глибоку
екологоекономічну кризу.
В Україні продовжує зберігатись екстенсивний тип розвитку економіки,
що веде до нераціонального використання природних ресурсів і деградації
середовища
існування
людей,
характерні
глибинні
диспропорції
загальнодержавних і регіональних економічних інтересів, невідповідність між
розміщенням природно-ре-сурсного та соціально-економічного потенціалу,
зростаюча науково-технічна і технологічна відсталість.
В Україні, що має в цілому сприятливі умови життя, також розвинулись
негативні процеси та явища: посилюються радіаційне, хімічне, теплове та інші
види забруднень, що значною мірою впливають на рівень життя організму, в
тому числі людини, у першу чергу на її здоров’я та тривалість життя. У таких
промислових містах, як Запоріжжя, Дніпродзержинськ, Кременчук,
зареєстровано зростання онкологічних захворювань у дітей у 5 – 7 разів.
Український народ опинився перед реальною загрозою вимирання. Але
земля України є колискою великого народу. Тому ми повинні зберегти умови
сталого розвитку суспільства, економіки та держави, забезпечити безпеку
життя і діяльності самим собі і майбутнім поколінням.
Сталий розвиток – це процес гармонізації продуктивних сил,
забезпечення гарантованого задоволення необхідних потреб усіх членів
суспільства за умови збереження й поетапного відтворення цілісності
навколишнього природного середовища, створення можливостей для рівноваги
між його потенціалом і вимогами людей усіх поколінь. Формування системи
сталого розвитку виходить із необхідності забезпечення пріоритетногорозвитку
людини в інтересах людини та власними її силами створення гармоніїз
навколишнім середовищем. Досягнення цієї мети передбачає створення
сприятливого, з позиції сталого людського розвитку, середовища –
економічного, соціально-політичного, екологічного й духовного при
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забезпеченні стабільного соціальнополітичного устрою та соціальноекономічних перетворень.
Сталий розвиток може мати різні моделі реалізації, які передбачають
неоднакові темпи і пропорції суспільного відтворення. Кожній моделі повинна
відповідати система цілей та екологоекономічних пріоритетів, які забезпечать
врахування особливостей країн. В Україні сталий розвиток є можливим тільки
на основі інтенсивної економіки.
Наша держава може забезпечити сталий розвиток виключно шляхом
ефективного використання усіх видів ресурсів (людських, природних,
геополітичних), структурнотехнологічної трансформації виробництва та
наявних конкурентних можливостей (активізація ролі окремої людини в
суспільстві, забезпечення соціальної справедливості й соціальної рівності,
ефективна зайнятість, екологічна безпека).
2. Зростання техногенних аварій і катастроф при взаємодії людини зі
складними технічними системами
У міру розвитку науки й техніки рівень безпеки людини постійно зростає.
Людство перемогло епідемії холери, віспи, чуми, тифу, поліомієліту. Середня
тривалість життя людини у найбільш розвинених країнах світу складає вже 77
років і має тенденцію зростання.
Розвиток науки й техніки підвищує в цілому безпеку життєдіяльності
людини і призводить до появи цілого комплексу нових небезпек, надмірного
збільшення ступеня ризику, травматизму та загибелі людей. Причинами
зростання рівня небезпек є: ускладнення технологічного обладнання і процесів;
зневажання людиною своєї безпеки; зниження надійності приладів; помилки
при проектуванні та експлуатації; звикання до порушень правил техніки
безпеки.
Аналіз обставин травматизму та загибелі людей доводить, що вони часто
(60 – 80 %) обумовлені зневаженням зі сторони людини своєї безпеки,
незнанням наслідків своєї діяльності, шкідливих факторів виробництва та
середовища.
Зростання випадків технологічних катастроф (аварій на АЕС, хімічних та
інших небезпеках виробництва, транспортні пригоди і т. д.) обумовлене
зниженням реальної надійності приладів, виготовлених людиною, застарілим
обладнанням та помилками при їх експлуатації. З’явився страх втрати
контролю над технологіями. Досить лише згадати Чорнобиль або загибель
пароплава ―Адмірал Нахімов‖, вибухи на залізниці в Арзамасі та Свердловську
тощо.
3 грудня 1984 р. на заводі ―Юніон Корбайт‖ сталося витікання
метилізоціанату: загинуло 3 750 чол., 20 тисяч залишилися повними інвалідами,
200 тисяч – хворими.
Техніка так сильно увійшла в наше життя, що багато людей забуває про
небезпеку для життя і здоров’я. Люди звикають до порушень правил техніки
безпеки як на виробництві, так і в побуті. Визначилися серйозні зміни
уставленні людини до ризику. Сучасне виробництво вимагає перегляду
поглядів на роль і місце людини. Комп’ютеризація і роботизація виробництва,
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використання нових технологій і матеріалів кардинально змінили виробничу
діяльність людини. Змінюється примітивна праця, яка включає виконання
монотонних фізичних операцій, шаблонну розумову діяльність, зростає потреба
у творчій висококваліфікованій праці, яка має інтенсивно-технологічний
характер. При цьому складність і, як правило, високий рівень автоматизації
технологічних процесів підвищує відповідальність працівників за функціонування технологічних пристроїв, бо ―плата‖ за помилки людини через її
обмежені можливості, брак знань і халатність буде гіркою. Сьогодні від
технічно грамотної експлуатації, своєчасно прийнятого, часто єдиного
правильного рішення, залежать безпе-ка, здоров’я і навіть життя великої
кількості людей.
Однією з головних причин неможливості досягнення повної безпеки (чи
досконалості) технічних систем є сутність природи самої людини, основна
відмінність якої від інших живих істот полягає у пізнавальній діяльності
(пізнанні світу). Людина завжди прагне пізнати невідоме, хоче літати, як птах,
плавати, як риба, і т. д. Так як процес пізнання нескінченний, то є природним
те, що він супроводжується успіхами і невдачами, прийняттям вірних рішень і
здійсненням помилок. Проте ціна таких помилок при надзвичайно складному
рівні техніки настільки висока, що дуже часто приводить до трагічних
наслідків: великих аварій і катастроф.
3. Соціально-політична напруженість
Соціальна напруженість – це стан суспільства або його частини, який
характеризується соціальним невдоволенням інтересів протягом тривалого
часу. Якщо соціальна напруженість у суспільстві своєчасно не зменшиться, то
вона може перерости в соціальний конфлікт.
Внаслідок незадовільного соціально-економічного становища в країні
набуває зростаючої тенденції незадоволення населення матеріальним станом,
умовами проживання та праці, рівнем заробітної плати та пенсії тощо. У
результаті цього знижується духовний та культурний рівень населення,
підвищується рівень безробіття, виникають такі соціальні небезпеки, як
пияцтво, бродяжництво, проституція, вандалізм, тероризм, конфліктні ситуації
на міжнаціональному, етнічному, побутовому або релігійному ґрунті. Це
ставить під загрозу стабільний стійкий і безпечний розвиток суспільства.
БЖД, як наука, розглядає проблеми охорони здоров’я і безпеки людини у
навколишньому середовищі, виявляє небезпечні та шкідливі фактори,
розробляє методи і способи захисту людини шляхом зниження небезпечних і
шкідливих факторів до допустимих значень, розробляє способи ліквідації
наслідків небезпечних і надзвичайних ситуацій.
Врахування розглянутих причин повинно бути обов’язковим при
вирішені питань забезпечення загальної безпеки особистості, окремих груп та
суспільства у цілому.
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МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ РАДІАЦІЙНОГО СТАНУ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Луц Т.Є., ст. викл. (каф. ОПЦБ НТУУ “КПІ”),
Гуща О.В., Очкур С.С., ст. (ВПІ НТУУ “КПІ”)

Дієвим чинником забезпечення радіаційної безпеки є дозиметричний
контроль за рівнями опромінення персоналу та за рівнем радіації в
навколишньому середовищі. Оцінка радіаційного стану здійснюється за
допомогою приладів, які називаються дозиметр та радіометр. Дозиметр –
прилад для вимірювання потужності дози випромінювання. Радіометр – прилад
для вимірювання ступеню забрудненості радіоактивними речовинами.
Розглянемо найпоширеніші методи визначення радіаційного стану, на яких
базується принцип дії цих типів приладів, представлені у таблиці 1.
Таблиця 1
Методи визначення радіаційного стану навколишнього середовища
Назва методу
1
Іонізаційна камера
Сцинтиляційний метод
Радіолюмінісцентний
(фотолюмінісцентний і
термолюмінесцентний)
метод

Фотохімічний метод
Хімічний метод
Черенковський
лічильник
Трекові
детектори:
камера
Вільсона,
бульбашкова
камера,
іскрові камери.

Сутність
2
Здатність швидких заряджених часток викликати
іонізацію газу.
Реєстрація спалахів світла, які виникають у
сцинтиляторі (люмінофорі) під дією іонізуючих
випромінювань.
Поглинання і накопичення енергії іонізуючого
випромінювання спеціальними люмінесцентними
детекторами з подальшим перетворенням її на
люмінесцентну, інтенсивність якої пропорційна дозі
іонізуючого випромінювання і зареєструвати яку
можна при термостимуляції (нагріванні), чи
фотостимуляції (опроміненні ультрафіолетовим
промінням) спеціальним реєструючим приладом.
Здатність випромінювань
викликати
фотоліз
галоїдного броміду срібла (AgBr).
Реєстрація
необоротних
хімічних
змін,
вироблюваних випромінюванням в речовині.
Реєстрація заряджених часток і γ-квантів, у якому
використовується
випромінювання
ЧеренковаВавілова
Візуальне спостереження слідів (треків) часток. В
камері
Вільсона
як
робоча
речовина
використовується (перенасичена) переохолоджена
пара. В бульбашкових камерах в якості робочої
речовини використовують перегріту рідину, що
закипає при різкому зменшенні її тиску.
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1
2
Калориметричний метод Вимірювання кількості тепла, що виділяється в
детекторі при поглинанні енергії іонізуючого
випромінювання і є пропорційним енергії.
НейтронноВимірювання наведеної радіоактивності слабких
активаційний метод
потоків нейтронів або при короткочасній дії великих
потоків нейтронів, також має застосування в
аварійних ситуаціях.
Біологічні методи
Оцінка реакції, яка виникає в деяких тканинах при
опроміненні їх певною дозою, наприклад,
виникнення еритеми, кількість хромосомних
аберацій, рівень летальності експериментальних
тварин, ступінь лейкопенії та інші.
Розрахунковий
Використання у клінічній практиці (наприклад
(математичний) метод
при проведенні променевої терапії і інших
випадках).
Питання про радіаційну завжди актуальне, тому створюється велика
кількість приладів для контролю радіаційного стану, якими могли б
користуватися як науковці, так і звичайні люди, зацікавлені в особистій безпеці.
Одним з провідних науково-виробничих підприємств, які займаються
створенням і виготовленням альфа-, бета-, гамма-спектрометрів, спектрометрів
випромінювання людини, приладів та систем для радіаційного та
технологічного контролю для АЕС (контроль теплоносія першого контуру,
паспортизаторів несортованих відходів, контроль протікань парогенератора,
автоматизовані системи обліку доз) та відповідного програмного забезпечення,
є «АтомКомплексПрилад» (НВП «АКП») - Research and Production Enterprice
"Atom Komplex Prylad" (RPE "AKP").
В асортименті продукції представлено великий вибір дозиметрів.
Інтерцептор - переносний ізотопний ідентифікатор-дозиметр Interceptor™
являє собою нове покоління радіаційного дозиметра (РД) та радіоізотопного
ідентифікатора (РІ) для швидкої ідентифікації радіоактивних матеріалів. Новий
Іnterceptor ™ (Інтерцептор) фірми Thermo є зразком об'єднання персонального
дозиметра з можливостями ізотопної ідентифікації. Він має високу чутливість,
миттєву і точну ідентифікацію, може бути обладнаний Bluetooth - бездротовим
модулем для миттєвого зворотного аналізу даних експертом через стільниковий
або супутниковий телефон. Він також дозволяє записувати події за допомогою
вбудованої опції - цифрової камери з роздільною здатністю VGA та
вбудованого мікрофона і диктофона.
Доступні чотири версії з багатьма опціями:
- Interceptor G: удосконалений гамма-пошуковик;
- Interceptor GN: удосконалений гамма + нейтронний пошуковик;
- Interceptor Gid: удосконалений гамма-пошуковик з ідентифікацією;
- Interceptor GNid-удосконалений гамма + нейтронний пошуковик з
ідентифікацією.
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RadEye є вимірювальним пристроєм з високими технічними
характеристиками та призначений для виявлення і локалізації радіаційних
джерел, вимірювання радіаційного фону в широкому діапазоні, радіаційного
моніторингу, вважається пошуковим дозиметром нового покоління. Він може
використовуватися прикордонниками та митниками на кордонах, військовими,
співробітниками рятувальних загонів, антитерористичних груп та т.п.
Призначення приладу виявляється в наступному: вимірювання потужності
еквівалентної дози (ПЕД) гамма- та рентгенівського випромінювань,
вимірювання еквівалентної дози (ЕД) гамма- та рентгенівського
випромінювань, вимірювання поверхневої щільності потоку бета-частинок,
вимірювання часу накопичення еквівалентної дози, вимірювання реального
часу. Буває трьох видів: RadEye G, RadEye G-10 , RadEye prd .
МКС-05 «ТЕРРА» - дозиметр-радіометр, призначення якого таке ж, як і у
RadEye. Щодо конструктивних особливостей, то потрібно зазначити, що даний
пристрій працює на основі вбудованого гамма-, бета-чутливого лічильника
Гейгера-Мюллера та в ньому наявні п'ять незалежних вимірювальних каналів з
почерговим виведенням інформації на один рідкокристалічний дисплей .
МКС-05 «ТЕРРА-П» - побутовий дозиметр-радіометр, призначений для
використання в побутових цілях: для контролю радіаційної чистоти житлових
приміщень, будівель та споруд, предметів побуту, одягу, поверхні грунту на
присадибних ділянках, транспортних засобів; для оцінки радіаційного
забруднення лісових ягід та грибів, а також як наочне обладнання для
навчальних закладів. Застосовується, як правило для вимірювання потужності
еквівалентної дози гамма-випромінювання; вимірювання еквівалентної дози
гамма-випромінювання;
оцінки
поверхневого
забруднення
бетарадіонуклідами.
Автоматизована система індивідуального дозиметричного контролю
«АСІДК-21» призначена для вимірювання індивідуального еквіваленту дози HP
(10), потужності індивідуального еквіваленту дози HP (10) гаммавипромінювання та ведення автоматизованої бази даних дозового навантаження
на персонал. Система може використовуватися на об'єктах атомної енергетики,
на підприємствах та установах, де проводяться роботи з джерелами гаммавипромінювання.
Дозиметр-радіометр універсальний для служб пожежної охорони «МКСУ» (модернізований рентгенометр ДП-5В) призначений для вимірювання
потужності еквівалентної дози (ПЕД) гамма- та рентгенівського
випромінювання,
вимірювання
еквівалентної
дози
(ЕД)
гамма-та
рентгенівського випромінювань, вимірювання поверхневої щільності потоку
бета-частинок, вимірювання часу накопичення еквівалентної дози гамма-та
рентгенівського випромінювання.
Прилад забезпечує вимірювання аварійних рівнів ПЕД гаммавипромінювання в діапазоні 0,01-100 Зв/год з доставкою виносного детектора
на відстань до 30 м, можливість роботи в умовах атмосферних опадів, в умовах
запиленої атмосфери та при зануренні виносного детектора гамма61

випромінювання у воду на глибину до 0,5 м, кріплення приладу на ремені, що
дозволяє оператору вільно маніпулювати руками. У приладі використовуються:
• газорозрядні гамма-детектори Гейгера-Мюллера без зворотного ходу
лічильної характеристики;
• кремнієвий детектор бета-випромінювання;
• аварійний гамма-детектор типу "Селден" (сцинтилятор-фотодіод).
EPD Mk2 - електронний персональний гамма-бета дозиметр, який
об'єднує в собі кращі радіологічні характеристики та передове програмне та
апаратне забезпечення. EPD Mk2 підходить для використання в якості
індивідуального дозиметра або як елемента комплексної дозиметричної
системи управління.
Індивідуальний дозиметр гамма-випромінення ДКС-02К «КАДМІЙ»
використовується для індивідуального дозиметричного контролю на
промислових підприємствах, атомних електростанціях, в науково-дослідних
організаціях, радіологічних відділах; контролю радіаційного забруднення
навколишнього середовища.
Harshaw 6600 автоматизований ТЛД зчитувальний пристрій з
програмним
забезпеченням
WinREMS.
Повністю
автоматизований,
спроектований за останнім словом техніки для реєстрації показань
термолюмінесцентний наручних дозиметрів, дозиметрів для вимірювання
фонового випромінювання і дозиметрів для вимірювання дози опромінення
всього тіла.Середня пропускна здатність приладу (касета якого вміщує до 200
ТЛД детекторів або утримувачів з дозиметрами) поєднується з перевагами
безконтактного нагрівання, що дозволяє отримувати точні та відтворювані
результати вимірювань з мінімальним втручанням оператора.
Залежно від конфігурації системи, пристрій моделі 6600 може зчитувати
показання дозиметрів наступних типів:
• ТЛД детекторів персоналу для вимірювання доз опромінення всього
тіла, що вміщають до чотирьох ТЛ елементів у розрахунку на кожний детектор;
• детекторів для вимірювання інтенсивності фонового випромінювання,
що вміщають до чотирьох ТЛ елементів у розрахунку на кожний детектор;
• наручних дозиметрів системи EXT-RAD (Chip-strate ™), що
вставляються в тримачі;
• наручних дозиметрів системи DXT-RAD (Ringlet ™).
Система складається з двох основних компонентів - власне ТЛД
пристрою, що зчитує, та резидентного програмного забезпечення WinREMS
(системи оцінки та контролю радіологічної інформації в операційному
середовищі Windows) для персонального комп'ютера, з'єднаного зі зчитуючим
пристроєм через послідовний порт зв'язку.
Дозиметр гамма-випромінення індивідуальний ДКГ-21 призначений для
вимірювання потужності еквівалентної дози (ПЕД) гамма- та рентгенівського
випромінювань, вимірювання еквівалентної дози (ЕД) гамма- та
рентгенівського випромінювання, використовується на об'єктах атомної
енергетики, у фізичних лабораторіях, в установах охорони здоров'я, як
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електронний прямо вказуючий дозиметр для автоматизованих систем
індивідуального дозового контролю, а також як автономний прилад.
РКС-01 «СТОРА-ТУ» радіометр-дозиметр гама-бета-випромінювань
призначений для вимірювання потужності еквівалентної дози гамма- та
рентгенівського випромінювання; вимірювання еквівалентної дози гамма- та
рентгенівського випромінювання; вимірювання поверхневої щільності потоку
бета-частинок; програмування порогових рівнів спрацювання звукової
сигналізації по потужності дози, дози та щільності потоку бета-частинок;
вимірювання часу накопичення еквівалентної дози; вимірювання реального
часу.
РКС-01 «СТОРА» радіометр-дозиметр гама-, бета-випромінювань
призначений для вимірювання потужності еквівалентної дози (ПЕД) гамма- та
рентгенівського випромінювання, вимірювання поверхневої щільності потоку
бета-частинок, вимірювання реального часу. Рекомендований Науковометодичною Радою Міністерства освіти України до використання у навчальновиховному процесі загальноосвітніх шкіл.
Даний прилад має наступні сертифікати:
• Номер у Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки № У720-96
від 4 лютого 1998р;
• Гігієнічний висновок Державної санітарно-гігієнічної експертизи № В7.02/27 від 04 листопада 1999р.
Корпорацією Термо Електрон було запатентовано функцію NBR (НБА)
(Корекція на природний фон).
Метод NBR був розроблений для забезпечення швидкого визначення
того, чи флуктуація (зміна) фону викликана природними радіонуклідами, або
штучними джерелами, створеними людиною (наприклад - радіоактивне
джерело).
Наявність функції в приладі дозволяє виявити джерело за дуже короткий
час (кілька секунд) оператором з початковою підготовкою. При зміні фону в
результаті появи природних радіонуклідів на моніторі горить зелена лампочка,
при зміні фону від штучних радіонуклідів - спалахує червона лампочка. При
цьому про перевищення граничного рівня фону сигналізує звуковий сигнал в
будь-якому випадку.
За допомогою функції NBR радіометр може точно визначати штучні бетата гамма-джерела в контейнерах по флуктуації фону.
На сьогодні Україна по праву входить до десятки світових лідерів по
виробництву різноманітних засобів контролю та моніторингу радіаційного
стану навколишнього середовища. Чималий вибір дозиметрів на українському
ринку не перешкоджає підприємствам, які займаються їх виготовленням,
розробляти нові, більш універсальні моделі, постійно удосконалювати вже
існуючи, що зумовлено вимогами сьогодення як в Україні, так і по всьому світі.
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ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ГОТОВНІСТЬ СУБ’ЄКТА ДО ДІЙ У
КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ
Луц Т.Є., старший викладач (кафедра ОПЦБ НТУУ«КПІ»,
Руденко Н.О., студентка (ФАКС НТУУ «КПІ»)

Під екстримальними ситуаціями, у найзагальнішому вигляді, ми
розуміємо ситуації, що відрізняються від типового ходу діяльності, або
життєдіяльності, та пов’язані з максимальною напругою фізичних і психічних
сил суб’єкту. До них, серед інших, можна віднести такі ситуації: виробничі –
необхідність працювать зверх норми, аварії; побутові – несправність
водопроводу і каналізації, побутової техніки; соціальні – сімейні негаразди,
хвороби, смерть рідних і близьких; спортивні – предстартова лихоманка, апатія,
мандраж.
Можна відзначити, що всі вони, а також, аналогічні ситуації, пов’язані зі
зміною фізіологічних характеристик організму: підвищенням або падінням
тиску, зміною частоти сердечних скорочень, аритмією, з додатковою витратою
нервової енергії і негативними емоційними станами: тривожністю,
фрустрацією, стресом і страхом. Як правило, людина самостійно (або за
допомогою оточуючих чи спеціалістів), більш-менш успішно, справляється або
виходить з них. Проте буває й так, що зайве емоційне напруження не дає
суб’єкту можливість реалізувати свої фізичні сили, знання та вміння, руйнує
сформовані навички. Іншими словами, мова йде про готовність суб’єкта діяти в
екстримальній ситуації. Найбільш гостро це питання постає, коли екстримальна
ситуація приймає надзвичайний характер (НС), в силу розмаху лиха і реальної
загрози для життя людей.
Спеціально не зупиняючись на класифікації НС, відзначимо, що за
джерелом походження розрізняють: техногенні, природні та соціальні НС. Всі
вони важко прогнозуються, виникають, як правило, несподівано, викликають
хаос і паніку. Існують спеціальні шкали з оцінки величини причиненого збитку
(стресу), анкети діагностики депресивності, травматичних переживань,
посттравматичних розладів. Є досить багато робіт, навчальних посібників і
монографій по наданню психологічної допомоги особам, що перенесли важкі,
кризові і екстримальні ситуації. На цьому тлі досить не багато досліджень з
імовірнісного прогнозування поведінки людей, що опинилися в НС.
Проблему оцінки психологічної готовності людини до дій в
екстримальних ситуаціях в процесі практичної підготовки моряків (боротьба з
водою, пожежами) розглядали Б.В. Васильев, Г.М. Парсаданов, С.П. Соловьев
(1990). Ніхто не заперечує корисності тренувальних занять, проте вони не
враховують головного чинника – відсутність реальної загрози життю людей, що
тре-нуються. Разом з тим, реальна імітація аварії для операторів енергосистем
показала, що не дивлячись на попередні тренування, у операторів були випадки
прострації, самоусунення від дій і помилки в послідовності виконуваних
операцій. Іншими словами, дії в тренувальних режимах НС не завжди
співпадають з діями суб’єктів в реальних умовах. Підтвердженням цьому
служить той факт, що психологи, що раптово потрапили в НС так само
64

піддавалися паніці, як і інші люди.
В умовах НС, як ніде, важлива роль лідера, людини не «втратившої
голову», що бере на себе відповідальність за порятунок. Практичні знання є
далеко не останнім фактором виживання в НС. Про необхідність спеціальних
знань і навичок свідчать дії Шарваша Карапетяна, неодноразового чемпіона з
підводного плавання, який став свідком і врятував більшість пасажирів із
затонулого тролейбуса з 20 метрової глибини. Відзначимо, що йому намагалися
«допомогти» інші очевидці події, але вони тільки заважали, бо погано вміли
плавати. Втім, як показує практика, готовність прийти на допомогу потерпаючим під час пожежі або тонучим виникає, як правило, у одної-двох осіб з
десятків спостерігаючих.
Безумовно, величезну роль тут грає почуття
самозбереження. Тим не менш, деякі люди не думають про нього. Хто як не я?
– напевно про це думали солдати, що кидалися на гранату, щоб запобігти гибелі
своїх товаришів. Втім, нечисленні виживші, не змогли дати чіткого пояснення
(мотивації) тому, що вони зробили. Можливо, що весь спосіб життя, життя
заради людей і близьких, соціоцентрична мотивація, а не егоцентризм, були
відправною точкою для таких дій.
Численними експериментальними дослідженнями американських психологів було показано, що людина тим частіше бере на себе відповідальність по
наданню допомоги, потрапившій в біду людині, чим менше число свідків.
Однак, подібні дослідження не стосувалися НС.
Кожен, незалежно від віку, напевно уявляв собі, як він буде діяти
потрапивши в НС. Проте, як показує практика, від наших уявлень до конкретних вчинків дистанція величезного розміру. Чи варто суворо засуджувати
«роззяв» не поспішаючих на допомогу.
В якості прикладу, ми хотіли б розглянути дії особи при землетрусі.
Наскільки можливо передбачати землетруси? Науковий прогноз землетрусів
поки ще недостатньо досконалий. Однак існують ознаки, які можуть
розглядатися як передвісники близького землетрусу. Це: запах газу в районах,
де раніше цього не відзначалося; занепокоєння птахів і домашніх тварин;
спалахи у вигляді розсіяного світла блискавиць; іскріння близько розташованих
електричних проводів; блакитне свічення внутрішньої поверхні будинків.
Як вберегтися під час землетрусу? Небезпечними вважаються землетруси
силою вище 5 балів. При цьому починають розгойдуватися люстри, падає
посуд, обсипається побілка. Від моменту, коли ви відчуєте перші поштовхи, до
коливань, небезпечних для будівлі, у вас є 15-20 секунд. Виходячи з цього і
треба діяти. Якщо ви на першому поверсі, потрібно покинути будівлю. На
другому і вище - зайняти найбезпечніше місце. Це отвори капітальних
внутрішніх стін (наприклад, проріз дверей, що ведуть до квартири), кути,
утворені внутрішніми капітальними стінами. Можна сховатися під балками
каркасу, під несучими колонами, просто біля внутрішньої капітальної стіни.
Якщо з вами діти, укрийте їх собою. Найнебезпечніше перебувати у засклених
прорізах зовнішніх стін, біля вікон (особливо на останньому поверсі). Ні в
якому разі не користуйтеся ліфтом - його може заклинити між поверхами.
Остерігайтеся сходів і входів у під'їзд: багато нещасних випадків відбувається,
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коли люди прагнуть увійти в будинок або його покинути. Перебуваючи у
приміщенні, потрібно захистити себе від уламків штукатурки і скла. Для цього
іноді достатньо залізти під міцний стіл, ліжко, обов'язково укрийте голову
руками. Діти в будівлі школи повинні навчитися ховатися під партами. Якщо
перед тим, як покинути будинок, у вас є зайва секунда, вимкніть електрику та
газ, загасіть будь-який вогонь і не запалюйте навіть сірник. Природно, що під
час землетрусу починається паніка. Вона занесена в усі дослідження як
важливий фактор небезпеки. Присікайте тисняву у дверях, зупиняйте тих, хто
збирається стрибати з балконів і вікон вище першого поверху. Не випускайте з
поля зору дітей. Як тільки поштовхи припиняться, негайно виходьте на вулицю.
Небезпечні карнизи, балкони, проводи, труби, тому потрібно як можна швидше
відійти від будівель, стовпів, огорож, найкраще опинитися на відкритому
майданчику, пустирі, у сквері. Відразу після землетрусу небезпечно запалювати
вогонь через можливе скупчення легко займистих газів. Слід негайно оглянути
завали - чи не потрібно надати комусь допомогу; при цьому діяти необхідно з
крайньою обережністю. Не займайте без особливої потреби телефон - станції в
такий момент перевантажені. Не зливайте воду в туалеті, поки не перевірена
каналізаційна система.
Якщо землетрус застав вас за кермом автомобіля, негайно зупиніть
машину (бажано на відкритому місці) і не виходьте з неї до закінчення
поштовхів. Водій автобуса повинен відкрити двері, але пасажирам надійніше
знаходитися на своїх місцях. У метро людям загрожує тільки паніка: там при
землетрусі безпечніше, ніж вгорі. Потрібно тільки бути готовим до того, що
згасне світло.
Якщо ви опинилися в завалі, пам'ятайте, що найважливіше зберегти присутність духу. Придушіть свій страх. Без води і їжі ви можете протриматися
досить довго, а ось відчай забирає сили. Намагайтесь визначити, де ви знахдитесь, чи немає поруч виходу або інших людей: прислухайтеся, подайте голос.
Пам'ятайте, що запалювати вогонь не можна, що в бачку вашого унітазу - питна
вода, що труби та батареї - це можливість подати про себе інформацію.Шукайте
одяг і ковдри. Сподівайтеся на допомогу і боріться за своє життя самі, навіть
якщо рахунок пішов вже не на години, а на дні. З руїн вірменського землетрусу
близько 15 тисяч чоловік були врятовані протягом семи днів. Як у кожній
екстремальній ситуації, при стихійних лихах є і ешелон попереднього захисту.
Живучи в сейсмічній зоні, варто пам'ятати про те, що меблі повинні бути
закріплені, ліжка не слід ставити біля вікон, важкі предмети краще не розміщувати на полицях. У будинку необхідно тримати ліхтарик і приймач на батарейках. І не заважає домовитися, де повинні зустрітися члени сім'ї, якщо під час
землетрусу ви опинетися в різних місцях.
Типовою неточністю у висновках ряду дослідників є висновок про НС,
обгрунтований тільки з психологічної точки зору. Вся поведінка людини – це
субстрат діяльності головного мозку в нерозривній єдності, що об’єднує цілісне
функціонування всіх систем організму, в тому числі психіку і фізіологію, які, в
основному, в якості задатків передаються генотипічно. Зокрема, психічні
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прояви багато в чому залежать від індивідуального своєрідного поєднання
властивостей нервової системи.
У психологічній літературі найчастіше воля і саморегуляція суб’єкту
розглядаються як синоніми. На наш погляд, вони мають як ряд спільних
моментів (наявність мети, необхідність подолання), так і принципові
відмінності. Волю ми розглядаємо як потенційну готовність суб’єкту до
подолання внутрішніх і зовнішніх перешкод, а саморегуляція в цьому плані є
послідовним процесом актуалізованих спроб їх подолання і досягнення
шуканого стану, мети, результату. Підтвердженням цьому служить зв’язок
динамічних проявів волі з силою, інертністю і активованістю нервової системи.
В процесі саморегуляціі ми повинні розглядати, як мінімум, два етапа. Перший
– акт переходу від волі потенційної до волі актуальної, приняття рішення про
початок саморегуляції, і другий етап – безпосередньо сам процес, хід
саморегуляції – найбільш важливий етап поведінки людей під час НС. П.В.
Сененов однозначно говорить про волю суб’єкта як про потребу в подоланні
перешкод. Напевно, є така категорія людей, які не можуть обійтись без
подолання труднощів, без екстримальних ситуацій, без викиду адреналіну.
Ризик для них стає відносно звичним, виробляються відповідні навики і
автоматизми. Недооблік фізичних особливостей осіб пов’язаних з небезпечними професіями, з діями в НС, напряму веде не тільки до їх загибелі ( в
кращому випадку вони набувають постравматичний синдром), але й до загибелі
людей. Іншими словами, в будь-якій організацїї повинні бути підготовлені
люди, які вселяють усім своїм виглядом та поведінкою впевненість,
попереджуючи паніку та задають послідовність дій рятуючимся та потерпілим.
Разом з тим, більшість людей, навіть попереджених про можливі НС
(повені, пожежі, землетруси тощо), продовжують сподіватися на «авось».
Безумовно ліквідація НС і попередження безпосередньої загрози – це уділ
спеціалістів, спеціально підготовлених людей з МНС. Однак їх дії навряд чи
будуть ефективними, якщо не буде змінена психологія людей, їх ставлення до
потенційної небезпеки.Для цього не треба чекати, поки люди «наступлять на
граблі», а виробляти у них стереотипи поведінки у НС. В якості прикладу
можна привести людей, що врятувалися з Всесвітнього торгового центру після
терористичного акту, які без паніки спустилися (при непрацюючих ліфтах) по
основним і запасним проходах і сходами. Доречною буде згадка про
«детсадовского полицейского» у виконанні Шварцнеггера, навчавшого малят
залишати приміщення при пожежній тривозі.
Враховуючи те, що не всі люди народжуються з сильною нервовою
системою, не всі можуть об’єктивно виконувати роль лідера і вести людей за
собою, необхідно посилити практичну підготовку вчителів БЖД, що буде
спрямована на дії в НС, та з їх допомогою відпрацьовувати практичні навички у
дітей при потраплянні в екстримальні або надзвичайні ситуації, з ускладненням
нормативів по мірі дорослішання. Не зайвим буде формування відповідальності
не тільки у дітей, а й у дорослого населення з усвідомленням можливого
покарання за свою діяльність або бездіяльність.
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ОСОБЛИВОСТІ ТРАВМАТИЗМУ У ВУГІЛЬНІЙ
ПРОМИСЛОВОСТI
Мітюк Л.О.,канд.тех.наук, доц., (каф. ОПП та ЦБ НТУУ “КПІ”),
Богуцький С.Ю. студент( ІЕЕ НТУУ “КПІ”)

Вплив віку працівників та їхнього професійного досвіду роботи на стан
виникнення випадків виробничого травмування раніше досліджувалося
загалом, без виділення конкретних професій та осередків травмування [1]. Але
в багатьох випадках з метою вжиття заходів щодо запобігання травмуванню
виникає необхідність знати осередки травмування працівників конкретних
професій з врахуванням їх віку та професійного досвіду роботи (ПДР). З цією
метою нами проведено дослідження щодо визначення осередків травмування у
вугільній промисловості для кола професій, які найбільш часто зазнають
травмування: електрики, гірничі робітники очисних вибоїв (ГРОВ), водії,
бульдозеристи. Дослідження проведено на підставі бази даних за наслідками
розслідування нещасних випадків на виробництві зі смертельними наслідками
за останні 2 роки.
Розташування осередків травмування електриків в залежності від віку і
професійного досвіду роботи показано на рис. 1.
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Рис.1. Осередки травмування електриків
З них два осередки травмування розташовані практично по діагоналі. Це
працівники віком 20-25 років з ПДР – 1,0 та віком 46-60 років з ПДР 0,1-0,2 ,
тобто молоді працівники і працівники похилого віку з незначним досвідом
роботи за цією професією.
Розташування осередків травмування ГРОВ в залежності від віку і
професійного досвіду роботи показано на рис. 2. Видно, що пік травмування
ГРОВ припадає на вік 46-50 років з ПДР 0,1-0,2 . У віковому діапазоні 25-40
років та ПДР 0,4-1,0 піки травмування відсутні. Це найбільш працездатний вік
з великим досвідом роботи під землею.
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Рис.2. Осередки травмування ГРОВ

Розташування осередків травмування водіїв в залежності від віку і
професійного досвіду роботи показано на рис.3. Характерний розподіл піків
травматизму при малих і великих ПДР. Найбільше осередків травматизму
припадає на віковий діапазон 51-55 років із ПДР 1,0, тобто на водіїв передпенсійного віку з великим досвідом роботи. В інтервалі ПДР 0,2-0,7 років
спостерігається рівномірний розподіл травматизму для водіїв усього вікового
діапазону.
Розташування осередків травматизму бульдозеристів у залежності від
віку і професійного досвіду роботи показано на рис. 4 при високих ПДР 0,9-1,0
у віковому діапазоні 25-35 років; ПДР 0,8-0,9 у віковому діапазоні 45-50 років і
ПДР 0,7-0,8 у віковому діапазоні 30-40 років.
У разі ПДР 0,1-0,6 спостерігається рівномірний розподіл травматизму без
піків у всьому віковому діапазоні.
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Рис.3. Осередки травмування водіїв
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Рис.4. Осередки травмування бульдозеристів
Висновки:
Досліджено вплив ―людського фактора‖: віку, загального стажу роботи,
професійного стажу за місцем роботи, де була отримана травма, - на осередки
травматизму. Осередки травматизму визначалися конкретно для певної
професії (електрики, трактористи тощо) в двомірних координатах: вік - ПДР. У
осередках знаходилися до 60% випадків зі смертельним випадком, а частка їх у
загальній кількості випадків на дiаграмi вік-пдр у осередках плюс поза
осередками складає до 20%. Тому профілактичні впливи найефективніше
робити в осередках , не розпорошуючи по всьому фронті.
Осередки травматизму можна ідентифікувати як ―купчастість пострілів‖
травмонебезпечного виробництва по працівниках. Маючи інформацію про
осередки травматизму, необхідно посилити профілактичну роботу з безпеки
праці на травмонебезпечних видах виробництва. Профілактичну роботу з
безпеки
праці
пропонується
починати
з
визначення
найбільш
травмонебезпечної групи працівників, а потім з урахуванням особливостей
умов їхньої роботи зменшити травмонебезпечний вплив супутніх чинників,
незадовільний стан устаткування, засобів індивідуального захисту, недоліки
навчання.
Список літератури
1. А.С. Єсипенко, Л.О. Мітюк, Л.Ш. Мелік-Шахназаров. Стан виробничого
травматизму при використанні електроустаткування // Інформаційний бюлетень
з промислової безпеки. – К.: ННДІПБОП, 2007. - №3. – С.11-14.
2. А.С.Єсипенко, Н.В.Романенко, Л.Ш. Мелік-Шахназаров. Аналіз стану
безпеки праці в Україні за 2008 рік // Інформаційний бюлетень з охорони
праці.-К.: ННДІПБОП, 2009.-№1 (51).-С.09-17.
3. Заключний звіт про НДР № 02-2009. Нац. наук. досл. інституту ПБОП.
Керівник теми А.С. Єсипенко - № держ реєстр. 0106 U00511.

70

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ КУЛЬТУР У САДАХ І ГОРОДАХ В
УМОВАХ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ
Міхеєв Ю.В., канд. військ, наук, доц. (каф. ОПП та ЦБ НТУУ«КШ»), Пересипкіна
Н.В., студентка (ФБТ НТУУ «КШ»)

Внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС значна територія країни була
забруднена довгоживучими радіоактивними речовинами (радіонуклідами),
серед яких у першу чергу варто виділити стронцій-90 і цезій-137. Які ж ґрунти
вважаються забрудненими, а які чистими? Відповісти на це питання нелегко.
Справа в тому, що забрудненими вважаються ті ґрунти, на яких продукція
рослинництва, містить кількість радіонуклідів, що перевищує умовно
допустиму норму. А це залежить не тільки від вмісту радіонуклідів у ґрунті, але
й від багатьох показників: типу ґрунту, його механічного складу,
забезпеченості елементами живлення, вмісту органічних речовин, кислотності
ґрунту і, нарешті, від виду вирощуваних культур.
Так, бідні за вмістом елементів живлення супіщані ґрунти легкого
механічного складу слабко поглинають і затримують радіоактивні частки.
Більш того, при кислій реакції ґрунту такі частки швидше руйнуються,
радіонукліди з них легше проникають у рослини через кореневу систему. У той
же час багаті на елементи живлення і органічні речовини ґрунти важкого
механічного складу, наприклад, чорноземи, здатні адсорбувати радіоактивні
частки, зменшуючи надходження радіонуклідів у рослини. Саме тому зараз
нерідко складається ситуація, коли з менш забруднених ґрунтів отримують
забруднену продукцію рослинництва, а із ґрунтів, які містять у кілька разів
більше радіонуклідів,— більш чисту. Треба також брати до уваги, що окремі
види рослин здатні накопичувати радіонукліди. Тому на одній ділянці городу
можуть рости «чисті» огірки й помідори й одночасно «брудні» капуста й буряк.
Важливо розібратися, яка продукція належить до забрудненої. Існують так
звані «Тимчасово допустимі рівні вмісту радіонуклідів у харчових продуктах і
питній воді» (ТДР). У січні 1991 року вийшла остання із часів аварії їхня
редакція — ТДР-91. Відповідно до них картопля, коренеплоди, овочі, столова
зелень, садові фрукти і ягоди повинні містити цезію-137 не більше 1,6·10-8 і
стронцію-90 не більше 1,0·1,0-9 кюрі на кілограм. Ці рівні трохи нижче тих, які
приводилися в травні 1986 року - ТДР-86, але усе ще перевищують
середньосвітові норми. Зрозуміло, що на ґрунтах, які містять кількість
радіоактивних речовин у десятки і сотні разів вищу за доаварійний рівень,
важко отримати продукцію, що відповідає світовим стандартам. Але отримати
більш чисту, ніж зараз, можливо. Для цього слід дотримуватися деяких правил.
Дуже добре, якщо навесні або влітку 1986 року після випадання основної
кількості радіоактивних опадів буда проведена дезактивація садової ділянки був знятий і похований верхній 5-7-сантиметровий шар ґрунту. За допомогою
цього прийому вдалося зменшити забруднення рослин у десятки разів. Зараз,
звичайно, після багаторазової перекопки ґрунту, робити це не має змісту. Але
деякі заходи треба проводити. Особливу роль у зменшенні надходження в
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рослини радіонуклідів грає правильне використання вапнякових матеріалів і
добрив.
Радіонукліди з кислих ґрунтів надходять у рослини в більших кількостях,
ніж з нейтральних. На жаль, більшість ґрунтів найбільш забруднених територій
мають кислу реакцію. Головним же прийомом, що знижує кислотність ґрунтів,
є вапнування, тобто внесення вапна або вапняних матеріалів з лужною
реакцією.
Кваліфіковано провести вапнування і довести реакцію ґрунту саме до
нейтральної (рН = 7) може допомогти тільки фахівець-агрохімік, що має
потрібні прилади й володіє необхідними методами. Але можна порадити раз в
4-5 років, краще восени після збирання врожаю, внести гашене вапно на всю
площу присадибної ділянки, саду або городу з розрахунку — 50 кілограмів на
100 квадратних метрів, після чого ґрунт перерити або зорати. На ділянках, де
планується вирощувати картоплю, дозу вапна рекомендується зменшити у два
рази. Для вапнування можна використати й інші вапняні матеріали: вапняки,
доломіт, мергель, дефекаційний бруд, деякі відходи целюлозно-паперової й
металургійної промисловості. Вапнування ґрунту дозволяє зменшити вміст
радіонуклідів в овочах і картоплі в 5-10 разів, фруктах й ягодах - в 4-5 разів.
Особливо ефективне воно відносно накопичення стронцію-90, тому що кальцій
- головний компонент вапна - є біологічним антагоністом стронцію. І чим
більше буде вміст у ґрунті кальцію, тим менше стронцію надійде в рослини, у
тому числі стронцію-90.
Роль мінеральних й органічних добрив як постачальників основних
елементів живлення рослини в умовах радіоактивного забруднення не
змінюється. Але вони можуть у зв'язку з їхніми хімічними особливостями
набувати нових функцій. Так, фосфорні добрива можуть зв'язувати стронцій-90,
утворюючи з ним складні сполуки, які не засвоюються рослинами. Калій у
калійних добривах є антагоністом цезію. Що стосується азотних добрив, то їхня
роль до кінця не з'ясована. Тому рекомендується збільшувати норми
фосфорних і калійних добрив, але залишати без зміни норми азотних. Найбільш
доцільним для забруднених радіонуклідами ґрунтів варто вважати
співвідношення N : Р : К як 1:1,5:2 до норм, які рекомендуються для
незабруднених ґрунтів. Практично це означає, що щорічно варто вносити
мінеральні добрива з розрахунку 1,5-2 кг аміачної селітри, 3-5 кг подвійного
суперфосфату і 4-5 кг хлористого або сірчанокислого калію на 100 квадратних
метрів, рівномірно розподіляючи їх по поверхні ґрунту й перекопуючи на
глибину 20-25 см.
Органічні добрива збагачують ґрунтовий поглинаючий комплекс,
перешкоджаючи переходу радіонуклідів у рослину. Тому їх можна використати
в будь-яких формах - гною, торфу, компосту. Курячий послід містить у великій
кількості не тільки основні елементи живлення рослин, але і багато вапна.
Однак при внесенні органічних добрив потрібно бути впевненим, що вони не
містять великої кількості радіоактивних речовин. Без обмежень можна
використати торф'яну золу. Деревну золу краще тільки в тому випадку, коли
для спалювання використовувалися «чисті» дрова.
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Дуже ефективним і порівняно дешевим є використання фіторемедіаційних
методів для зменшення радіаційного забруднення ґрунту. На забруднених
садових і городніх ділянках передбачається вирощування спеціально
підібраних однорічних видів рослин, що володіють властивістю накопичувати
значну кількість радіонуклідів, для вилучення із ґрунту радіонуклідів
кореневою системою і максимального концентрування їх у наземній біомасі
(концентрація цезію-137 та стронцію-90 у стеблах цих рослин у десятки, сотні і
тисячі разів перевищує їхню концентрацію у ґрунті). У період дозрівання
насіння рослини збирають і захоронюють.
Використання у пропонованому способі водних розчинів аміачної селітри і
препарату
«Азотобактерин»
на
основі
мікроорганізмів
дозволить
інтенсифікувати перехід радіонуклідів у розчинні форми для засвоєння
кореневою системою рослин, одержання максимальної біомаси рослин, що
акумулюють радіонукліди, і значного скорочення вегетаційного періоду.
Для фіторемедіації від радіонуклідів використовуються рослинигіперакумулятори. Більшість з них належить до родини хрестоцвітих (родичі
гірчиці і капусти). Також до гіперакумуляторів радіонуклідів належать
соняшник, кукурудза, пшениця та багато інших видів. Вибір рослини для
вирощування на конкретній ділянці залежить від типу ґрунту та ступеню його
забруднення.
Якщо для знезараження ґрунту необхідно обрати рослину, що буде
найсильніше накопичувати радіонукліди, то для споживчого вирощування навпаки варто використовувати культури з мінімальною накопичувальною
здатністю.
За здатністю накопичувати, наприклад, цезій-137 основні овочеві культури
розташовуються таким чином (перелік наводиться в порядку зниження):
перець, капуста, картопля, буряк, щавель, салат, редис, цибуля, часник, морква,
огірки, томати. Перші з них здатні накопичувати в 10-15 разів більше
радіонуклідів, ніж останні. Стронцій-90 найбільше із садово-городніх культур
накопичують рослини родини бобових і розоцвітих. До останнього належать
практично всі плодові і ягідні культури саду: яблуня, груша, вишня, черешня,
слива, абрикос, персик, малина, суниця, полуниця.
Навесні або восени з городу й території садової ділянки варто збирати
рослинні залишки й закопувати їх у яму глибиною до 1 м, розташовану не
ближче 10 м від колодязя, і засипати шаром чистої землі товщиною 25-30 см.
Цей прийом дозволяє зменшити вторинне надходження радіонуклідів у ґрунт.
Дуже важливою проблемою для населення є дозиметрія іонізуючих
випромінювань в зоні садової ділянки, городу і радіометрія продуктів
рослинництва. Для цього існують спеціальні прилади — дозиметри й
радіометри.
Завданням дозиметрії є оцінка рівня радіації (потужності дози) і
визначення загальної дози радіації, яку одержує людина від різних джерел
випромінювання. Загальна доза випромінювання складається із трьох
компонентів: дози зовнішнього випромінювання, яку одержує організм від
зовнішніх джерел, наприклад, від будинку, покритого радіоактивним пилом;
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дози внутрішнього випромінювання, яку він одержує із продуктами й водою,
що містять радіоактивні речовини; дози інгаляційної, яку одержує з повітрям
через легені - шляхом інгаляції.
У різні періоди після аварії на Чорнобильській АЕС відносний внесок
окремих компонентів у загальну дозу був не однаковий. У період найбільш
сильного випадання радіоактивних опадів організм, в основному, одержував
дозу за рахунок зовнішнього випромінювання, обумовленого високим
радіаційним фоном, а також за рахунок інгаляційного — повітря було насичене
радіоактивним пилом. Внесок внутрішнього випромінювання в загальну дозу
був порівняно невеликий, тому що основу харчування становили чисті
продукти, отримані від урожаю минулого року.
До теперішнього часу випадання радіоактивних опадів припинилося і
радіаційний фон знизився в десятки і сотні разів. Основний внесок у загальну
дозу роблять саме продукти харчування, особливо тваринного походження, і
вода, які містять більш високу, порівняно з доаварійним рівнем, кількість
радіонуклідів.
В останні роки промисловість почала виготовляти для населення різні
моделі побутових дозиметричних приладів типу «Прип'ять», «Рось», «Белла»,
«Сатурн» та інші, призначені для вимірювання гамма-фону, тобто для
індивідуального контролю населенням радіаційної обстановки. Але ці прилади
реєструють практично тільки дозу зовнішнього випромінювання.
Оцінка ж дози внутрішнього випромінювання надто складна. Тільки за
допомогою спеціальних розрахунків, маючи точні дані про кількість окремих
споживаних продуктів, ступінь їхнього забруднення кожним радіонуклідом,
знаючи різні коефіцієнти, що відтворюють засвоєння поживних речовин
продуктів, швидкості виведення їх і радіоактивних речовин з організму та інші
дані, можна приблизно оцінити цю дозу. Але для населення головне - знати
ступінь радіоактивного забруднення продуктів і у якому співвідношенні ці
величини перебувають із основним регламентуючим документом - «ТДР».
Для оцінки радіоактивного забруднення місцевості служать спеціальні прилади
- радіометри. Найбільш простим і зручним у роботі є радіометр «Бета»,
призначений для контролю забруднення води, ґрунту, рослин, продуктів
харчування бета-активними радіонуклідами, а також для експресного
визначення сумарної бета-активності. Досить швидко, як правило, за кілька
хвилин прилад дозволяє визначити середню швидкість зчитування фону і проби
і за допомогою досить простої формули розрахувати питому й об'ємну
радіоактивність в одиницях, у яких вона перебуває у ТДР, тобто в кюрі на
кілограм або кюрі на літр. Однак, внаслідок складності пристрою і відносно
високої вартості, у продаж для населення радіометри не надходять. Радіометри
мають у своєму розпорядженні державні служби. Є організації, що виконують
на госпрозрахунковій основі роботи з дозиметрії й радіометрії для населення.

74

ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ
ОХОРОНИ ПРАЦІ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ЕКСПЕРТНИХ
ОЦІНОК
Полукаров О.І., канд.техн.наук, доц. (каф. ОПП і ЦБ НТУУ “КПІ”)

Необхідність подальшого удосконалення існуючої системи управління
охороною праці (СУОП) зумовлена змінами, що відбуваються в економіці та
соціальній сфері країни. Розвиток різних форм власності та їхнє законодавче
закріплення вимагає принципово нових підходів до розв'язання ряду питань у
сфері охорони праці. Якщо раніше в особі єдиного власника виступала держава,
то сьогодні суб'єктами трудових відносин поряд з державою стають власники
недержавних організацій, а також самі працівники. Розпалася створювана
десятиліттями СУОП, що ґрунтувалася на формуванні комплексних планів
поліпшення умов охорони праці, плануванні санітарно-оздоровчих заходів
міністерствами на визначені терміни, в основному на п'ятирічку, і мала
управлінські зв'язки та інформаційні потоки на базі галузевих служб охорони
праці, регіональних відділень галузевих служб і служб охорони праці
підприємств. Управління охороною праці у переважній більшості випадків
мало агітаційний характер. Розв'язання проблем охорони праці носило
декларативний характер, було популістською метою всіх сфер влади. Однак для
досягнення цієї мети були відсутні реальні економічні стимули, закладені в
законодавчу і нормативну базу охорони праці.
Існує ряд підходів до підвищення ефективності управління охороною праці
на сучасному етапі: вдосконалення нормативно-правової бази охорони праці,
підвищення кваліфікації і якості навчання фахівців, пропаганда передового
досвіду організації трудового процесу, впровадження інформаційних технологій тощо. Вагомий внесок у розв'язання проблеми підвищення ефективності функціонування СУОП, безпеки технологічних процесів та устаткування
зробили вітчизняні вчені В. О. Бойко, О. Г. Вільсон, Г. Г. Гогіташвілі, В. І.
Голінько, В. І. Козлов, Г. Н. Крикунов, Г. В. Лесенко, О. Г. Ревук, О. Н. Русак,
К. Н. Ткачук, С. П. Ткачук та ін.
Крім того, внаслідок реформування нормативно-законодавчої бази та
впровадження нових форм господарювання все більшу актуальність при
розв'язанні задач охорони праці набувають підходи, що базуються на
застосуванні методів математичного моделювання, експертних оцінок та теорії
прийняття рішень.
У СУОП, що являє собою складну ієрархічну систему, виділяють з точки
зору спільності функцій і задач, що розв'язуються, два рівні управління: верхній
(органи державної виконавчої влади) і нижній (підприємство). Верхній рівень
управління забезпечує проведення єдиної науково-технічної політики з охорони
праці, підвищення ефективності функціонування всіх підсистем управління
нею. Нижній рівень забезпечує розв'язання проблем і задач, пов'язаних з
управлінням охороною праці на конкретному підприємстві.
Сучасний етап розвитку промисловості характеризується загостренням
соціальних проблем, послабленням галузевого управління охороною праці, а
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також появою негативних явищу сфері охорони праці. Особливо незадовільний
стан з виробничим травматизмом, профзахворюваннями склався у вугільній
промисловості. Специфіка робіт підприємств цієї галузі пов'язана з можливістю
вибухів газу і пилу, обвалів гірських порід, рудникових пожеж, проривів у
гірничі виробки небезпечних і шкідливих речовин.
З точки зору теорії прийняття рішень можна виділити три основні типи
залежності вихідних змінних (виходів) від множини вхідних (управлінських
рішень). Найпростіший тип залежності (умови визначеності): управлінське
рішення приводить до єдиного виходу, при якому має місце функціональна
залежність виходів від управлінських рішень. Ускладнений тип залежності:
кожне управлінське рішення може привести до одного з кількох виходів,
причому настання виходу визначається імовірністю при наявності стохастичної
залежності виходів від управлінських рішень. У цьому випадку прийняття
рішень здійснюється в умовах ризику. Найскладніший тип залежності (умови
невизначеності): кожне управлінське рішення може привести до одного з
кількох виходів, а кількісна міра можливості настання виходів відсутня.
Аналіз існуючих автоматизованих систем у сфері охорони праці свідчить,
що накопичено позитивний досвід їх використання для розв'язання задач
адміністративного управління. Зокрема, вони дозволяють оперативно
опрацьовувати великі обсяги інформації, підвищують інформованість осіб, що
приймають рішення (ОПР), здійснюють облік і статистичну обробку даних
тощо. Однак задачі, що важко формалізуються та розв'язуються в умовах
ризику і невизначеності, потребують застосування спеціалізованих систем.
Функціональні задачі управління охороною праці на галузевому рівні є, як
правило, задачами, що розв'язуються в умовах ризику і невизначеності, коли
прийняття управлінських рішень внаслідок стохастичності подій зводиться до
вибору відповідного критерію, за допомогою якого оптимізується процес їх
отримання.
В сучасних умовах економічна і технічна стратегія визначається
організаційними формами управління, правовою захищеністю (наявністю
пакета нормативних актів, що регламентують управлінську діяльність),
кадровим та фінансовим забезпеченням тощо. Сучасні методи реалізації цієї
стратегії умовно підрозділяють на чотири групи: економічні, адміністративні,
організаційно-правові і соціально-психологічні.
Економічні методи базуються на створенні діючої системи матеріального
стимулювання, механізмів позитивної та негативної мотивації. Для оцінки
ефективності функціонування системи управління застосовуються показники,
що комплексно характеризують стан об'єкта управління.
Адміністративні методи зводяться до розпорядницьких способів
управління з метою досягнення необхідного результату. Адміністративні
методи управління повинні однозначно визначати обсяги і терміни виконання
робіт, методи розв'язання конкретних задач, розподіл ресурсів тощо.
Організаційно-правові методи управління являють собою сукупність
заходів впливу і застосовуються у взаємодії з адміністративними,
економічними і соціально-психологічними методами. За допомогою цих
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методів розв'язуються питання формування структури управління, підбору і
розміщення кадрів, контролю виконання.
До соціально-психологічних аспектів управління належать соціальна
структура колективу, лідерство, соціально-психологічний клімат у колективі,
мотивація поведінки, індивідуальна соціальна (колективна) психологія тощо.
Соціально-психологічні методи управління базуються на обліку індивідуальних
і професійних якостей працівників — фізичних, психофізичних, психічних,
інтелектуальних і емоційних особливостей. Соціологічні аспекти управління
враховуються шляхом аналізу соціального середовища виробничого колективу,
його формальної та неформальної структур. При цьому особливі вимоги
пред'являються до керівників усіх ланок управління.
У подібних випадках управлінське рішення — це вибір альтернативи з
множини можливих варіантів, здійснений ОПР у межах його посадових
повноважень (компетенції) і спрямований на досягнення цілей організації.
В процесі управління організаційними системами приймається велика
кількість різноманітних рішень, що мають різні характеристики. Управлінське
рішення являє собою розгорнутий у часі логіко-розумовий, емоційнопсихологічний і організаційно-правовий акт, який виконується ОПР у межах
наданих йому повноважень одноосібно або з залученням інших осіб (експертів).
В загальному вигляді економіко-математична модель стосовно управління
станом охорони праці має такий вигляд:
F  F (Y );

Y  ( y1 ,..., y k );
yi  yi ( x1 ,..., x m ; r1 ,..., rn ; e1 ,..., el );

(1)

g i ( x1 ,..., x m )  g i0 ,

де F - цільова функція. У викладеній постановці задача ефективного
управління полягає в тому, щоб забезпечити екстремум цільової функції. При
цьому залежно від змісту цільової функції задача зводиться до забезпечення
F → min тіп F → max; Y — множина показників стану охорони праці
(наглядової діяльності), що формується під впливом факторів множин X, R та
Е; X = ( x1 ,..., xm ) - множина факторів, що впливають на показники множини Y ,
які можуть бути змінені в результаті виконання заходів з охорони праці. До цієї
множини можна віднести: рівень безпеки виробничого устаткування, рівень
безпеки виробничих процесів, ступінь забезпеченості працюючих засобами
індивідуального захисту, стан санітарно-гігієнічних умов праці тощо. Крім
того, до цієї множини можна віднести стан нормативної бази охорони праці.
До множини R = ( r1 ,..., rn ) можна віднести соціально-економічні, психофізичні, фізіологічні фактори, що впливають на учасника виробничого процесу,
але не можуть бути змінені шляхом виконання заходів з охорони праці. До цієї
множини можна віднести фактори, що обумовлюють дії ОПР по забезпеченню
належних умов і безпеки праці. Отже, крім перерахованих факторів, керівника
характеризує рівень його професійної підготовки, компетентність у питаннях
охорони праці, організаторські здібності, здатність вирішувати нестандартні
питання тощо.
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Множина Е = ( e1 ,..., el ) характеризує наявність та рівень компетентності
групи експертів (ГЕ), що залучаються ОПР до розв'язання поставленої задачі.
Функції g i виражають обмеження, що накладаються на фактори множини
X.
Таким чином, на вибір остаточного варіанта управлінського рішення
впливає узагальнена думка експертів [1, 2]. Попередньо необхідно
обґрунтувати кількість експертів в групі. Розглянемо підхід, що дозволяє
оцінити потрібну кількість експертів в групі, якщо відома їх компетентність.
Значення показника очікуваної помилки, отримане внаслідок роботи ГЕ,
розраховується за формулою






1
N

N


i 1

2
i

, (2)

де   - показник очікуваної помилки, одержаний в результаті роботи ГЕ;  i показник очікуваної помилки i-го експерта, суть якого — частка невірних
відповідей (  i = 0...1); N — кількість експертів у групі.
Показники компетентності i-го експерта та ГЕ розраховуються відповідно
за формулами
Ei  1   i , E  1   . (3)


Якщо точність всіх отриманих оцінок експертів дорівнює  1   2  ... N , то
значення   зменшується при зростанні значення N. В цьому випадку
кількість експертів в групі визначається з урахуванням точності  
формулою
N

 i2
.
2

за

(4)



Формула (4) отримана шляхом елементарного перетворення формули (2).
Однак в загальному випадку, коли експерти мають різну компетентність,
збільшення їх числа, починаючи з деякого, призводить до збільшення
ймовірності помилки. Таким чином, ОПР має змогу залучити в групу необхідну
кількість експертів і досягти при цьому потрібної точності експертного
опитування.
Комплексне застосування методів математичного моделювання та
експертних методів у процесі здійснення управлінських функцій дозволить
ОПР підвищити обґрунтованість рішень, що приймаються, врахувати наявні
статистичні дані та думки експертів.
1. Крымский С. Б. Экспертные оценки в социологических исследованиях. К.: Наукова думка, 1990. -216 с.
2. Хвастунов Р. М. Экспертные оценки и их применение в энергетике. -М.:
Энергоиздат, 1981. - 188 с.

78

ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ЗА ДОПОМОГОЮ ДИНАМІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
Полукаров О.І., канд.техн.наук, доц. (каф. ОПП і ЦБ НТУУ “КПІ”)

Важливою властивістю оптимальних рішень, які отримують на основі
статичних математичних моделей, є їх стійкість у часі. Але в багатьох задачах
прийняття рішень у сфері охорони праці основні параметри і обмеження, такі
як сировинні і людські ресурси, змінюються у часі, що відзначає їх динамічний
характер. Дійсно, збільшення тривалості планового періоду може істотно
вплинути на правильність поточного вибору.
Потрібно відмітити, що динамічна задача не зводиться повністю до задачі
оптимізації для послідовних періодів часу, що розглядаються ізольовано один
від одного. Так, наприклад, вирішуючи задачу раціонального вибору плану
заходів по підвищенню безпеки устаткування, керівник підприємства може
допустити деякі зниження вимог до устаткування, яке в певні періоди часу буде
мало використовуватись. При цьому очевидно, що в такій оптимізаційній задачі
не вдасться представити модель як просту сукупність невзаємопов'язаних задач
оптимізації для кожного періоду часу.
Загальним для всіх моделей цієї категорії є те, що поточні управлінські
рішення проявляються як в період, що відноситься безпосередньо до моменту
прийняття рішення, так і в подальші періоди. Такого роду наслідки, як правило,
будуть істотними в тих випадках, коли мова йде про управлінські рішення,
пов'язані з можливістю нових капіталовкладень, збільшення виробничих
потужностей або навчання персоналу з метою створення передумов для
збільшення прибутковості або скорочення витрат в подальші періоди.
Типовими областями застосування моделей динамічного програмування
при прийнятті рішень у сфері охорони праці на підприємстві є:
розроблення правил управління запасами засобів індивідуального захисту,
які визначають момент поповнення запасів і розмірів поповнюючого
замовлення;
визначення необхідного об'єму запасних частин, який гарантує ефективне
використання дорогого устаткування;
розподіл дефіцитних капітальних вкладень між можливими новими
напрямами їх використання;
складення календарних планів поточного і капітального ремонту
складного устаткування для підвищення безпеки виробництва;
розроблення довгострокових правил заміни основних фондів, строк
експлуатації яких закінчився, для підвищення безпеки виробництва.
Реальні задачі оптимізації є складними, а ефективний інструмент їх
розв'язання в загальному вигляді відсутній. Розв'язання багатьох задач
математичного програмування можна спростити, якщо розгорнути процес
планування поетапно, тобто використати метод динамічного програмування.
Суть методу в тому, що визначення точок оптимального розв'язку цільової
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функції багатьох змінних замінюють багаторазовим пошуком точок екстремуму
однієї змінної або невеликого числа змінних.
Динамічне програмування - це поетапне планування багатокрокового
процесу, при якому на кожному етапі оптимізують тільки один крок. Причому
управління на кожному кроці повинно вибиратися з урахуванням всіх його
наслідків у майбутньому. Використання методів динамічного програмування
дозволяє осмислено структурувати реальну задачу довгострокового планування
з урахуванням умов здійснення проекту, що міняються у часі.
У задачах, що розв'язуються методом динамічного програмуванням, значення
цільових функцій для всього процесу визначається простим підсумовуванням
частинних значень fi(x) цієї ж функцій на окремих кроках, тобто
f ( x) 

m

 f i ( x)

(1)

i 1

Розглянемо загальну схему розв'язання задач динамічного програмування.
Процес управління складається з m кроків. На кожному і-му кроці управління xi
переводить систему із стану Si-1 , досягнутого в результаті (і-1)-го кроку, в
новий стан Si, який залежить від стану Si-1 і вибраного управління xi :
(2)
Si  Si (Si 1 , xi )
Важливо, щоб новий стан Si залежав тільки від стану Si-1 і управління xi не
залежало від того, яким чином система прийшла в стан Si-1 . У найгіршому
випадку це досягається збільшенням числа станів системи (в поняття "стан
системи" вводять ті параметри, від яких залежить майбутній результат).
Розглянемо задачу про максимізацію цільової функції f(x) на m - кроковому
процесі.
Під впливом управлінь, x1,x2, ...xm система переходить з початкового стану S0 в
кінцевий Sкін. За m кроків отримують виграш (значення цільової функції):
f ( x) 

m

 f i (Si 1 , xi )

(3)

i 1

де fi(Si-1,xi)- виграш на і-му кроці.
Принцип оптимальності дозволяє стверджувати, що при будь-якому
початковому управлінні xi має місце співвідношення
f ( x)  f1 ( S , x1 )  [ f 2 ( S1, x2 )  ...  f m ( S m 1, xm )]
0

(4)

 f1 ( S , x1 )  f m 1[ S m 1 ( S 0 , x1 )]
0
Оскільки співвідношення (4) справедливе для всіх початкових рішень x1,
то для одержання максимального виграшу треба знайти максимум по x1значенн
f(x). Це приводить до рекурентної формули динамічного програмування
f m ( S )  max f ( x)  max[ f1 ( S 0 , x1 )  f m [ S m 1 ( S 0 , x1 )]];m  1
0
x1

(5)

x1

Вираз (5) означає, що, знаючи f0(S), можна обчислити f1(S), знаючи f1(S),
можна обчислити f2(S) і т.д.
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Отже, алгоритм отримання розв'язку в динамічному програмуванні можна
визначити як послідовність функцій виграшу або ж як послідовність управлінь
{xn(S0)}. Ці послідовності визначають одна одну - в цьому й полягає значення
рекурентних співвідношень. Причому є тільки одна послідовність оптимальних
значень цільової функції , хоча, в принципі, можуть мати місце різні
оптимальні управління, які приводять до того ж максимального виграшу.
Плануючи багатоетапну операцію, управління на кожному кроці вибирають з
урахуванням майбутнього. І тільки на останньому кроці такої необхідності
немає. Цей крок можна спланувати так, щоб він приносив найбільшу вигоду.
Плануючи останній крок, до нього приєднують передостанній, знаходять
згідно з основною рекурентною формулою найбільший виграш на цих двох
кроках і т.д. Тому процес розгортається від кінця до початку. Алгоритм
динамічного програмування має такий вигляд.
1. На вибраному кроці задаємо набір значень змінної, що характеризує
останній крок і можливі стани системи на передостанньому кроці. Для кожного
можливого стану і кожного значення вибраної змінної обчислюємо значення
цільової функції. З них для кожного виходу передостаннього кроку вибираємо
оптимальні значення цільової функції і відповідні їм значення розгляданої
змінної. Отримаємо і фіксуємо відповідну таблицю.
2. Переходимо до оптимізації на етапі, що передує розглянутому (рух
назад), відшукуючи оптимальне значення нової змінної при фіксованих
знайдених раніше оптимальних значеннях наступних змінних. Оптимальне
значення цільової функції на подальших кроках отримуємо з попередньої
таблиці. Якщо нова змінна характеризує перший крок, то переходимо до п. 3. В
іншому випадку повторюємо п. 2 для наступної змінної.
3. При даних у початковій умові для кожного можливого значення першої
змінної обчислюємо значення цільової функції і вибираємо її оптимальне
значення, що відповідає оптимальному значенню першої змінної.
4. При відомому оптимальному значенні першої змінної визначаємо
початкові дані для наступного кроку і по останній таблиці - оптимальні
значення наступної змінної.
5. Якщо наступна змінна не характеризує останній крок, то переходимо до
п. 4. У противному разі переходимо до п. 6.
6. Формуємо оптимальне рішення.
Застосування методів динамічного планування дозволяє:
значно спростити процедуру планування заходів з охорони праці підприємства;
підвищити оперативність розроблення управлінських рішень щодо створення
належних умов праці; здійснювати оптимальний вибір заходів з охорони праці
на конкретному підприємстві.
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ЗАСТОСУВАННЯ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
ЗВАРНИКІВ
Полукаров Ю.О., канд.техн.наук, доц. (каф. ОПП і ЦБ НТУУ “КПІ”)

В сучасних умовах господарювання все більшої актуальності набувають
питання раціональної організації виробництва, при якій досягається виконання
виробничої програми при мінімальних втратах, пов’язаних з охороною праці.
Створення на виробництві безпечних та нешкідливих умов праці тісно
пов’язано із проведенням комплексу працеохоронних заходів, які доцільно
впроваджувати лише після ретельного аналізу ступеню впливу кожного з
діючих на працівників шкідливого і небезпечного факторів. Такий підхід
дозволить керівникам підприємств більш раціонально та ефективно
використовувати кошти на покращення показників стану охорони праці,
суттєво скоротивши витратну статтю.
На рівень професійних захворювань впливає велика кількість факторів.
Принцип системного підходу до виникнення професійних захворювань у
зварників дозволив врахувати всі основні фактори, які тим чи іншим шляхом
призводять до появи цих захворювань. До числа таких факторів слід віднести:
технологічні, організаційні, санітарно-технічні, медико-соціальні, екологічні,
соціальні, економічні та людські фактори. Стан організму (здоров’я) людини є
найбільш об’єктивним критерієм оцінки рівня умов праці, оскільки порушення
оптимального режиму праці системи ―людина – зварювальне виробництво –
виробниче середовище‖ проявляється через порушення функцій організму та
погіршення стану здоров’я людини більш наглядним чином ніж для інших
ланок цієї системи. Крім того, виконується одна з головних вимог на сучасному
етапі розвитку зварювального виробництва, яка розглядає здоров’я та безпечні
умови праці зварників ключовою умовою їх професійної діяльності.
Численними дослідженнями показано, що на склад та кількість утворення
зварювальних аерозолів (ЗА) в оточуюче виробниче середовище суттєво
впливають наступні технологічні фактори: спосіб зварювання (ручне дугове,
напівавтоматичне, автоматичне), режим зварювального процесу (напруга дуги
та її потужність, величина та вид зварювального струму), вид зварювального
обладнання, параметри та склад зварювального матеріалу (діаметр та хімічний
склад електродів, тип захисного покриття електродів, хімічний склад основного
металу, проволоки, захисного газу, флюсу тощо). Хоча вдосконалення
зварювального обладнання і технологічних процесів зварювання є однією з
найважливіших технічних задач, тим не менш проблема зниження професійної
захворюваності зварників лише за рахунок зменшення ролі технологічних
факторів не може бути вирішена. Вплив факторів доцільно враховувати під час
розробки нових видів зварювального обладнання, зварювальних матеріалів і
режимів зварювання.
Важливу роль у проблемі, що розглядається відіграють організаційні
фактори, до числа яких належать: інтенсивність процесу зварювання, яка
виражається у вигляді продуктивності та змінного завдання; встановлення
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раціонального режиму праці та відпочинку зварника; гігієнічна атестація
робочого місця; сертифікація зварювальних технологій, обладнання і
матеріалів; нормативно-правове забезпечення складових системи ―людина –
зварювальне виробництво – виробниче середовище‖. Значення цих факторів
випливає з самих їх назв та не вимагає додаткових пояснень.
На профзахворюваність зварників впливають також медико-соціальні
фактори: здійснення профвідбору, проведення медичних оглядів (з метою
раннього діагностування) та очікувальної профілактики.
Врахування всіх згаданих факторів є складною теоретичною та
практичною задачею, вирішення якої потребує зусиль спеціалістів різних
областей знань. Для аналізу і прогнозування стану охорони праці
пропонується застосування математичного апарату регресійного аналізу [4, 5].
З використанням вказаного методу можна отримати математичну модель, яка
встановлює функціональну залежність показників стану охорони праці від
множини факторів, що впливають на умови та безпеку праці. Дослідження, що
проводяться з використанням такої моделі, дозволяють оцінити ступінь впливу
факторів на показники стану охорони праці та одержати обґрунтовані
рекомендації щодо планування працеохоронних заходів.
Вигляд математичної моделі залежить не лише від природи об’єкта
моделювання, але і від тих задач, для вирішення яких вона створюється. Тому,
перш ніж приступити до побудови моделі, необхідно визначити коло задач, які
планується вирішувати.
В загальному випадку математична модель, що визначає залежність
показника від множини факторів, має вигляд:
Y  Y  X1,...,X n  ,

(1)

де Y - модельований показник (параметр); X 1 ,...,X n - фактори, що
впливають на модельований показник; n - кількість факторів.
Збір даних про фактичний стан факторів та показника здійснюється
шляхом їх реєстрації в певні інтервали часу, з подальшим оцінюванням та
занесенням у базу даних, що має вигляд таблиці 1.
Таблиця 1. Масив статистичних даних для побудови моделі
Фактори, що зумовлюють умови праці
X1
…
Xn
…
x11
x n1
…
…
…
…
x1m
xnm

Показник
Y
y1
…
ym

У приведеній таблиці маємо:
xij - значення j-го фактора в i-й момент спостереження, j  1...n , i  1...m ;
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y j - значення показника в i-й момент спостереження;
m - число статистичних спостережень.
При цьому шукана модель має вигляд поліному:
n

n n

 ai X i    aij X i X j  ....

Y  a0 

i 1

(2)

i 1 j 1

Серед показників умов зварювального виробництва найбільш важливим є
показник професійної захворюваності робітників, який, в свою чергу, значною
мірою визначається як залежність від концентрації шкідливих речовин в зоні
зварювання та часом їх дії. Для застосування регресійного аналізу повинні
виконуватись такі умови: при кожному наборі значень X i величина Y
розподілена нормально та дисперсія величини Y є постійною величиною.
Перш ніж приступити до розрахунку коефіцієнтів рівнянь регресії
необхідно зібрати та кількісно оцінити фактори, що характеризують
зварювальне виробництво з позицій охорони праці. Для кількісної оцінки
факторів пропонується використання методу, викладеного в статтях [6, 7]. Суть
методу полягає в наступному. Значення всіх факторів лежать в межах діапазону
0...1. Якщо фактичний стан фактора (відповідно до його змісту) відповідає
вимогам чинних нормативних документів, та даний фактор можна вважати
цілком безпечним (нешкідливим), його значення дорівнює нулю. Якщо
фактичний стан фактора оцінюється, як припустимо, небезпечний (шкідливий),
він має значення 0...0,25. Отже, чим більший рівень безпеки (шкідливості)
фактора, тим більше значення йому привласнюється. Оцінка значень факторів
може здійснюватись шляхом розрахунків відповідно до існуючих методик для
даного виробництва або експертними методами.
На першому етапі побудови математичної моделі з використанням
регресійного аналізу необхідно попередньо оцінити ступінь впливу факторів на
показник, виявити найбільш вагомі з них. Для цього необхідно розрахувати
коефіцієнти парної кореляції R X i Y між факторами та показником:
S X iY

R X iY 



2



S X i X i SYY

,

(3)

2

де: S X i X i   X ij  X i , SYY   Y j  Y  , S X iY   ( X ij  X i )(Y j  Y ) ,
m
j

m
j

j

1 m
1 m
X i   X ij , Y   Y j .
m j
m j

Після цього множина факторів сортується в порядку убування значень
коефіцієнтів парної кореляції R X i Y .
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На другому етапі виконується побудова множини регресійних моделей
шляхом ітераційного нарощування числа членів відповідно до відсортованої
множини факторів X i :
Y  a0  a1 X 1;
Y  a0  a1 X 1  a2 X 2 ;
. . .
Y  a0 

(4)

n

n n

i 1

i 1 j 1

 ai X i    aij X i X j  .

Точність кожної побудованої моделі оцінюється за коефіцієнтом сумарної
кореляції, а також за критеріями Фішера та Стьюдента [4]. Процес побудови
моделей зупиняється, коли буде отримана модель заданої точності.
Розглянемо застосування регресійного аналізу на прикладі підрозділу
зварювального виробництва умовного підприємства.
Зібрані статистичні дані занесено до таблиці 2. Показник Y апроксимує
рівень концентрації шкідливих речовин в зоні зварювання, фактори
X1 , X 2 , X 3 , X 4 , X 5 апроксимують виробничі фактори: спосіб зварювання,
режим зварювання, вид зварювального обладнання, параметри і склад
зварювального матеріалу, особливості конструкції та параметрі зварювальних
виробів відповідно.
Таблиця 2. Статистичні дані про виробничі фактори

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Y
0,20
0,30
0,25
0,45
0,30
0,25
0,10

X1
0,55
0,45
0,35
0,30
0,25
0,15
0,25

X2
0,30
0,50
0,40
0,70
0,25
0,25
0,30

X3
0,10
0,30
0,10
0,30
0,20
0,20
0,30

X4
0,25
0,30
0,50
0,50
0,10
0,20
0,40

X5
0,20
0,15
0,15
0,30
0,25
0,20
0,10

Розраховано коефіцієнти парної кореляції (див. формулу (3)):
RX 1Y  0,03 ; RX 2Y  0,75 ; R X 3Y  0,24 ; RX 4Y  0,16 ; R X 5Y  0,83 .

(5)

Отже, порядок сортування масиву даних для включення факторів до
моделі буде такий: X 5 , X 2 , X 3 , X 4 , X1 .
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В результаті розрахунків отримана математична модель, що встановлює
функціональний зв’язок показника від множини факторів. Для даного набору
статистичних даних вона має вигляд:
Y = 0,077 +1,094X3 -1,718X5 -0,036X2X3 -4,288X2X5 +11,496X3X5.

(6)

Точність побудованої моделі становить 0,99 (коефіцієнт сумарної
кореляції), значення критеріїв Фішера (1,004) та Стьюдента (0,001) дозволяють
зробити висновок про адекватність отриманої моделі.
Аналіз отриманої моделі дозволяє зробити такі висновки:
на модельований показник впливають фактори X 5 , X 2 , X 3 , а вплив
факторів X 1 , X 4 незначний;
мінімально можливе значення модельованого показника відповідно до
розглянутих виробничих умов становить 0,077 за умов, коли значення факторів
X 5 , X 2 , X 3 дорівнюють нулю (тобто шкідлива дія цих факторів усунута).
Отже результати моделювання з використанням регресійного аналізу
дозволяють обґрунтувати першочергові заходи, спрямовані на усунення дії тих
факторів, які здійснюють найбільший вплив на формування умов праці. Такий
підхід дозволить раціонально розподілити наявні ресурси для забезпечення
належних умов праці на виробництві.
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ОЦІНКА РИЗИКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ У
ПРАЦЮЮЧИХ
Полукаров Ю.О., канд.техн.наук, доц. (каф. ОПП і ЦБ НТУУ “КПІ”)

На сьогоднішній день існує чимало методик оцінки ризику аварій для
об’єктів різних галузей, насамперед – для об’єктів підвищеної небезпеки. Однак
питання наукового обґрунтування кількісної оцінки ризиків виробничого
травматизму та професійних захворювань для конкретних виробництв
залишаються невирішеними.
Авторами запропоновано свій підхід для вирішення цієї проблеми, згідно
з яким була розроблена методика визначення і використання отриманих даних з
метою керованого впливу на рівень виробничої безпеки. Ця технологія
прийняття рішень по управлінню ризиком професійної захворюваності може
бути викладена у вигляді алгоритму, що складається з декількох етапів.
Перший етап передбачає отримання інформації про ситуацію. Основним
при отриманні інформації є підготовка аналітичного матеріалу, що відображає
основні характеристики і тенденції розвитку ситуації. Для сфери охорони праці
одним із найбільш важливих є застосування методів порівняльної оцінки з
іншими періодами або з іншими робочими місцями, де використовуються
аналогічні технологічні процеси та обладнання. Щоб мати можливість
встановити динаміку розвитку ситуації під впливом тих або інших чинників,
необхідно перейти до кількісних методів, вводячи в розгляд кількісні
характеристики чинників у вигляді змінних, значення яких можуть змінюватися
в певному діапазоні в залежності від можливих впливів. Множина чинників, що
мають кількісні характеристики: Х = {Хі}. Показник, що враховує всі чинники,
які призводять до ризику професійної захворюваності та травматизму, може
бути представлений у вигляді математичного виразу: Y = F(X1, X2,…, XN). Цей
показник розраховується в результаті обробки статистичних даних. Для
виявлення чинників , що визначають розвиток ситуації, можуть бути
використані спеціально розроблені методи, такі як факторний, регресійний,
кореляційний аналіз та інші.
Виходячи з формалізованого підходу, ризики можна поділити на три
категорії [2]:
- прийнятний ризик (рівень ризику, з яким суспільство в цілому може
миритися заради одержання визначних благ чи вигоди у результаті своєї
діяльності);
- ризик, що вимагає подальших оцінок;
- неприйнятний
ризик
(рівень
ризику,
який
встановлюється
адміністративними чи регулювальними органами як максимальний, вище якого
необхідно приймати заходи для його усунення).
Прийнятність ризику в різних ситуаціях може бути визначена виходячи з
аналізу законодавства промислової безпеки, правил і норм безпеки, додаткових
вимог уповноважених органів, що впливають на підвищення промислової
безпеки, наявних статистичних даних про негативні події та їхні наслідки.
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Метою аналізу ризику є ідентифікація та оцінка всіх чинників, що впливають
на небезпеку (шкідливість) об’єкта, оцінка імовірності негативної події її
наслідків.
Другий етап передбачає прогноз розвитку ситуації. Особливу роль при
прийнятті рішень відіграють проблеми пов’язані з оцінкою очікуваного
розвитку ситуації, що аналізується, та очікуваних результатів реалізації
запропонованих альтернативних варіантів рішень.
Не прогнозуючи хід розвитку подій керувати, принаймні, нерозумно.
Оскільки при використанні експертної інформації велике значення мають не
лише кількісні, але і якісні оцінки, традиційні методи розрахунків прогнозів
далеко не завжди можуть бути застосовані. До того ж в багатьох складних
ситуаціях не завжди особа, що приймає рішення (ОПР), володіє достовірною
статистичною інформацією, необхідною для розробки прогнозу. Перераховані
вище причини роблять актуальним проблему застосування методів
прогнозування, які орієнтуються на роботу як з кількісними даними, так і з
якісними експертними оцінками.
Генерування альтернативних варіантів пошуків керуючих впливів, що є
змістом третього етапу, може здійснюватись або безпосередньо, або за
допомогою спеціальних процедур. При генеруванні альтернативних варіантів
управлінських рішень повинні в повній мірі використовуватися інформація про
ситуацію прийняття рішення, результати аналізу і оцінки ситуації, результати її
діагностики і прогнозу розвитку ситуації при різних альтернативних варіантах
можливого розвитку подій.
Після того як розроблено альтернативні варіанти управлінських впливів,
представлені у вигляді ймовірної технологічної послідовності дій, можливих
способів реалізації варіантів рішень, повинен бути здійснений їх попередній
аналіз з метою відсівання варіантів, які не можуть бути застосовані або
поступаються іншим, також запропонованим для розгляду. При відборі
основних варіантів управлінських впливів необхідно враховувати як їх досить
високу порівняльну оцінку, так і відсутність дублювання, щоб спектр
альтернативних варіантів рішень, відібраних для більш глибокого оцінювання,
був досить повним. Повинні враховуватися також специфічні особливості
ситуації, встановлені під час її діагностики .
У розпорядженні ОПР є k різних способів керуючих впливів
(управлінських рішень) на стан умов праці до ситуації, що склалася: U={Uk}.
Аналіз декількох альтернативних варіантів розвитку ситуаціївиявляється більш
інформативним і сприяє виробленню більш ефективних рішень.
Безпосереднє прийняття рішення ОПР є змістом четвертого етапу.
Результати попередньої оцінки альтернативних варіантів рішень служать
основою для прийняття остаточного варіанту управлінського рішення. Задача
прийняття рішень по управлінню ризиком професійних захворювань та
травматизму полягає в обґрунтованому визначенні критеріїв, застосування яких
до множини наявних альтернатив можливих рішень дозволить вибрати
найбільш придатну для досягнення поставленої цілі альтернативу.
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Ризик вважається категорією імовірності. Тому під час кількісного
визначення ступеня ризику використовується імовірнісні розрахунки.
Головними параметрами випадкової величини Хі, що вивчається, при цьому є:
середнє значення для n можливих значень випадкової величини, яке
визначається з виразу:
X 

n

 X i Pi

(1)

i 1

де Рі – імовірність появи випадкової величини; дисперсія 

2



n

 ( X i  X ) 2 Pi ;

i 1

середньоквадратичне відхилення:    2
Як показує практика, найбільш часто використовується нормальний
розподіл, при цьому нормально розподілена випадкова величина є неперервною
і її диференціальна функція розподілу має вигляд:
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(2)

Імовірність потрапляння випадкової величини в інтервал (α, β)
визначається через інтегральну функцію густини імовірності:


Р  P(  x   )   F ( X )dx

(3)



Отримана таким чином імовірність характеризує імовірності досягнення
результату, який очікується.
На п’ятому етапі здійснюється реалізація та контроль прийнятого
управлінського рішення. Важлива задача цього етапу полягає у створенні умов
для успішної реалізації прийнятого рішення. Для цього необхідно виробити
план дій, оскільки від вибраного переліку дій, послідовності їх здійснення,
встановлених термінів та виділених ресурсів залежить успішне виконання
рішення.
Забезпечення ефективної діяльності під час виконання управлінського
рішення передбачає безперервний контроль за ходом реалізації прийнятих
планів дій. Сучасні технології, що використовують комп’ютерний супровід,
дають можливість одночасно відстежувати як хід реалізації певних
запланованих заходів, так і зміни зовнішніх умов, за яких відбувається
виконання плану. Зміни умов реалізації, особливо при наявності аналізу
чутливості до змін, що намітилися, повинні бути також проаналізовані з метою
визначення можливих змін реалізації плану.
Шостий етап полягає у аналізі результатів розвитку ситуації після
реалізації управлінських впливів. Реалізований план або його фрагмент
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потребують ретельного аналізу з метою оцінки ефективності прийнятих
управлінських рішень та наслідків їх реалізації. Такий аналіз повинен
визначити: слабкі і сильні місця прийнятих рішень і планів їх реалізації, також
додаткові можливості і перспективи, які відкриваються внаслідок змін, що
відбулися.
Необхідними умовами реалізації нової технології управління ризиком
професійного захворювання працівників є наявність постійно поновлюваних
статистичних даних, що характеризують умови праці, а також відповідного
математичного та програмного забезпечення.
Отже, запропонований алгоритм прийняття рішень по управлінню
ризиком професійної захворюваності дозволить одержати науково-обґрунтовані
рекомендації щодо планування заходів, спрямованих на досягнення
визначеного ризику професійних захворювань у працівників. Необхідні
статистичні дані заносяться із санітарно-технічних паспортів підрозділів, що
регулярно заповнюються і містять інформацію (відповідно до умов конкретного
виробництва) щодо допустимого та фактичного рівнів запиленості,
загазованості, рівнів випромінювання, тощо.
Крім того, як свідчать дослідження, проведені в у мовах виробництв, на
ризик професійного захворювання впливає виконання (невиконання)
працівниками режиму праці та відпочинку, наявність та фактичне використання
ними засобів індивідуального захисту, функціонування засобів колективного
захисту тощо. Таким чином, урахування та обробка вказаних даних з
використанням відповідних програмних засобів дозволить автоматизувати
процес розрахунків, накопичення баз даних та отримання прогнозної оцінки
впливу чинників на працюючих і, як наслідок, - оцінити ризик професійного
захворювання. До того ж, наведений алгоритм надає можливість
використовувати поточні дані, що характеризують стан охорони праці,
підвищити рівень наукової обґрунтованості планування заходів з профілактики
профзахворюваності, забезпечити системний контроль їх виконання.
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ПЛАКАТИ ЯК ЗАСІБ ПРОПАГАНДИ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА
ВИРОБНЦИТВІ
Полукаров Ю.О., канд.техн.наук, доц. (каф. ОПП і ЦБ НТУУ “КПІ”);
Марковський О.В., студент (ФБТ НТУУ “КПІ” )

На сьогоднішній день рівень виробничого травматизму та професійних
захворювань в Україні є надзвичайно високим. Профілактика цих явищ у
багатьох
травмонебезпечних
галузях
залишається
малоефективною.
Невід'ємною частиною профілактики травматизму, професійних захворювань і
отруєнь є пропаганда охорони праці.
Основними цілями и завданнями пропаганди охорони праці є:
спонукання і постійна підтримка інтересу до охорони праці;
переконання працівників, що навчаються в необхідності заходів з охорони
праці;
виховання свідомого відношення до охорони праці;
популяризація нових засобів забезпечення безпеки праці;
створення на кожному робочому місці здорових і безпечних умов праці.
Для здійснення пропаганди охорони праці використовуються різноманітні
форми, методи і засоби.
Формами пропаганди охорони праці є: конференції, наради, семінари,
школи передового досвіду, радіо- і телепередачі, екскурсії, виставки, і т. п.
Методи пропаганди охорони праці (прийоми передачі інформації)
включають: розповідь, показ, демонстрацію натурних зразків, передових
прийомів праці, лекції, бесіди, консультації і т. п.
Засобами пропаганди охорони праці служать: кіно, телебачення, плакати,
фотографії, правила, інструкції, настінні газети; повідомлення про аварії та
нещасні випадки, про нові рішення, постанови, норми, книги, будівельні норми
і правила, ГОСТи; кабінети і лабораторії охорони праці.
Правильно організована пропаганда охорони праці повинна постійно
нагадувати працівникам про потенційно небезпечні і шкідливі виробничі
чинники на робочих місцях, про те, як слід поводитися, щоб попередити
нещасний випадок [1].
Важливу роль в системі пропаганди по профілактиці і попередженню
виробничого травматизму і професійних захворювань відіграють плакати.
Плакат має можливість дії на максимально широку аудиторію. Лаконічність
малюнка, фотографії, закличний текст забезпечують високу ефективність
сприйняття матеріалу. До переваг плакатів відносяться також гнучкість і
різноманітність тематики, простота виготовлення і відносно невисока вартість
[2].
Плакати по охороні праці можна класифікувати наступним чином:
За призначенням:
навчальні - містять зведення з питань охорони праці учбового характеру. Їх
мета - представлення учбового матеріалу в наглядному вигляді для полегшення
його засвоєння;
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інструктивні - наказують окремі норми і правила безпеки або забороняють
небезпечні прийоми роботи. Їх мета - сформувати у працівників готовність до
виконання окремих правил і норм охорони праці;
агітаційно-пропагандистські - закликають до безпечної поведінки,
пропагують передовий досвід в області охорони праці. Їх завдання сформувати у працівників загальну установку на безпечну поведінку і
позитивне відношення до питань охорони праці;
інформаційні - містять різні відомості з питань охорони праці (про
проведення заходів з охорони праці, про роботу служби охорони праці, про
видання нових книг з охорони праці і т. д.);
За сферою використання:
загальні (міжгалузевого застосування) - можуть бути використані в
декількох галузях народного господарства;
специфічні (галузевого застосування) - використовуються тільки у якійнебудь одній галузі народного господарства;
За оформленням:
шрифтові - містять в основному текст (із зображенням або без нього);
образотворчі - несуть в собі в основному зображення (з тестом або без
тексту). Серед них розрізняють рисовані, фотографічні, фотомонтажні;
За тональністю:
нейтральні - повідомляють про що-небудь, констатують факти;
драматичні - акцент в таких плакатах робиться на змалюванні небезпечної
ситуації, моменту нещасного випадку або його наслідків;
сатиричні, гумористичні - в зображенні окремих об'єктів або ситуацій в
цілому присутні сатира, гумор [1].
Застосовується також класифікація плакатів за характером дії:
попереджуючі, переконуючі, повчальні; за способом передачі інформації:
раціональні (пояснення необхідної поведінки, повідомлення про норми і
правила), емоційні; за місцем експозиції: вуличні і кімнатні; за тривалістю
експозиції: короткострокового або тривалого застосування. Останні
виготовляють з міцних матеріалів (жерсть, емаль, картон) [2].
Існують різні критерії оцінки ефективності плакату з охорони праці,
наприклад, частота застосування рекомендацій плакату, ступінь довіри до
нього, відсоток запам’ятовування його вмісту.
За змістом плакат має бути актуальним, а інформація, яку він містить новою. При цьому потрібне оригінальне художнє рішення і емоційний виклад
теми. В той же час наведена ситуація має бути знайомою, типовою. І, звичайно,
плакат повинен виглядати приємно і привабливо.
У плакаті має бути чітко визначена ідея. Існує три типи ідей.
Перший тип заснований на обставинах, що викликають до себе позитивне
відношення.
Другий тип будується на показі негативного факту і його наслідків. Мета
дії - спонукання негативного відношення до зображуваного через усвідомлення
небезпечних наслідків недотримання певних правил.
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Третій тип будується на протиставленні негативної і позитивної дій.
Основна ідея виражається, таким чином, в показі як мінімум двох дій і
характеризується напруженістю, динамічністю.
Композиція плакату повинна забезпечувати таке поєднання образотворчих,
колірних і шрифтових елементів, яке відразу виявляло б центр змістового
навантаження.
Зображення в плакаті, безумовно, грає провідну роль. Воно здійснює
істотний вплив на людину, створюючи в її свідомості потрібний образ.
Застосовуються найрізноманітніші прийоми - реалістичний малюнок,
фотографія, символ, піктограма, колаж і т. д.
Головна вимога, що висувається до плакату, - це оригінальне, образне
трактування теми, нові художні рішення. У плакаті бажано використовувати
симетричні, закінчені форми - круг, квадрат, прямокутник; вони засвоюються
краще за інших. Те саме стосується й ліній. Прямі лінії пов'язані в нашій
свідомості із спокоєм і ясністю. Зображення людей і тварин привертають
значно більше уваги до плакату, ніж зображення неживих предметів. У
зображенні людини головне, що зупиняє погляд, - це обличчя.
Текст плакату має бути стислий, енергійний, зрозумілий, як будь-який
настінний напис. Найкраще сприймаються і запам'ятовуються заклики, що
складаються з трьох-шести слів, але не в повчальному тоні [1,2].
Отже, одним з найважливіших сучасних завдань охорони праці є
забезпечення відповідного інформаційного рівня безпеки на виробництві. Це
може здійснюватися за допомогою використання стендів та плакатів що
інформують, нагадують, попереджають та інших видів. Простота, доступність,
наочність та актуальність зображеного матеріалу, а також стратегічне
розміщення його у виробничих приміщеннях допомагає пропагувати,
виховувати та підтримувати культуру безпеки праці серед працівників на
належному рівні. Також у світі набуває широкого розповсюдження практика
використання інтерактивних плакатів – з вмонтованими екранами, можливістю
вибору тематики показу. Можливе використання звукового супроводу з
наведенням прикладів та роз’яснень по тематиці поданому матеріалу. Це
дозволить привернути увагу персоналу, збільшити рівень довіри та
запам’ятовування інформації. Кожен робітник сам визначає свою поведінку та,
відповідно, рівень власної безпеки. Плакат не може захистити від травми або
нещасного випадку, але він може нагадати і попередити про це, сфокусувати
увагу працівника. Тому не потрібно недооцінювати внесок у охорону праці на
виробництві простих інструкцій, настінних газет та плакатів.
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ВИБІР ПАРАМЕТРІВ КОНТРОЛЮ У СИСТЕМІ ДІАГНОСТУВАННЯ
ІЗОЛЯЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ КАБЕЛЬНИХ МЕРЕЖ
Сабарно Л.Р., канд.техн.наук, старш.наук. співр., Севастюк І.М., пров.інж.
(Інститут електродинаміни НАН України),

Для побудови системи діагностування стану ізоляції розподільних мереж
найпершим постає питання вибору сукупності показників, що адекватно
характеризують стан об’єкту.
До факторів, що впливають на стан ізоляції кабельних ліній (КЛ),
відносяться:
 старіння; основна причина старіння паперово-масляної ізоляції – теплова
дія, процес помітно пришвидшується при підвищенні вологості;
 зволоження; при зволоження ізоляції дефект може розвиватися різними
шляхами: знижується електрична міцність з наступним пробоєм, виникають
часткові розряди, що руйнують ізоляцію, виникає тепловий пробій внаслідок
збільшення діелектричних втрат тощо;
 зміна характеристик ізоляційного масла; трапляється внаслідок його
окислення і зволоження;
 поява часткових розрядів; причинами цього можуть бути зволоження,
місцеве збільшення напруженості електричного поля, зміна структури і
складу масла внаслідок порушення вакуумізації чи появи місцевих
перегрівів і др.
Указані фактори, що спричиняють погіршення стану ізоляції, діють
спільно і за кінцевим результатом їх часто не можна розрізнити.
Зараз не існує кількісних методів оцінки цих факторів в процесі
експлуатації КЛ. Тому застосовуються методи контролю ізоляції за її
електричними показниками, які можна визначати у процесі роботи КЛ і які з
достатньою точністю характеризують стан ізоляції:
 опір ізоляції відносно землі повний, активний, омічний; абсолютні значення
чи їх зміни між суміжними вимірюваннями;
 ємність КЛ відносно землі;
 тангенс кута діелектричних втрат; абсолютні значення чи їх зміни між
суміжними вимірюваннями.
У робочому режимі найбільш повно характеризує стан ізоляції тангенс
кута діелектричних втрат і активний опір, виміряні на змінному струмі. […].
Зарубіжні електроенергетичні компанії Southerm California Edison Co.,
Cleveland Electric Illuminating, Georgia Power, Duke Power та інші в
автоматичних системах контролю стану кабелів проводять вимірювання і аналіз
наступних параметрів: опору жили, опору ізоляції постійному струму, повного
опору ізоляції, ємності відносно землі, струмів витоку і tg .
Розглянемо можливість використання у системі діагностування у якості
головного визначального параметра - tg , а додаткового – активного опору
ізоляції відносно землі 1 км КЛ - Rпит .
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Оскільки питома ємність КЛ залежить від напруги, на яку розрахований
кабель, і прощі перерізу його жил, то й значення tg відповідно залежать від
цих же величин. На рис. 1 наведено область залежності tg  f Rпит  з
виділеною областю для найбільш розповсюджених кабелів напругою 6 і 10 кВ з
площею перерізу жил від 95 до 300 мм 2 .

Рис. 1
Зміна параметру tg адекватно відображає ступінь впливу на ізоляцію
КЛ процесу старіння, а також ступеню зволоження і температури. Таким
чином, для кожної КЛ (конкретної напруги і конкретної площі перерізу жил)
tg є функцією трьох аргументів: часу (T ) , вологості (w) і температури (t ) :
tg  f (T , w, t ) .
Строк старіння ізоляції КЛ складає 20-30 років, при цьому tg
збільшується повільно і незворотньо зі швидкістю grad tg =0,01…0,04%/рік.
Являє також інтерес оцінка сумісного впливу зміни температури і
вологості tg КЛ з паперово-масляною ізоляцією.
Шляхом аналізу і математичної обробки даних, наведених в [1, 2],
укладено двокритеріальну функцію та побудовано графіки залежності tg від
вологості w і температури t ізоляції (рис. 2). Аналіз отриманих даних
дозволяє зробити наступні висновки: при будь-яких температурах при
збільшенні вологості спостерігається зростання tg ; при вологості до 2,5%
зростання температури викликає незначне зменшення tg , а при вологості
більше 2,5% - призводить до його зростання.
Як видно з наведених вище матеріалів, єдине значення tg не може
однозначно характеризувати стан ізоляції кабелів різної напруги і з різними
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площами перерізів жил. Тому критерії по роботоздатності слід приймати з
урахуванням значень питомого опору ізоляції відносно землі Rпит .

Рис. 2
На основі даних вимірювань опору ізоляції КЛ, які виконує
експлуатаційний персонал згідно вимогам нормативних документів [3], умовно
вважаються, що у розподільних мережах міст та більшості промислових
підприємств КЛ, що мають питомий опір ізоляції Rпит більше 1 МОмкм,
знаходяться в нормальному стані. А, наприклад, для гірничо-видобувних
підприємств це значення Rпит прийнято до 10 МОмкм.
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Аналіз перебігу аварій [12, 39, 67, 72, 82 и др.] показав, що при зменшенні
Rпит до 100 кОмкм і нижче з’являються стійкі пошкодження ізоляції.
Тому для системи діагностування стану ізоляції КЛ приймаємо наступні
4 критерії за роботоздатністю ізоляції:
 роботоздатному стану Qiр відповідають значення tg , при яких Rпит  2
МОмкм;
 відповідають значення tg , при яких 2
 першому проміжному стану Qiп
 Rпти  0,8 МОмкм; у цьому стані ізоляція кабелю опиняється у результаті
дії зовнішніх факторів і з найбільшою ймовірністю її параметри можуть
відновитись;
 відповідають значення
 другому проміжному (передаварійному) стану Qiп
tg , при яких 0,8  Rпит  0,3 МОмкм; у цьому діапазоні ймовірність
відновлення параметрів до нормального режиму не перевищує 50%; крім
tg бажано контролювати активний опір ізоляції;
 аварійному стану Qiа відповідають значення tg , при яких Rпит < 0,3
МОмкм, і, як наслідок, існує висока ймовірність виникнення часткових
розрядів, які призводять до повного пробою ізоляції.
 , Qiп
 і Qiа , виділені на рис. 1.
Області критеріїв Qiр , Qiп
Для діагностування стану ізоляції кожної КЛ і визначення часу наступної
безаварійної її роботи необхідно проводити дослідження, що дозволяють:
 врахувати швидкість і характер зміни значень контрольованих параметрів
( grad tg ) і співставляти поточне їх значення з допустимими;
 виявити особливості експлуатації кожної КЛ, врахувати досвід експлуатації
інших подібних КЛ;
 провести аналіз сукупності отриманих даних з метою встановлення
можливих причин зміни контрольованих параметрів, визначення степені
погіршення стану ізоляції і оцінки доцільності подальшої експлуатації КЛ.
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ВИПАДОК НА ПОВІТРЯНІЙ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ
НАПРУГОЮ 330 кВ
Сабарно Р.В., канд.техн.наук, доц. (каф. ОПП і ЦБ НТУУ “КПІ”)
Гречко В.В., студ. (ФЕА НТУУ “КПІ”)
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Вступ. Понад рік тому у передмісті Києва група молодиків улаштувала
пікнік. Неподалік проходила повітряна лінія електропередавання (ПЛ). Коли
компанія добре підвипила, один з молодиків сміливо заявив, що він на спор
вилізе на провід ПЛ і йому "нічого не буде". Приятелі підтримали його
пропозицію, і вони побилися об заклад. Докладному опису і аналізу цього
випадку присвячена представлена стаття.
Опис обставин випадку. ПЛ, про яку йдеться у статті, має напругу 330
кВ і виконана на металевих опорах типу "чарка" (рис.1). Провід фази ПЛ
поділено на два провідники.

Рис. 1. Опора повітряної лінії і молодик,
що злізає по гірлянді ізоляторів на фазний
провід (М 1:300)

Активний молодик сміливо підійшов до найближчої опори ПЛ, по
металоконструкції опори доліз до точки кріплення гірлянди ізоляторів, переліз
на гірлянду і по ізоляторах опустився до рівня проводів однієї фази (рис. 2, а).
Фаза, як завжди на ПЛ цього класу напруги, розщеплена на два проводи. Крок
розщеплення 40 см. Тримаючись руками за ізолятори гірлянди, він опустився
на один з проводів фази. Обхвативши провід руками і ногами, він поліз по
проводу далі від опори і завис там (рис. 2, б).
Приятель цього молодика, побачивши, що діло погано, сам поліз на опору
аналогічно першому, щоб надати допомогу цьому першому бешкетнику, який
завис на проводі. Другий бешкетник так само завис на проводі аналогічно
першому. Так обоє зависли на проводі ПЛ під напругою на висоті понад 20 м
над землею, висять, обхопивши провід руками і ногами, і не рухаються ні
вперед ні назад (рис. 2, б).
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Рис. 2. Молодик злазить по гірлянді на провід
лінії (а), два молодика "зависли на проводі" (б)
(М 1:30)
a)

Їх компаньйони зрозуміли, що становище загрозливе і повідомили про
подію у Район електричних мереж (РЕМ). Проте РЕМ не зміг надати активну
допомогу бешкетникам, бо ПЛ такої напруги не підпорядковані йому. Такі ПЛ
підпорядковані Національній Енергетичній Компанії України (НЕК). Аварійно
була знеструмлена ця ПЛ. Але це знову ж таки не вирішило питання. Від
переляку бешкетники самі злізти не могли, а РЕМ не мав такої довгої вишки,
щоб їх зняти. Довелося звертатися по допомогу до районної пожежної частини.
Пожежники приїхали на місце події зі своїм обладнанням, і обидва бешкетники
були зняті з проводів ПЛ живими. У результаті їх здали у міліцію. Подальша їх
доля не просліджувалась.
Перебування бешкетників на проводах ПЛ тривало трохи більше години,
але для них ці 70 хвилин здалися безкінечно довгими…
Питається, чому ці сп’янілі молодики не загинули від дії електричного
струму (адже напруга ПЛ надвисока – 330 000 В) ? Результатам дослідження
цього питання і присвячена дана стаття.
Характеристика повітряної лінії
Електричні параметри
Напруга на лінії
– лінійна
– фазна
Номінальна потужність
Номінальний струм – фазний
– одного проводу
Ізоляція:
тип ізолятора (рис. 3)
кількість ізоляторів у гірлянді
електричний опір одного ізолятора
електрична ємність одного ізолятора
Фазні проводи:
марка проводу
діаметр проводу
Механічні параметри
Висота підвісу гірлянди ізоляторів
Довжина гірлянди ізоляторів
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330 ± 16.5 кВ
190.5 ± 9.5 кВ
600 МВА
1000 А
500 А
ПС-120/Б
20 шт.
300 МОм
50 пФ
АС-400/51
27.5 мм
25.5 м
3.43 м

Відстань від землі до проводу на опорі
Відстань між проводами у розщепленій фазі
(крок розщеплення)
Висота ізолятора гірлянди

22.07 м
0.4 м
0.17 м

Рис. 3. Ізолятор типу ПС-120/Б (М 1:4)

Що урятувало цих двох молодиків від ураження електричним
струмом? Урятувало цих двох сп’янілих молодиків те, що у ―своїх мандрах‖
по конструкції ПЛ вони ніде не наближалися на допустиму відстань до
струмовідних частин під напругою.
Для класу напруги 330 кВ допустима відстань наближення людини у
будь-якому можливому її положенні до струмовідних частин під напругою
складає 2,5 м.
Коли молодики лізли по металоконструкції опори (вертикальній, похилій
чи горизонтальній) і були ―електрично зв’язані із землею‖, відстань між ними і
найближчим проводом розщепленої фази не була меншою 3,5 м.
Коли вони перелазили з траверзи на гірлянду ізоляторів, іще тримаючись
за траверзу (тобто маючи ―контакт із землею‖) ця відстань теж перевищувала 3
м, а через гірлянду ізоляторів і по їх поверхні перекриття не відбулось через
надвеликий опір гірлянди ізоляторів, який сягав понад 6000 МОм.
Коли молодик частково переліз на гірлянду ізоляторів, тобто
―відключився‖ від заземленої металевої опори і ―підключився‖ до хоча б
одного ізолятора гірлянди, струм через нього обмежувався опором частини
гірлянди ізоляторів, які були у схемі між ним і фазним проводом. А сила цих
струмів, що протікали через ізолятори и молодика, сягала лише 10 мкА. Ось це
і урятувало їх від ураження електричним струмом.
Тривалий час висіти їм ―дозволило‖ те, що вони ―вмостились‖ достатньо
зручно, тримаючись руками і ногами між двома проводами розщепленої фази.
Висновок. Молодикам ―поталанило‖, що це була ПЛ напругою 330 кВ,
гірлянда якої складається з 20 ізоляторів і має довжину 3,43 м, що ізолювало їх
від металоконструкції опори, поки вони не перелізли на провід.
Якби це була ПЛ напругою 220 кВ, яка має 12 ізоляторів і довжину
гірлянди 2,04 м, то під час перелізання з металоконструкції на провід або виник
би прямий дотик до фазного проводу або перекриття повітряного проміжку і на
землю упали б обгорілі останки молодиків.
Якби це була ПЛ напругою 110 кВ (що у м. Києві і області зустрічаються
дуже часто), яка має 6-7 ізоляторів і довжину гірлянди ізоляторів до 1,2 м, то
перший з них згорів би іще перелазячи з металоконструкції на гірлянду.
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ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ТІЛА ЛЮДИНИ
ПІД НАПРУГОЮ З ЧАСТОТОЮ 50 Гц
Сабарно Р.В., канд.техн.наук, доц. (каф. ОПП і ЦБ НТУУ “КПІ”)
Севастюк І.М., пров. інж. (ІЕД НАНУ), Гречко В.В., студ. (ФЕА НТУУ “КПІ”)

Вступ. Дякуючи своїм незаперечним перевагам, електрична енергія
знайшла широке застосування з кінця XIX століття. На жаль, ця енергія, як і
будь-яка інша, являється біологічно активною, тобто небезпечною і шкідливою
для людини. Небезпека електричної енергії проявляється у вигляді травм
різного ступеня аж до летальних наслідків у випадку включення людини в
електричне коло чи підпадання під дію електричної дуги. Шкідливість її
проявляється у вигляді захворювань, зумовлених дистанційною дією
електричної дуги, електричного та магнітного полів промислової частоти у
випадку перебування людини поблизу діючих електроустановок.
Як на початку застосування електричної енергії, так і зараз, на початку
ХХІ століття, проблема електробезпеки залишається достатньо актуальною
через широке затосування електроустановок в усіх проявах життєдіяльності
людини, специфічними умовами виникнення і значною кількістю електротравм
на виробництві і у побуті [1, 2].
І не зважаючи на те, що спроби убезпечити експлуатацію
електроустановок почалися відразу після широкого їх застосування, проблема
електробезпеки не вирішена до цього часу. Зараз чітко сформулювався такий
погляд щодо розробки положень електробезпеки: ―…захисні заходи від дії
електрики мають базуватись не на зменшенні величин уражуючої напруги і
уражуючого струму, бо як показують медико-біологічні дослідження,
обгрунтувати це зменшення складно, а на виключенні утворення електричного
кола через тіло людини‖. [3]
На жаль, до цього часу існують нормативи щодо електробезпеки, що
базуються на зменшенні величин уражуючих напруги і струму. До таких
нормативів у першу чергу відноситься
ГОСТ 12.1.038-88. ССБТ.
―Электробезопасность. Допустимые значения напряжений прикосновения и
токов‖ [4].
Для успішної розробки дієвих нормативних матеріалів щодо
електробезпеки у першу чергу слід чітко і достовірно уявляти електричні
параметри, що виникають у випадку включення людини у коло електричного
струму і особливо визначитись із найбільш розповсюдженими електричними
колами промислової частоти (50 Гц).
Розгляду цього питання присвячена дана стаття.
Параметри електричного кола через тіло людини. Електрична травма
виникає у випадку включення людини в електричне коло, тобто коли через
людину протікає електричний струм. У цьому випадку тіло людини стає немов
би своєрідним споживачем електричної енергії, своєрідною електроустановкою,
якій притаманні вся параметри, що характеризують будь-яку електроустановку.
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У першу чергу до цих параметрів відноситься прикладена до тіла людини
електрична напруга, яка і обумовлює величини інших параметрів: опору тіла
людини, сили протікаючого через людину струму і потужності тіла людини.
Електричний опір тіла людини не є постійною величиною, а залежить від
багатьох факторів і, у першу чергу, від прикладеної напруги, тобто опір тіла
людини електричному струму є нелінійним.
Шляхом експериментальних досліджень і згідно даних літературних
джерел [3, 5 та ін.] авторами запропонована наступна математична залежність
опору тіла людини ( Z л , кОм) від величини прикладеної напруги ( U л , В) [6]:
(1)
Z л  54 /(U л  4,9)  0,53 .
Графічне зображення цієї залежності у діапазоні напруг 10-250 В
наведене на рис. 1.

Рис. 1. Залежність електричного опору тіла людини від прикладеної напруги
Як видно з формули (1) і рис. 1, величина опору тіла людини від
прикладеної напруги описується гіперболічною функцією, що зменшується у
достатньо широких межах – від 4,15 до 0,74 кОм зі збільшенням електричної
напруги від 10 до 250 В, особливо у діапазоні напруг 10-50 В.
Сила струму, що протікає через тіло людини, є другим важливим
параметром, який характеризує стан тіла людини у випадку електротравми. До
речі, вважається, що від сили цього струму залежить наслідок електричного
ураження.
Залежності сили струму ( I л , мА), що протікає через тіло людини, від
напруги, прикладеної до тіла людини, мають вигляд:
I л  U л (U л  4,9) /(0,53U л  56,6) ;
(2)
I л  0,073U 1л,543 .
(3)
Залежність (2) є більш точною і являє собою параболу, а залежність (3)
дозволяє визначити силу струму з точністю ±10% і являє собою степенну
регресію.
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На рис. 2 представлена графічна залежність струму, що протікає через
тіло людини, від прикладеної до тіла людини напруги. Ця сила струму
змінюється достатньо суттєво – від 2, 41 до 337,8 мА.

Рис. 2. Залежність сили протікаючого через тіло людини струму від
прикладеної до тіла людини напруги
Потужність тіла людини є третім електричним параметром тіла людини,
що перебуває під напругою. На жаль, поки що ми можемо враховувати тільки
повну (активну і ємнісну разом) потужність тіла людини, поки не вирішені
достовірно питання щодо велични електричної ємності тіла людини.
Математичні залежності потужності тіла людини ( S л , ВА) від напруги,
прикладеної до тіла людини мають наступний вигляд:
S л  U л2 (U л  4,9) /(1000(0,53U л  56,6)) ;
(4)
(5)
S л  7,3  10 5 U л2,543 .
Графічна залежність потужності тіла людини від прикладеної напруги
представлена на рис. 3.

Рис. 3. Залежність потужності тіла людини від прикладеної напруги
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Як видно з цього рис., залежність потіжності тіла людини є параболою, а
числові значення потужності у діапазоні уражуючих напруг 10-250 В
змінюються від 0,024 до 84,45 ВА, тобто майже у 3500 разів.
Допустимі значення електричних параметрів тіла людини. Згідно з
діючими нормативними документами (ГОСТ 12.1.038-88) в Україні
нормуються допустимі значення діючої на людину напруги ( U л.д , В) і
протікаючого струму ( I л.д , мА) від тривалості дії ( t , с) при значеннях
тривалості від 0,08 (0,1) с до 1 с і інтервалом у половину періоду частоти (0,1 с),
а також понад 1 с (без змін від тривалості дії).
Отримані у результаті апроксимації математичні залежності допустимих
напруги і сили струму представлені нижче (6, 7), а побудовані графічні
залежності представлені на рис. 4:
(6)
U л.д  49,94 / t  0,21;
(7)
I л.д  49,94 / t  0,21.

а
б
Рис. 4. Залежності допустимих для людини значень напруги (а) і сили
протікаючого струму (б) від тривалості дії
Як видно з представлених даних, ці залежності мають гіперболічний
характер, суттєво зменшуючись зі збільшенням тривалості перебування людини
під напругою.
У результаті електротехнічних розрахунків отримані інші два
―допустимі‖ електричні параметри тіла людини: повна потужність ( S л.д , ВА) і
повна енергія, спожита людиною за час перебування в електричному колі ( Wл.д ,
ВА·с):
S л.д  (0,21t  49,94) 2 /(1000t 2 ) ;
(8)
2
S л.д  2,494 / t ;
(9)
Wл.д  2,494 / t .
(10)
Побудовані графічні залежності допустимих потужності і споживаної
енергії від тривалості дії електричної напруги представлено на рис. 5.
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б
Рис. 5. Залежності допустимих для людини значень потужності (а) і спожитої
електроенергії (б) від тривалості дії електричної напруги
Висновок. Представлено залежності електричних параметрів тіла людини
(опору, сили електричного струму і потужності) від уражувальної напруги
промислової частоти, а також залежності допустимих параметрів (напруги,
сили струму, потужності і спожитої енергії) від тривалості перебування людини
в електричному колі.
Серйозні урахування представлених параметрів дозволять уточнити
допустимі значення і підвищити ефективність розроблюваних заходів
електробезпеки.
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СУЧАСНІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛУ ПІД ЧАС
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
Третякова Л.Д., доц., Мітюк Л.О., доц. (НТУУ “КПІ”)

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, споживання
електроенергії у світі впродовж останніх 30 років зростало зі швидкістю більш
як 3% на рік. На тлі критичного становища в традиційній енергетиці, яка
використовує органічні носії (вугілля, газ, нафту), через постійне зростання цін
і обмежені ресурси підвищується роль ядерної енергетики у світовій економіці.
Нині у 30 країнах світу функціонують більш як 440 і споруджуються 24
ядерних енергоблоків, в Європі працює 182 блоків. За виробництвом
електроенергії на атомних електричних станціях (АЕС) Україна посідає восьме
місце, за кількістю виробленої електроенергії в її загальному обсязі – шосте в
світі. 2008 року вироблено 195 млрд кВт год, з них 92,5 млрд кВт год – на АЕС
(47,4%). Встановлена потужність генераторів на АЕС досягла 13,8 ГВт, або 24%
загальних потужностей електростанцій.
Нині суспільство усвідомило, що для розвитку сучасної цивілізації
ядерній енергетиці не існує альтернативи і використало негативний досвід
Чорнобильської аварії для організації надійних систем безпеки АЕС. Під час
планування та реалізації програм з розвитку ядерної енергетик на перший план
вийшло вирішення питань безпеки експлуатації діючих ядерних блоків та їхніх
інфраструктур.
Стратегічні завдання розвитку ядерної енергетики України, які
визначено у [1] передбачають:
1. Підвищити енергетичні потужності АЕС. В Україні планують довести
встановлену потужність до 29,5 ГВт. Будівництво і розміщення нових
потужностей може здійснюватися: на площах діючих АЕС і прилеглих до них
територій або на нових площах.
2. Вирішити проблеми поводження з відпрацьованим ядерним паливом і
радіоактивними відходами. Нині відходи вивозять до Росії, де здійснюють їхню
переробку для отримання плутонію, а потім повертають до України. На цей час
утворилося 5220 тис. м3 радіоактивних відходів різних типів. Необхідно
побудувати сховища на усіх АЕС та об’єкті ―Укриття‖.
3. Організація вітчизняного ядерно-паливного циклу для отримання
ядерного палива власного виробництва. Україна має власні родовища, проте
існує нагальна потреба перероблення вторинних джерел – відходів з уранового
виробництва на території Дніпропетровської області, що поліпшить екологічну
ситуацію в регіоні та здоров’я людей, які проживають на забруднених
територіях. На території України видобувають і перероблюють усі складники
ядерного палива: уранову руду і відповідний концентрат, цирконієву руду для
виготовлення цирконію, карбід бору, леговані домішки. Усі компоненти
поставляють до Росії, де здійснюють їх збагачення та виготовлення
тепловидільних елементів.
Таким чином, головний напрям розвитку ядерної енергетики пов’язаний
із забезпеченням нерозривного циклу ―добування − виробництво – місця
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тимчасового зберігання – централізоване перероблення та очищення –
проміжне зберігання – захоронення‖.
Україні необхідно зосередитися на вирішенні проблем, пов’язаних з
безпекою експлуатації та запобіганням аварійних ситуацій. Чорнобильська
аварія призвела до загибелі тисяч людей, до потужного радіаційного
забруднення багатьох країн, завдала багатомільярдних збитків Україні,і
спричинила стійку радіофобію до ядерної енергетики. Усього за межі реактора
потрапила більш як половина продуктів розпаду та ядерного палива (із
загальною радіоактивністю до 1,3*1018 Бк) . Тверді продукти розпаду, перед
усім цезій 137Сs і стронцій 90Sr, що накопичилися в реакторі за два роки роботи,
було викинуто в атмосферу у вигляді аерозолів (1017Бк). Ці радіонукліди (маса
33 кг), що є гамма-випромінювачами, разом з плутонієм 239Pu, 240Pu, 241Pu, кюрі
242
Cm, нептунієм Np, америцієм Am (маса 18 кг), що є альфа-випромінювачами,
становлять найбільшу небезпеку і забруднюють території на 300 років. Решта
викинутих радіонуклідів – телур, барій 140Ba, цирконій 95Zr, молібден, рутеній
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Ru, 103Ru, церій 141Ce, 144Ce мають короткий період напіврозпаду.
Унаслідок аварії в зонах відчуження утворилося близько 2800 тис. м3
радіоактивних відходів різного типу. У надрах об’єкта ―Укриття‖ міститься
більш як 1700 тис. м3 твердих відходів з активністю 7,4∙1017 Бк, з них 40 тис. м3
належать до категорії довгоіснуючих. У сховищах Чорнобильської АЕС
зберігається 20 тис. м3 рідких і 2500 м3 твердих радіоактивних відходів.
Важливий крок у практичному вирішенні проблеми безпечного стану об’єктів
Чорнобильської зони – здійснення робіт зі спорудження конфайменту
(―Укриття 2‖) та завершення будівництва другого сховища для відпрацьованого
ядерного палива. Основні функції ―Укриття 2‖ – забезпечення впродовж 100
років захисту персоналу об’єкта ―Укриття‖, населення і довкілля від впливу
іонізуючого випромінювання, створення умов з перетворення об’єкта в
екологічно безпечну систему.
Чинне законодавство України у цій сфері визначає основні вимоги до
охорони здоров’я від можливої шкоди, пов’язаної з опромінюванням
джерелами іонізуючого випромінювання, безпечної експлуатації АЕС і
ймовірних забруднень довкілля [2].
Мета статті – дослідження проблем, аналіз заходів і засобів захисту
персоналу на вітчизняних та Європейських АЕС, обґрунтування напрямів
розвитку новітніх конструкцій і технологій виготовлення засобів
індивідуального захисту.
Нинішні атомні реактори, які встановлено на АЕС України, не
відповідають вимогам гарантованої безпеки і створюють потенційну небезпеку
екологічного забруднення 45% територій України. Роботи з контролю та
підвищення фізичної безпеки ядерних блоків здійснюють відповідно до
рекомендацій з безпечної експлуатації устаткування та захисту персоналу АЕС,
які розробляє International Atomic Energy Agency (IAEA), які вказують, що
головним напрямом підвищення промислової безпеки АЕС є планові системні
дії, спрямовані на підвищення якості та надійності систем і засобів захисту. Під
час практичної діяльності або втручання окрім іонізуючого випромінювання на
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працівників АЕС впливає низка хімічних (кислоти, луги, розчинники,
зварювальні аерозолі, пил), фізичних (механічні навантаження, шум, вібрації,
статична електрика, електромагнітне, теплове випромінювання) і біологічних
шкідливих факторів, а також додаткові негативні чинники, пов’язані з
використанням засобів захисту.
Для забезпечення умов праці з мінімально допустимим рівнем
опромінювання персоналу АЕС необхідно заздалегідь передбачати такі заходи:
1.
На етапі проектування − створення інженерно-технічних засобів,
які суттєво зменшують ризики виникнення зовнішніх полів іонізуючого
випромінювання (спорудження захисних екранів, оболонок, вентиляції та
блокування).
2.
У процесі експлуатації: запровадження систем регламентації та
керування, спрямованих на посилення контролю за рівнем опромінювання
працівників, для адекватного обмеження дози опромінювання; використання
спеціального обладнання та засобів індивідуального захисту (ЗІЗ); проведення
спеціальної підготовки персоналу, пов’язаної з виконанням конкретних
завдань, вибором і застосуванням засобів захисту. Для персоналу АЕС
рекомендоване значення дози опромінювання не повинно перевищувати 20 мЗв
на рік, максимальне – 50 мЗв.
Відповідно до рекомендацій IAEA [3] і державних нормативних
документів для захисту персоналу АЕС створюють багатоступеневу систему
універсального захисту. ЗІЗ повинні мінімізувати або повністю виключати
вплив усіх шкідливих чинників на працівника. Під час практичної діяльності
використовують комплекти, до складу яких входить більш як десять видів ЗІЗ:
захисний одяг, засоби захисту органів дихання, очей, голови, органів слуху.
На діючих АЕС запропоновано до використання такі види ЗІЗ:
1.
У контрольованих зонах одяг з бавовняних або полімерних матеріалів
(поліпропілен, поліетилен), Використовують з разовим протипиловим
респіратором за наявності незначної кількості радіоактивних забруднень.
2.
Фільтрувальний одяг, який застосовують під час здійснення тривалих
робіт за наявності пилу та аерозолів з радіоактивними та хімічними частками.
Виготовляють з шарового фільтроламінатного матеріалу: внутрішній шар –
нетканий поліестер, середній – поліуретан з активованим вуглецем або
вуглецевими волокнами, зовнішній шар – трикотаж. Використовують у
комплекті з фільтрувальними респіраторами або протигазами. Ефективність і
надійність захисту залежить від таких чинників: цілісності лицьової маски,
герметичності її прилягання до обличчя та правильного підбору фільтрів.
Комплектують рукавичками разового використання з різних матеріалів і
конструкцій відповідно до типу забруднень (хімічні речовини, розчинники,
механічні ризики та ін.) та ботами з полімерних матеріалів.
3.
Ізолювальний одяг, виготовлений з полімерних матеріалів для робіт з
рідкими радіоактивними відходами. Для забезпечення задовільного
теплообмінного процесу працівника із зовнішнім середовищем і збільшення
терміну безперервної роботи в базовій конструкції передбачають вентиляцію
підкостюмного простору через рукави, шви, фільтрувальні клапани, іноді
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застосовують фільтрувальні вентиляційні отвори, вихід з яких має бути
закритий текстильним фільтрувальним елементом. Використовують у
комплекті з фільтрувальним респіратором, разовими рукавичками, ботами або
чоботами, які забезпечують надійний захист під час роботи в мокрих
приміщеннях.
4.
Герметичний одяг, який забезпечує найвищий рівень захисту,
використовують з автономними дихальними апаратами. Конструкція одягу
передбачає максимальну замкненість підодягового простору, спрямовану
циркуляцію повітря та регульовану вентиляцію. Одяг є досить об’ємним через
наявність місця для приєднання дихального апарата. До конструкції
безпосереднє закріплено рукавички і взуття, які становлять невід’ємну частину
костюма. Для виготовлення ізолювального та герметичного одягу застосовують
зварювальні технології (високочастотне і ультразвукове зварювання), подвійні
шви або їх комбінацію. Ізолювальні засоби захисту органів дихання мають
повну лицьову маску, дихальний апарат кріпиться на ремені разом з
обладнанням у підкостюмному просторі. У такому одязі можна виконувати
роботи в невідомому небезпечному середовищі впродовж від однієї до
чотирьох годин, що визначається терміном роботи дихального апарата
відповідної конструкції.
5.
Для роботи з джерелами γ-,α-,β-випромінювання використовують
багатошарові накидки чи костюми, виготовлені з модифікованого
поліхлорвінілу, що за своїми характеристиками відповідає еквіваленту свинцю
0,33 мм Pb. Вони поглинають 90% γ-випромінювання за енергій менш як 100
кеВ і менш ефективні за вищих рівнів енергій. Використовують у комплекті з
рукавичками, подвійними нарукавниками, бахілами і мають поверхневе
тканинне покриття.
Висновки:
1. Під час планування та реалізації програм з розвитку ядерної енергетики
на перший план вийшло вирішення питань безпеки експлуатації діючих
ядерних блоків та їх інфраструктур.
2. Перевагу під час комплектації надають ЗІЗ багаторазового використання з
можливістю очищення, з великим терміном роботи без відмов, які
водночас захищають від кількох шкідливих чинників, не утворюючи
додаткових механічних, теплових, сенсорних навантажень користувачу.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІМІТАЦІЙНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Ткачук К.Н., докт. техн. наук (каф. ОПП та ЦБ НТУУ “КПІ”)

Незважаючи на значні переваги, які надає застосування методів
математичного моделюванні при здійсненні управлінської діяльності в галузі
охорони праці, слід відзначити труднощі при використанні математичних
моделей, отриманих аналітичним шляхом:
побудовані моделі містять значну кількість зв’язків між елементами,
різноманітні нелінійні обмеження, велике число параметрів тощо;
реальні системи найчастіше піддаються впливу випадкових факторів,
облік яких аналітичним шляхом становить складну задачу;
можливість зіставлення аналітичної моделі та оригіналу при імітаційному
підході можлива лише на початкових стадіях моделювання.
Вказані труднощі зумовлюють застосування імітаційного моделювання.
Імітаційне моделювання – це метод дослідження, який полягає в імітації
на комп’ютері процесу функціонування системи (об’єкта) чи окремих її
елементів з використанням спеціалізованих програмних комплексів. Сутність
методу імітаційного моделювання полягає в розроблені таких алгоритмів і
програм, які імітують поводження реальної системи, її основні властивості та
характеристики в необхідному для дослідження складі, обсязі й області зміни
параметрів [1].
Принципові можливості методу дуже великі, він дозволяє, за
необхідності, досліджувати системи будь-якої складності і призначення з будьяким ступенем деталізації. Методи імітаційного моделювання розвиваються
переважно в напрямку підвищення ступеня подоби імітаційних моделей
реальним системам і розробки типових методів і прийомів створення
імітаційних моделей. Для застосування методу імітаційного моделювання
необхідні відповідні інформаційні бази даних (БД). Структура БД повинна
задовольняти таким вимогам:
вона повинна дозволяти легко розділити її на складові частини, які
розміщуються в окремих вузлах мережі, забезпечувати простоту доступу до
будь-яких даних бази, захист від несанкціонованого доступу до тих чи інших
даних і високу продуктивність в роботі з даними;
вона повинна забезпечувати
адекватність змісту зовнішньої
(документальної) і внутрішньої (електронної) форми зберігання інформації про
об’єкти чи процеси;
вона повинна бути мінімально надлишковою і одночасно зручною для
архівування даних.
Для раціонального використання імітаційного моделювання необхідно:
сформулювати основні питання про поводження складної системи, відповіді на
який необхідно одержати; здійснити декомпозицію системи окремі блоки;
сформулювати закони та гіпотези щодо поводження як системи в цілому, так і
окремих її частин; в залежності від поставленої задачі визначити модельний
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час, що імітує хід часу в реальній системі; задати у формалізованому вигляді
необхідні властивості системи й окремих її частин, а також механізм обліку дії
випадкових параметрів, що враховуються в моделі.
Алгоритм імітаційного моделювання, що використовується в процесі
вирішення постановленої задачі представлений на рисунку.

Постановка задачі
ОПР

Дослідження системи

Рекомендації
щодо вирішення
задачі

Дослідження
узагальненої моделі
системи

Виділення підсистем,
визначення
показників

Модернізація
узагальненої
моделі

Перевірка
адекватності моделі

Побудова
узагальненої моделі
системи

Виявлення та аналіз
факторів, що мають
істотний вплив
Визначення
функціональних
зв’язків показників та
чинників

Підготовка
даних для
моделювання

Побудова моделей
показників

Рис. Алгоритм імітаційного моделювання в процесі прийняття рішень
Імітаційне моделюванням застосовується до процесів, у хід яких може, за
необхідністю, втручатися людська воля. Особа, що приймає рішення (ОПР)
може в залежності від сформованої обстановки, приймати ті чи інші рішення,
подібно тому, як шахіст дивлячись на дошку, вибирає свій черговий хід. Потім
приводиться в дію математична модель, що показує, яке очікується зміна
обстановки, у відповідь на це рішення і до яких наслідків воно приведе через
деякий час.
Дослідження узагальненої імітаційної моделі полягає у неодноразовому
проведенні комп’ютерного експерименту, в результаті якого шляхом
варіювання значень параметрів спостерігається реакція – відгук вихідних
параметрів.
Застосування автоматизованих систем моделювання має свою специфіку,
що полягає в тім, що якість управління в цьому випадку визначається в першу
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чергу якістю вихідної інформації, а також якістю алгоритмів, кількісних
моделей, що мають місце при обробці даних тощо. Основна вимога до методів
досліджень полягає в одержанні даних і кількісних моделей, що надійно
відбивають реальні функціональні і імовірнісні кількісні співвідношення між
вхідними і вихідними параметрами системи. Таким чином, необхідно вирішити
наступну задачу:
Y  F X ,

(1)

де X – вектор вхідних параметрів системи (дані про стан травматизму і
наглядової діяльності); Y – вектор вихідних параметрів (показники).
Загальну структуру імітаційної моделі управління наглядовою діяльністю
можна представити як складну багатомірну систему, у якій на вхід надходять
різні параметри, що характеризують стан охорони праці і наглядової діяльності
в Україні. На виході моделі повинні бути присутнім розраховані значення
показників, що характеризують ефективність наглядової діяльності і стан
травматизму. Слід зазначити, що при аналітичному моделюванні досить чітко
убачається взаємозалежність вхідних параметрів (факторів) з вихідними
параметрами (показниками).
З погляду удосконалювання наглядової діяльності найбільший інтерес
представляють такі фактори, які найбільшою мірою впливають на основні
розглянуті показники. При цьому варто врахувати специфіку наглядової
діяльності, яка полягає в тому, що перелік таких факторів може бути різним для
різних видів економічної діяльності, теруправлінь, залежати від особливості
функціонування підконтрольних підприємств тощо. Крім того, значення
показників можуть істотно залежати від їхніх значень на попередніх етапах.
Моделі складаються з окремих блоків (компонентів). Реалізація
принципів візуально-орієнованого програмування дозволяє легко набирати
потрібні функціональні блоки і з’єднувати їх з метою проектування моделей
складної структури й ієрархії. Узагальнена модель використовує окремі моделі
як блоки, які входять до її складу.
Опис зміни станів модельованої системи можна представити у виді графа,
як послідовність операцій (i=0,1,…,p) зміни кінцевого числа (j=1,2,…,s)
показників. В основі графа лежить орієнтоване ребро, що характеризує умови
виконання усіх видів наглядової діяльності на черговому етапі (i=р), при цьому
досягнутих визначених значеннях кожного з показників (j=v). Стан системи,
виражений вершиною ребра (Yv(p-1)), змінюється від етапу до етапу відповідно
до коефіцієнта передачі спадкового зв’язку і характеризується новою
величиною показників (Yvp).
Взаємний зв’язок вхідних і вихідних величин може бути виражена
різними видами спадкових зв’язків, що відрізняються інтенсивністю і
характером впливу факторів.
Елементарний спадкових зв’язок характеризується впливом на показник
його попереднього стану:
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Yvp  K v p 1  Yv p 1 ,

(2)

де Yv(p-1), Yvp – величина v-го показника спочатку на етапі p-1 і p
відповідно; Кv(p-1) – коефіцієнт передачі елементарного спадкового зв’язку від
етапу p-1 до етапу p.
Комплексна оцінка здійснюється у випадках, коли при розрахунку
значення показника на етапі p використовується не тільки значення
попереднього етапу, але й просліджується значна кореляції зі станом цього
показника на більш ранніх етапах:

Yvp 

p 1

 К vi  Yvi

.

(3)

i 1

Слід зазначити, що на кожному етапі отримана математична модель може
відрізнятися від моделей, отриманих на інших етапах. Це дозволяє говорити
про зміни в умовах функціонування системи. У випадку, якщо умови
функціонування системи незмінні, то загальний вигляд моделі, що
розраховується на кожному етапі, буде зберігатися або відрізнятися від
попереднього незначно. Викладений підхід припускає використання
комп’ютерної техніки і програмного забезпечення з огляду на значні обсяги
обчислень і необхідність збереження баз даних.
Кожне рішення, яке приймає керівник, ґрунтується не тільки на
використанні його власного досвіду та знань, але й на результатах
моделювання. При систематичному використанні результатів моделювання
керівник набуває досвід дослідницької діяльності при практичному вироблення
управлінських рішень.
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РЕАЛІЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНИХ ФУНКЦІЙ В ІНФОРМАЦІЙНИХ
СИСТЕМАХ З НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Ткачук К.Н., докт. техн. наук (каф. ОПП та ЦБ НТУУ “КПІ”)

Для підвищення рівня поінформованості посадових осіб та фахівців у
галузі охорони праці необхідна система інформаційного забезпечення на основі
сучасних засобів комп’ютерної техніки та комунікації. Виходячи з цього,
актуальним стає питання про розробку нових методологічних підходів до
побудови моделі управління наглядовою діяльністю та охороною праці на всіх
рівнях, яка була б в сучасних умовах більш гнучкою і прийнятною для різних
господарських структур і форм власності. Особливістю такої системи буде
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реалізація аналітичних функцій шляхом використання методів теорії прийняття
рішень, системного аналізу, математичного моделювання.
Аналіз існуючих інформаційних систем у галузі охорони праці свідчить,
що накопичено позитивний досвід їх використання для вирішення задач
адміністративного моніторингу показників наглядової діяльності та
травматизму. Зокрема, такі системи дають змогу оперативно опрацьовувати
великі обсяги інформації, здійснювати облік та обробку даних, проводити
складні математичні розрахунки тощо. В інформаційних системах, що
функціонують на рівні Держнаглядохоронпраці та теруправлінь, реалізовано
можливості формування сумарних форм звітності в розрізі галузей нагляду та
за територіальною ознакою, підготовки порівняльного аналізу з аналогічним
періодом минулого року та розрахунку показників за визначеними критеріями
(на одного інспектора, на кількість працюючих або на число відпрацьованих
робочих днів тощо).
Незважаючи на значні переваги, які надає використання інформаційних
систем, слід відзначити певну їх обмеженість. Традиційно в інформаційних
системах відсутні функції підтримки вироблення управлінських рішень,
прогнозування, експертного оцінювання та поглибленого аналізу стану охорони
праці та наглядової діяльності. Такий стан справ призводить до
нераціонального використання наявних даних, а в окремих випадках – до
прийняття недостатньо обґрунтованих управлінських рішень.
Питання оцінки наглядової діяльності на різних рівнях висвітлювались в
наукових працях та публікаціях, але в них, переважно, розглядаються задачі
оцінки наглядової діяльності інспектора [1], проведення аналізу форм звітності
без урахування фізичної природи показників. Аналіз наглядової діяльності
проводиться лише в рамках порівняльної оцінки звітних показників з їх
значеннями за попередній період часу. Такий підхід не дає змоги враховувати
особливості наглядової діяльності кожного територіального управління і
призводить до неточної оцінки ситуації та не сприяє прийняттю обґрунтованих
рішень.
У роботах [2, 3] пропонується вирішувати задачу оцінки наглядової
діяльності на рівні Держнаглядохоронпраці на основі визначення бальної
оцінки відхилень показників відносно середніх значень по кожному виду
економічної діяльності, а також визначення на їх основі інтегрального
показника наглядової діяльності для кожного теруправління. Як показали
дослідження, такий підхід на рівні теруправлінь, на жаль, не завжди може бути
застосований. Як правило, для теруправлінь, які мають у своєму складі
невелику кількість інспекцій (менше 5), або спеціалізовані інспекції, що
здійснюють нагляд за одним видом економічної діяльності, такий підхід не дає
бажаного результату. Крім того, використовується фіксована, заздалегідь
визначена, система показників наглядової діяльності.
Система оцінки формується як для індивідуальних (на рівні інспектора),
так і для колективних порівняльних оцінок (рівень інспекції, територіального
управління та Держнаглядохоронпраці загалом). До складу оцінної системи
входять:
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критерії, що характеризують об’єкт оцінки (показники наглядової
діяльності інспекторів, інспекцій та територіальних управлінь, дані про стан
травматизму та аварій); шкали, з використанням яких оцінюється об’єкт за
кожним з критеріїв;
принципи вибору, за якими на основі оцінок значень критеріїв для об’єкта
визначається загальна оцінка або проводиться порівняльна оцінка параметрів
об’єктів охорони праці.
Відповідні різновиди систем оцінки використовуються для розрахунку
індексів та рейтингів, для визначення пріоритетів, для порівняльної оцінки
альтернативних варіантів рішень.
У результаті аналізу методів оцінки показників наглядової діяльності для
визначення наведених відносних порівняльних оцінок було обрано три
основних системи шкал оцінки показників наглядової діяльності на основі:
бальної оцінки відхилення від середньогалузевого показника з
врахуванням вагових коефіцієнтів для кожного виду економічної діяльності та
регіональних особливостей;
бальної оцінки відхилення від нормативного показника, який визначається
з врахуванням вагових коефіцієнтів для кожного виду економічної діяльності та
регіональних особливостей;
бальної оцінки відхилення від прогнозного показника, який визначається з
математичної моделі, отриманої методами кореляційного аналізу на основі
статистичних даних показників наглядової діяльності, імовірнісними методами.
Для зручності обрано діапазон зміни шкал у межах від 1 до 1 з
дискретністю 1. Для оцінки інтегральних показників діапазон варіації
визначається величиною, модуль якої дорівнює числу їх складових.
Для показників наглядової діяльності доцільно визначення граничних
значень, перевищення або наближення до яких повинно викликати відповідні
управлінські рішення та дії зі сторони керівників Держнаглядохоронпраці. На
основі аналізу показників наглядової діяльності порогові значення вибрано в
розмірі середньоквадратичного відхилення σ від вибраних базових показників
(середньогалузевих, нормативних або прогнозних) .
При аналізі ситуації важливо виділити ключові проблеми, на які необхідно
насамперед звернути увагу при здійсненні наглядової діяльності на
підприємствах. На основі проведеного аналізу визначаються пріоритетні
напрямки діяльності, проблемні питання, які вимагають негайного втручання.
Для цього необхідно правильно оцінити ситуацію прийняття рішення, характер
її зміни з тим, щоб були прийняті рішення й зроблені дії, які забезпечують
досягнення визначеного результату.
Основною задачею, яку розв’язують сучасні інформаційно-аналітичні
системи, є перетворення наявних даних про стан об’єкта управління на форму,
що дозволяє особі, котра приймає рішення (ОПР), адекватно оцінити стан
об’єкта управління, розвиток ситуації та прийняти обґрунтоване управлінське
рішення. Отже, в інформаційно-аналітичній системі (ІАС) здійснюються такі
операції:
збір, первинна обробка даних (контроль їх імовірності та повноти);
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переклад даних на форму, придатну для формування баз даних на
магнітних носіях;
обробка занесених даних з метою оцінки стану об’єкта управління;
оцінка можливих станів об’єкта управління з метою обґрунтування вибору
найкращого (для певної ситуації) управлінського рішення.
Можна виділити основні функції перетворення даних на інформацію:
трансмісія - передача інформації з одного пункту в іншій. Реалізація цієї
функції пов’язана з необхідністю стимулювання відправників формувати
інформаційні масиви відповідно до чинних вимог у визначені строки;
акумулювання - збереження та систематизація отриманих від різних
відправників даних таким чином, щоб доступ до них був можливим без
перешкод для всіх осіб, що мають відповідні права;
агрегація - розподіл всіх даних між окремими блоками, представлення
даних у вигляді вибірок, у різних розрізах тощо;
аналіз - виявлення взаємних зв’язків між різними показниками, а також
причинно-наслідкових зв’язків між вхідними та вихідними даними.
Важливим етапом обробки інформації про наглядову діяльність та
травматизм є підготовка аналітичного матеріалу, що відображає основні
особливості й тенденції розвитку ситуації на рівні територіальних управлінь та
інспекцій. Такий аналітичний матеріал повинен готуватися фахівцями, котрі
мають достатньо знань і досвіду в галузі наглядової діяльності та досвід роботи
з засобами обчислювальної техніки.
Комплексна оцінка стану охорони праці на підприємствах здійснюється з
використанням математичних моделей показників наглядової діяльності,
базується на інформаційно-аналітичній підтримці управлінських рішень. Задача
прийняття управлінських рішень може бути сформульована в такий спосіб.
Відомому стану об’єкта управління Y необхідно поставити у відповідність таку
стратегію управління Uопт, яка є фізичною реалізацією управлінського рішення
Sопт з множини припустимих рішень S. При цьому обране рішення є
оптимальним на підставі визначеного переліку критеріїв прийняття рішень за
умов дотримання встановленої системи
переваг P. Uі є відображенням
припустимого рішення Sі для заданого стану об’єкта Y за умови досягнення
критерієм Kі оптимального значення Kопт.
Ситуація прийняття рішень в умовах багатьох критеріїв визначається як
математична модель, що має вигляд:
<t,S,K,X,f,P,r>,
(1)
де:
t – множина типів задачі прийняття рішень;
S - множина рішень, припустимих у рамках визначеного типу задачі;
K - множина критеріїв прийняття рішень;
X - множина шкал чи критеріїв упорядкованих оцінок, яка дає змогу
визначити цінність (ефективність) пропонованого рішення;
f - відображення множини припустимих рішень S у множину векторних
оцінок, що визначають цінність рішення;
P - система переваг, що визначає стратегію вибору рішень;
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r - вирішальне правило, що дає змогу на підставі оцінки стану об’єкта
управління Y у просторі критеріїв K визначити множину припустимих для
певної задачі рішень S.
Узагальнена модель прийняття рішень може бути представленою як
декомпозиція моделі (1) на окремі моделі:
 f  F (t , K , Y );

(2)
S  r ( f , P);
S
 опт  Si Ri  R j , R j  R
Реалізація запропонованої моделі в складі інформаційних систем
дозволить прогнозувати стан об’єкта управління з урахуванням можливих
наслідків реалізації управлінських рішень. Викладений підхід дає змогу
підвищити рівень поінформованості посадових осіб, котрі здійснюють
управління наглядовою діяльністю в галузі охорони праці, та забезпечити
обґрунтованість управлінських рішень.
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ШКІДЛИВІ ТА НЕБЕЗПЕЧНІ ФАКТОРИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
АБРАЗИВНОГО ІНСТРУМЕНТУ
Фоменко І.О., канд.тех.наук, доц., (каф. ОПП та ЦБ НТУУ “КПІ”)

Абразивні круги – один з найпоширеніших видів металорізального
інструменту, який широко застосовується не тільки в машинобудуванні, але й в
суміжних галузях промисловості.
При експлуатації цього виду інструменту мають місце наступні шкідливі
фактори:
1. Наявність у повітрі робочої зони діоксину кремнію (SiO2), який
використовується в кругах, як матеріал для зв’язки абразивних зерен.
На виробництві дрібнодисперсний абразивний пил практично не осідає до
низу, а постійно тримається в повітрі, що зумовлено інтенсивним рухом повітря
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завдяки протягам, обертанню інструменту, шпинделів верстатів, деталей, що
обробляються.
Саме цей пил осідає в легенях людини та порушує надходження кисню до
крові, що спричиняє найпоширеніше профзахворювання машинобудівників, яке
закінчується інвалідністю – силікоз.
Практика показала, що просте підключення порожнини захисного кожуху
кругу до повітропроводу всмоктуючої вентиляції, як правило, не забезпечує
видалення абразивного пилу з робочої зони. Це пояснюється тим, що круг,
швидкість обертання якого може досягати кілька тисяч обертів на хвилину,
контактує з відірваними з кругу частками пилу та зумовлює їх значний
відцентровий ефект. Саме завдяки цьому ефекту пилові частки у переважній
більшості не попадають у всмоктуючу вентиляцію.
Проведені кафедрою охорони праці НТУУ «КПІ» дослідження
підтвердили, що ефективне видалення абразивного пилу з зони різання
можливе тільки, або у разі використання змащувально-охолоджувальної
рідини, або за рахунок використання всередині кожуха спеціальних
направляючих лопаток.
Таким чином, основною причиною виникнення силікозу у
шліфувальників та заточувальників слід вважати неефективну роботу
всмоктувальної вентиляції верстата.
2. На другому місці серед шкідливих факторів, які супроводжують роботу
абразивних кругів є попадання в зону дихання робітника аерозолю
змащувально-охолоджувальної рідини, що зумовлено, перш за все, теж
неефективною роботою всмоктувальної вентиляції. Біологічна дія такого
аерозолю залежить, перш за все, від хімічного складу змащувальноохолоджувальної рідини.
В залежності від хімічного складу цієї рідини можуть виникати не тільки
порушення в роботі дихальної системи, а й захворювання шкіри рук
(дерматити).
Для попередження дерматитів обов’язкове використання робітниками
захисних кремів для шкіри рук.
3. Третім шкідливим фактором, який може супроводжувати роботу
абразивних кругів є промислова вібрація, яка у разі відсутності, або
недостатньої точності балансування кругів в зборі з планшайбою може
перевищувати допустимі санітарні норми та визивати віброхворобу.
При аналізі замірів реального спектру середньоквадратичної
віброшвидкості на робочому місці, в першу чергу, слід звернути увагу на
виконання санітарних норм для резонансних частот організму людини, а саме:
внутрішніх органів (6-9Гц), очей (60-80Гц), системи голова-шия-плечі (2030Гц).
Основним небезпечним фактором при експлуатації абразивних кругів є
розрив кругу, який може привести до дуже важких наслідків (травми черепа,
очей, обличчя, кровоносних судин на шиї та ін.).
Основними причинами, які можуть провокувати розрив кругу слід
зазначити:
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1) Відсутність випробувань кругу на спеціальному випробувальному стенді.
2) Неправильно вибрані для випробувань швидкість та час прокручування
на стенді.
3) Неправильна технологія монтажу абразивного кругу на шпинделі
верстату (відсутність по боках кругу металевих та картонних, або
паронітових шайб, не допустимо великий момент затяжки гайки на
шпинделі верстату, який провокує виникнення тріщин всередині кругу).
4) Неправильна технологія правки абразивних кругів (отримання необхідної
робочої поверхні кругу, який вже був в експлуатації). Правка абразивних
кругів дозволена тільки алмазними олівцями, твердосплавними
пластинами, або за рахунок шліфування кругами з карбіду кремнію.
5) При шліфуванні довгих валів (l/d ≥ 8) може мати місце вирив деталі та
розрив кругу завдяки недостатній жорсткості системи «верстат-детальпристосування».
Основною причиною такої аварійної ситуації може бути відсутність
при шліфуванні довгих валів проміжної опори, яка підвищує жорсткість
системи (люнетів).
6) При шліфуванні м’яких металів, наприклад алюмінію, у разі відсутності
змащувально-охолоджувальної рідини, на робочій поверхні кругу
утворюються плями з стружки металу (засалювання кругу), які
провокують ривки та удари під час шліфування і можуть спровокувати
розрив кругу.
7) Одна з причин розриву кругів на верстаті є порушення вимог до правил їх
транспортування по території підприємства. Для транспортування кругів
слід використовувати дерев’яну тару з окремими гніздами для кожного
кругу.

ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
РОЗКОЛУ ГРАНІТНИХ БЛОКІВ
Фоменко І.О., канд.тех.наук, доц. (каф. ОПП та ЦБ НТУУ “КПІ”)

Складовою частиною технології добування граніту є операція з розколу
гранітних блоків. Одним з важливих факторів, що характеризує досконалість
технологічного процесу є його виробнича безпека.
Технологія видобутку облицювального каменю принципово відрізняється
від технології розробки родовищ інших твердих корисних копалин. При
видобутку корисних копалин завдання полягає в тому, щоб зруйнувати гірську
породу до розмірів, обмежених умовами виїмки і відвантаження, а потім
переробки або безпосереднього використання. Як правило, таке суцільне
руйнування не погіршує якість видобувається корисної копалини. По-іншому
йде справа з видобутком блоків для виробництва граніту.
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Тут треба максимально зберегти природну монолітність і цілісність
витягаються блоків. Для цього технологія видобутку граніту по відношенню до
нього повинна бути щадною по всьому технологічному ланцюгу: від добування
блоків з масиву до їх складування, адже пошкодження або зниження загальної
міцності гранітного блоку не можна усунути ніякої подальшої його обробкою.
Якщо видобуток проводиться ударним способом (наприклад, вибухом),
то навіть незначні на перший погляд дефекти (волосяні тріщини), що виникли у
блоці при його видобутку, при обробці ще більш збільшуються і
перешкоджають використанню отриманого матеріалу за призначенням. Тому
застосовуються в основному механічні засоби впливу, що забезпечують
найбільше збереження моноліту: буріння, різання, пиляння, вирубка, розкол,
відкол і т.д.
На якість граніту також істотно впливає спосіб, яким він видобувається.
Існує три основних способи:
- за допомогою вибуху;
- відколювання породи за допомогою повітряної подушки;
- метод каменеріза;
На сьогоднішній день для розколу гранітних блоків використовують
наступні методи:
1) Розкол блоків за допомогою вибухових речовин (ВР).
2) Розкол блоків за допомогою невибухової суміші, що розширюється
(НРС).
3) Розкол блоків за рахунок створення в граніті напруженого стану за
допомогою НСР за наступним використанням ВР.
4) Розкол блоків за допомогою гідравлічних пристроїв.
Розкол гранітних блоків за допомогою ВР є добре відомою технологією,
яка широко застосовується.
До переваг вибухової технології можна віднести відносно невелику ціну
ВР, а також можливість отримати при невеликій масі ВР значну енергію
силового імпульсу.
Недоліки вибухової технології наступні:
- підвищена небезпека технологічного процесу;
- зупинка роботи кар’єра для виводу людей і механізмів з небезпечної
зони, розстановки постів охорони.
До відомих методів розколу гранітних блоків відноситься також метод
створення в шпурах, що виконані в гранітних блоках, статичного силового
впливу за допомогою невибухових сумішей, що розширюються.
Одним з недоліків даної технології є наступне явище:
При високих температурах оточуючого середовища часто спостерігається
дуже інтенсивний плин хімічних реакцій, що інколи призводить до ―пострілів‖
суміші з шпурів. Це явище являє собою певну потенційну небезпеку для
оточуючих.
Для детального обґрунтування перспективних робіт в галузі підвищення
виробничої безпеки при розколі гранітних блоків, необхідно проаналізувати
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технологію застосування гідравлічних пристроїв, які вже застосовуються чи
можуть застосовуватись в перспективі.
Класифікація цих пристроїв наведена на гідро.1.

Табл.1.
Гідравлічні пристрої для
розколу гранітних блоків

Гідравлічні
клини

Портативні гідропоршневі агрегати

Пристрої з
еластичним
силовим
елементом

Пристрої з впливом на
стінку шпура сталевими
елементами, що
розсуваються

Пристрої, що впливають
на стінку шпура
безпосередньо робочою
рідиною під тиском

Пристрої з впливом на стінку
шпура безпосередньо
еластичним силовим
елементом

Досить розповсюдженим видом гідравлічних пристроїв для розколу
гранітних блоків є гідравлічні клини різноманітних модифікацій.
Практика показала, що технологія розколу гранітних блоків за допомогою
гідравлічних клинів має наступні недоліки:
- в умовах кар’єру часто мають місце складності при транспортуванні такого
комплексу обладнання, а тому роботу гідро клинового пристрою повинні
забезпечувати, як мінімум дві особи;
- застосування електроприводу насосу суттєво підвищує небезпеку
ураження людини електричним струмом, що обумовлено частою наявністю в
умовах кар’єру таких факторів, як підвищені вологість та температура,
наявність ґрунту з малим питомим опором;
- наявність в гідравлічних клинах шлангів високого тиску являє собою
потенційну небезпеку для оточуючих;
На початку дев’яностих років була здійснена успішна спроба створення
портативних (ручних) гідро поршневих агрегатів, які не мають вищенаведених
недоліків, які є властивими для гідравлічних клинів.
Створення такого агрегату базувалося на розробці ручного плунжерного
насосу, здатного створювати тиск 100Мпа (1000атм). Була виготовлена
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дослідна партія таких агрегатів, що дозволило успішно провести промислові
випробування.
Для подальшого перспективного розвитку портативних гідро поршневих
агрегатів була розроблена дослідна конструкція плунжерного насосу з ручним
(ножним) приводом, яка дозволяє отримувати тиск в гідросистемі до 200Мпа
(2000атм).
Описані два варіанти гідро поршневих агрегатів взагалі не мають
трубопроводів чи шлангів високого тиску, а порожнини, де виникає високий
тиск розташовані всередині сталевих деталей корпусу, які мають значний запас
міцності.
Таким чином, застосування портативних гідро поршневих агрегатів
значно підвищує безпеку виробництва в порівнянні з застосуванням вибухових
речовин чи невибухових сумішей, що розширюються.
Проведені останнім часом розробки дозволили намітити ще один,
можливо перспективний, варіант гідравлічного обладнання для розколу
гранітних блоків. Це пристрої, які впливають на стінку шпуру безпосередньо
робочою рідиною під великим тиском. Такі пристрої повинні відрізнятися
нескладною конструкцією, і відповідно невеликою ціною.
До теперішнього часу такі пристрої не застосовувались на практиці, що
пов’язано зі складностями створення ущільнюючих вузлів, які дозволяють
надійно герметизувати порожнину шпуру і створювати в цій порожнині високі
тиски. Складність питання полягає в коливаннях діаметру шпуру у деякому,
інколи значному, діапазоні, що порушує роботу ущільнювачів, які при
високому тиску видавлюються у наявні зазори.
У випадку позитивного вирішення проблеми герметизації порожнини
шпуру і можливості створення в цій порожнині високих тисків, виникає
перспектива подальшого розвитку технологій застосування гідравлічного
обладнання для розколу гранітних блоків.
Слід зазначити, що указаний пристрій забезпечує безпеку технологічного
процесу, оскільки порожнина високого тиску знаходиться безпосередньо в
шпурі, який виконано в гранітному блоці, а після виникнення тріщини, високий
тиск, практично миттєво падає.
Список літератури
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ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА
ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ
ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ
Фоменко І. О., доцент кафедри «Охорона праці « НТУУ «КПІ», к.т.н.
Шиян В.Д., доцент кафедри тактико-спеціальної підготовки Академії управління
МВС, к.т.н, полковник міліції

Останніми роками особлива увага держави зосереджена на проблемах
забезпечення енергоносіями її економіки, енергозбереження, екологічної
безпеки потенційно-небезпечних об'єктів паливо-енергетичного комплексу
(ПЕК), що є пріоритетними напрямками національної безпеки України. Сучасні
економічні умови все більше підкреслюють залежність кожної держави світу
від її енергетичних ресурсів, серед яких головними є вуглеводні: нафта, газ,
нафтопродукти, вугілля. Вказані процеси відбуваються на тлі поглиблення
енергетичної кризи, що впливає не тільки на підвищення цін на енергоносії,
товари, послуги, а і на зниження рівня національної безпеки держави,
складовими якої є енергетична та екологічна безпека. Нафто-, газотранспортна
система відноситься до найбільш стратегічно важливих галузей народного
господарства, як в мирний час, так і в особливий період і рішення питань
забезпечення безпеки транспорту вуглеводнів є найактуальнішою проблемою,
яка вимагає постійного удосконалення та модернізації як в мирний час так і
особливий період.
В силу об’єктивних причин на вказаних об’єктах збільшилось число
аварій, катастроф, пожеж, що завдає непоправимої шкоди економіці,
суспільству, людям, навколишньому середовищу. Рівень ризику аварій на
трубопроводах зріс до величини 2,29×10–4 , при нормативному рівні 10–61.
Причинами аварій є: відсутність діагностики об’єктів ПЕК, порушення правил
експлуатації, вимог безпеки, вичерпаність ресурсу роботи трубопроводів, які
відпрацювали 2,5-3 ресурси, старіння конструкцій, накопичення малоймовірних
випадкових факторів або помилки людей в ергативних системах, зниження
конструктивної надійності тощо.
Як показують дослідження, вести успішну боротьбу з аваріями,
катастрофами, надзвичайними ситуаціями техногенного і природного
характеру можливо тільки поєднуючи правові та технічні рішення. Аналіз
статистики аварій, ліквідації їх наслідків показує, що превентивні заходи при
емпіричному підході, які застосовуються нині в Україні – необхідні, але не
ефективні і недостатні. За висловлюваннями експертів, стан 90% об’єктів
економіки не відповідає сучасним вимогам безпеки, практично, вичерпані
можливості їх вдосконалення, а косметичні ремонти не вирішують проблему в
цілому і це наочно спостерігається в транспортних системах. Причому, нині на
транспорті одиничні аварії переростають в ланцюги аварій, що приводить до
катастрофічних наслідків екологічного характеру не нижче регіонального рівня
за класифікацією Єдиної державної системи реагування на надзвичайні ситуації
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2. Тому перехід до сталого розвитку країни вимагає змін пріоритетів безпеки
у екологічній та економічній політиці держави: від ланцюга принципів
«реагувати і ліквідовувати аварії», « попереджувати та запобігати» до принципу
«активної профілактики».
Радикальним методом рішення вказаних завдань і забезпечення інтересів
економіки держави, її національної безпеки, цивільної оборони, інтересів
охорони навколишнього середовища є методи технічного захисту (прикриття)
на основі дистанційної діагностики, неруйнівного контролю за станом
технологічного обладнання. Метою дослідження є підвищення живучості та
надійності функціонування магістральних трубопроводів, запобігання,
попередження аварій на основі розробленої методології і застосування
уніфікованої багатофункціональної інформаційно-вимірювальної системи (ІВС)
діагностики 3.
Запобігання аваріям та оперативна ліквідація їх наслідків на МТ базується
на пошуку місць витоку і генерації шумоакустичних сигналів течі вуглеводнів
через місця порушення герметичності (несуцільність) стінки труби рознесених
у часі та просторі. Структурна схема ІВС внутрішньо трубної дистанційної
робото-технічної системи шумоакустичної діагностики виявлення течі
(внутрішньо трубної діагностики з обміном інформації за механізмом течі)
приведена на рис .1 4. .
Шумоакустичний
датчик
сигналу
течі

Автоматич
на система
визначення місця
течі та
прийняття
рішення

Канал
передачі
інформації та
управління

Пульт
управління та
відображення
інформації

Рис.1. Структурна схема ІВС пошуку течі-відводу .

Інформаційна система – ІВС оцінки стану трубопроводу щодо виявлення місць
несуцільності за наявністю течі складається з: дистанційної зондової установки
(робота) виявлення течі, яка рухається по трубопроводу, що діагностується;
каналу зв’язку, який організується системою прийомо-передавачів зондової
установки між підсистемою прийняття рішення в темпі процесу діагностики
щодо визначення місця несуцільності по трубопроводу як хвилеводу і пульта
управління та відображення інформації щодо оцінки стану трубопроводу.
Структура ІВС пошуку течі з трубопроводів є класичною, типовою й
характерною для всіх видів інформаційних систем і включає: датчик виявлення
характерного параметра, що корелює з розміром течі; перетворювач; канал
обміну інформацією за механізмом течі та передачі команд управління; пульт
керування-прийому та відображення інформації. Канал передачі інформації
складається з двох підсистем приймачів-передавачів. Перша підсистема –
здійснює передачу інформації про розмір течі та координати місця її
розташування, а друга – команди управління руху: вперед, зупинки, реверсного
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руху. Пояснює алгоритм пошуку течі та місць несанкціонованих підключень до
МТ функціональна схема, що приведена на рис. 2 5.
ІВС являє собою пульт управління 5 та рухомий зондовий пристрій
(робот) 3, який розміщується у внутрішній порожнині трубопроводу 1 за
допомогою шлюзової камери 6. Рухається комплекс 3 в трубопроводі 1 за
допомогою команд, які поступають з пульта управління 5 і активують
електропривід 8 механізму 12. При проходженні зонда 3 біля місця
несуцільності 7 труби 1 акустичний датчик течі 2 сприймає шуми витоку
(струменю) продукту через несуцільність (акустичний свисток-генератор)
стінки труби, а система 10 формує підсилений інформаційний сигнал.
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Рис.2.

6

Функціональна схема інформаційно-вимірювального комплексу
системи внутрішньо трубної дистанційної діагностики
де 1 – лінійна частина заглибленого трубопроводу, що утворює канал зв’язку
по коаксіальному трубопроводу-хвилеводу; 2 – акустичний датчик течі; 3 рухомий зондовий пристрій діагностики; 4 – приймач-передавач зонду; 5 –
приймач-передавач
зовнішнього
пульта
управління
дистанційного
телекерування по хвилеводу 1; 6 – шлюзова камера запуску розділових
поршнів; 8 – автоматизований привід; 9 – джерело автономного живлення; 10 система обробки сигналу визначення місця течі, 11- поверхня землі; 12 –
механізм приводу руху зонду; 13-приймач-передавач пульта 5.
знання
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Рис. 3, Залежність ймовірності помилки оператора ІВС при виявленні течі
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Оброблений в 10 сигнал через канал зв’язку, утворений передавачем 4,
трубопроводом 1 і приймачем 13, передаєть-ся і фіксується на пульті управління 5. Пере-даний сигнал містить інфор-мацію про міс-це розташування течі.
Тобто, в ІВС йде обмін інформацією моніторингу за сигналами течі. Результати
досліджень функціонування ІВС пошуку місць приведені в [4-6] та інших
дослідженнях автора.
На рис. 3 приведено залежності ймовірності помилки оператора при
виявленні течі ІВС в залежності від підготовки, вмінь, навичок і відносного
часу роботи. За відносного часу роботи однієї зміни ( 8 год.) ймовірність
прийняття правильного рішення складає 0,87-0,9.
Висновки
1. Специфіка об’єктів транспорту та зберігання нафти і нафтопродуктів як
об’єктів потенційно можливого негативного впливу на природне
середовище, стан безпеки і охорони праці, полягає в тому, що найбільш
ефективними природо-охоронними заходами є рішення проблеми щодо
запобігання аварійних ситуацій. Заходи щодо ліквідації наслідків аварій
дозволяють знизити їх масштаби і зменшити завдані збитки і травматизм.
2. Основною причиною екологічного забруднення навколишнього природного
середовища від впливів аварій на МТ є тривала експлуатація, відсутність
засобів дистанційної діагностики та контролю трубопроводів. Зменшення
аварійності й екологічного навантаження вимагає додаткових витрат на
обов’язкові заходи фізичного, дистанційного захисту.
3. Для фізичного захисту розроблені методи та обладнання шумоакустичної
діагностики раннього попередження аварій на основі дослідження частотних
характеристик сигналів течі через тріщини-несуцільності в оболонці
трубопроводу дозволяють прогнозувати розвиток аварій за станом їх
розвитку, попереджувати їх виникнення.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ПРАЦІВНИКІВ ОВС
Фоменко І. О. канд. техн. наук( каф. ОПЦБ НТУУ «КПІ»)
Шиян В.Д. канд. техн. наук ( каф. тактико-спеціальної підготовки Академії управління
МВС, полковник міліції)

Кожного дня працівники правоохоронних органів при проходженні
служби, виконуючи службові обов’язки з забезпечення громадського порядку,
мають справу з особами, що підозрюються у скоєнні злочину,
правопорушниками, злочинцями. Останнім часом намітилась тенденція
збільшення числа нещасних випадків, поранень серед працівників ОВС при
охороні громадського порядку. І це попри те, що працівники міліції захищені
законом, проходять спеціальну фізичну і вогневу підготовку, мають спеціальні
засоби захисту, і, як крайній захід, можуть застосовувати вогнепальну зброю
(Ст 151 1). Статистика травматизму в ОВС приведена на рис. 1.

Рис.1. Динаміка травматизму серед працівників ОВС при виконанні
службових обов'язків
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За статистикою за 20 років незалежності загинуло 988 працівників ОВС і
7 тис. поранено. Крім того, динаміка нещасних випадків не вказує на їх
зменшення. Прогноз динаміки показників травматизму та необоротних втрат в
ОВС виконаний методом найменших квадратів свідчить про стабільну
тенденцію втрат у майбутньому. Заходи безпеки, службова підготовка, що
проводиться кадровою службою не дає відчутних результатів тому, що
проводиться формально. Аналіз нещасних випадків показує, що є прогалини у
вивченні вимог особистої безпеки та порушення вимог забезпечення
працівників ОВС спеціальними засобами, тактики їх застосування.
Характерним є відомий випадок проведення командно-штабних навчань у 2004
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р. на полігоні в с. Ново-Петрівці, коли при використанні шумосвітлової гранати
«Заря» було поранено 33 курсантів і працівників ОВС.
Протидія порушенням громадського порядку, терористичним актам
повинна базуватися на комплексі вивчення вимог безпеки з контролем зрізу
знань. Це вимагає вивчення тактики застосування засобів особистої безпеки 1,
розробки ефективних засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) 3. Різноманітність
забезпечення форм громадського порядку і громадської безпеки в умовах росту
злочинності, засобів, що використовуються злочинцями диктує необхідність
розширення застосування спектру нових спеціальних засобів (СЗ) захисту (як
індивідуального, так і колективного), їх вдосконалення і підвищення
ефективності.
Регламентується застосування СЗ, їх класифікація 3; 5-6 приведена на
рис.2.

Спеціальні Засоби
Пасивний захист

Активні засоби захисту

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

Щити

Спеціальний технічний регламент

Газові генератори аерозолю

ПК-9 ЗІЗ органів слуху

ПК-8 ЗІЗ Голови

ПК-7 ЗІЗ падіння з висоти

ПК-6 ЗІЗ Обличчя та очей

ПК-5 ЗІЗ рук

ПК-4 ЗІЗ ніг

ПК-3 Одяг спец. захисний

ПК-2 Одяг захисний

ПК-1 Ізолюючі костюми

НВЧ - випромінювач
Засоби обмеження руху
Імпульсні джерела світла
Адгезійні сіті
Електрошокери
Томпфи

Рис. 2. Схема структури нормативної бази на засоби індивідуального
захисту (ЗІЗ)

Спеціальні засоби 3; 4 (оборони) – пристрої, прилади і предмети
спеціально розроблені та виготовлені і конструктивно призначені, технічно
придатні для захисту працівників ОВС та людей від злочинних посягань,
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ураження, локалізації чи обмеження дій правопорушників, подачі звукового чи
іншого сигналу тощо, які не мають іншого виробничого або господарськопобутового призначення, проте можуть мати форми чи зовнішні ознаки
пристроїв, приладів і предметів призначених для інших цілей.
За ГОСТ 12.4.011-89 Засоби захисту працюючих класифікуються в
залежності від характеру їх застосування на дві категорії: засоби колективного і
індивідуального захисту. У Європейському економічному Співтоваристві з питань
стандартизації Директивою 89/686/ЄСС встановлюються класифікація на ЗІЗ:
простої конструкції, що запобігають незначному ризикові та складної конструкції,
що захищають від середньо- та високо небезпечного ризику. Причому Директива
89/686/ЄСС встановлює: 1) загальні вимоги до ЗІЗ; 2) європейські стандарти, що
деталізують вказані вимоги, встановлюючи методи контролю.
Спеціальні засоби поділяються на: засоби пасивного захисту і активні
засоби захисту. Структура нормативно правової бази на ЗІЗ (рис. 2) передбачає
встановлення технічного регламенту, що встановлює загальні вимоги до всіх
ЗІЗ та спеціальний технічний регламент , який встановлює загальні технічні
вимоги, яким повинні відповідати всі ЗІЗ, а також порядок підтвердження на
відповідність нормативним документам
Серед шляхів перспектив розвитку засобів захисту можна виділити
наступні:
1) вдосконалення традиційних засобів за рахунок застосування нових
матеріалів і конструктивних рішень;
2) розвиток методики застосування існуючих засобів;
3) модернізація засобів захисту з метою додання ним нових якостей;
4) створення нових засобів з використанням нестандартних підходів на
основі різних фізичних явищ.
Іншими шляхами вдосконалення СЗ є використання інноваційних
технологій і матеріалів. Розглянемо проблему підвищення ефективності СЗ за
рахунок застосування нових матеріалів і конструктивних рішень, створення
нових засобів з використанням нестандартних підходів на основі різних
фізичних
явищ
.
Розглянемо
інноваційні
розробки
сучасних
куленепробивних жилетів. Їх виготовляють з матеріалів, що складаються з
багатошарових тканин з кевлару, тварону й інших синтетичних волокон,
здатних гасити енергію кулі (метального снаряду). Однак, трапляються
випадки, коли жертва нападу може постраждати від сильного тупого удару,
зазнавши ушкоджень життєво важливих органів і як наслідок – летальний
наслідок. Допоможуть в такому випадку нові бездефектні матеріали розроблені
вченими Центру технологій сучасних матеріалів Сіднейського університету –
нанотрубки. Вони мають надзвичайну міцність і еластичність. Коли окремі
трубки зближаються, між їхніми стінками виникають міжмолекулярні сили
взаємодії. При цьому розсіюється енергія кулі не залишаючи сліду від кулі і не ,
а куля відбивається у зворотному напрямі.
Висновки
Для зменшення травматизму серед працівників ОВС, безпечного
виконання службово-оперативних завдань необхідно підвищити рівень вивчення
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вимог безпеки та тактики застосування спеціальних засобів, розробляти більш
надійні, безпечні спеціальні засоби і засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) 7.
Великі надії спеціалістами з СЗ покладаються на нові матеріали:
фуллерени та графени. Це матеріали з графіту товщиною в один атом.
«Бутерброд» з декількох шарів тканини дозволяє створити надміцну тканину,
яка буде мати малу вагу. Такий матеріал можливо використати при
виготовленні спеціальних засобів: шоломів, касок, щитів, одягу тощо, а також
використовувати за конверсією у народному господарстві.
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Виготовлення фотополімерних друкарських форм (ФДФ) для
флексографічного друку є одним з найнебезпечніших процесів з точки зору
охорони праці та екології, з поміж більшості технологічних процесів
поліграфічної галузі.
Традиційний п'ятиетапний процес виготовлення ФДФ включає наступні
етапи:
 попереднє експонування УФ - випромінюванням (діапазон А) зворотного
боку фотополімерної пластини;
 основне експонування тим же УФ - випромінюванням через негатив;
 вимивання неполімерізованих ділянок, як правило, за допомогою
сольвентних розчинів на основі спиртів і вуглеводнів;
 сушка гарячим повітрям;
 кінцева («фінішінг») обробка для усунення липкості і додаткового
засвічення УФ - випромінюванням для повної полімеризації друкарських
елементів форми і збільшення її тиражестойкості.
В процесі виготовлення ФДФ на працюючого діють наступні небезпечні та
шкідливі виробничі фактори:
- фізичні (несприятливі мікрокліматичні умови, УФ – випромінювання,
рухомі механізми та машини, враження електричним струмом);
- хімічні (складові фотополімерних композицій, озон).
Для забезпечення захисту працюючого від небезпечної та шкідливої дії
наведених вище виробничих факторів технологічне обладнання повинно
відповідати основним вимогам безпеки щодо обладнання, яке використовується
при виготовленні ФДФ:
• конструкція всіх секцій повинна виключати можливість попадання
робочих розчинів у зону механізму приводу, на зовнішню поверхню секцій і в
приміщення;
• секції з використанням розчинів, що виділяють шкідливі речовини,
повинні мати блокування, що відключають насоси (для розчинів) при відкритих
кришках ванн;
• секція сушіння повинна мати блокування, що відключає лампи УФ –
випромінювання при відкритій кришці;
• в секціях з використанням розчинів, що виділяють шкідливі речовини,
повинен бути передбачений місцеве відсмоктування (при необхідності з
примусовою вентиляцією) і пристрої для приєднання до витяжної
вентиляційній системі
• частини обладнання, які постійно перебувають у полі зору працюючого
персоналу, не повинні мати блискучу поверхню.
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Окрім вище перелічених вимог, для забезпечення оптимальних
мікрокліматичних умов особливо у випадках, коли має місце опромінення
працюючого тепловим потоком інтенсивністю 350 Вт/м2 і більше,
встановлюють повітряну завісу робочих місць, або використовують загальну
систему штучної вентиляції (припливної та витяжної), для зниження
концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони до гранично
допустимих концентрацій (ГДК), якщо місцева витяжна вентиляція не
забезпечує задану чистоту повітря.[1] Формні цехи флексографічного методу
друку належать до пожежонебезпечних виробництв категорії В. Вони пов'язані
із застосуванням горючих і важкогорючих рідин з температурою вище 61 С,
горючим пилом та твердими речовинами, речовинами, здатними при взаємодії з
водою, повітрям та один з одним тільки горіти.[1,4] Крім того працівникам
поліграфічних підприємств, зайнятих на роботах з шкідливими або
небезпечними умовами праці, а також на роботах, виконуваних в особливих
температурних умовах або пов'язаних з забрудненням, до яких відносяться
технологічні процеси виготовлення ФДФ, повинні видаватися безкоштовно
спеціальний одяг, взуття та інші засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)
відповідно до затверджених правил і типовими галузевими нормами.
Однак найбільш явною і прямою загрозою здоров'ю обслуговуючого
персоналу, а також екологічному стану довкілля, з боку традиційного
п'ятиетапного процесу виготовлення ФДФ є використання фотоматеріалів і
розчинників.
Перхлоретилен – розчинник, традиційно застосовуваний у формному
процесі, класифікований ступенем небезпеки як помірно небезпечний (3
ступінь небезпеки) і за характером дії на організм людини як канцероген. Тому
в багатьох країнах посилений контроль за використанням та утилізацією з боку
уряду підштовхнув виробників друкарських форм до використання
альтернативних хімікатів. Однак і ці речовини мало покращують ситуацію, так
як є вогненебезпечними органічними сполуками (VOC - volatile organic
compounds), подразнюючої дії. Як і раніше потрібна відповідна вентиляція,
захисний одяг для працівників та спеціалізована система переробки
використаного розчинника. Використаний і забруднений полімерами вимивний
розчин для друкарських форм може бути регенеровано на 90% за допомогою
перегонки і сублімації, але це потребує додаткових витрат на регенераційну
установку, вартість якої коливається від 4 тис. євро і вище. Для регенерації
необхідно спеціальне приміщення, також оснащене штучною вентиляцією.
Висушені гарячим повітрям форми рекомендовано витримувати протягом 4-5
год. при температурі 21-23 С, для стабілізації лінійних розмірів друкувальних
елементів. Таким чином, підсумкова тривалість виготовлення якісних
традиційних сольвентновимивних форм становить не менше 6-8 год. І навіть
після очищення хімікатів залишаються відходи, які в кращому випадку
підлягають відправці на звалище, але можуть потребувати захоронення як
небезпечні речовини. [2,3]
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Більш ефективне рішення (як з точки зору собівартості, так і екологчності)
– використання фотополімерних пластин, що вимиваються водопровідною
водою.
Пряме лазерне гравіювання флексографічних друкарських форм повністю
усуває необхідність використання фотоформ і розчинників. Ця технологія
застосовна як до традиційних флексографічних, так і до безшовних гільзових
форм, виготовленим із полімерів або попередньо затвердлих фотополімерів.
Зображення гравірується за допомогою лазера безпосередньо на попередньо
полімеризованій пластині або гільзі. Відходами процесу гравірування є дрібний
пил або попіл. Їх можна зібрати за допомогою замкнутої фільтраційної системи
і відправити у сміттєспалювач або на звалище. Єдиними післяопераційними
стадіями є промивання водою для видалення залишків попелу і коротка
сушка.[2]
На відміну від інших процесів, що не вимагають розчинників, в
додатковому промокальним матеріалі для видалення незаполімерізованого
матеріалу необхідності немає. Сам факт вимивання м'якою лужною водою
дозволяє використовувати отримані фотополімерні форми з усіма типами
флексографічних фарб (УФ-затвердіння, водними і спиртовими). Лужні
властивості води забезпечуються додаванням в звичайну водопровідну воду
будь-якого миючого засобу в пропорції 3-4% від обсягу. При цьому ніяких
особливих вимог з електропровідності і жорсткості до води не пред'являється.
Можна також додавати у воду концентрований луг, але побутові миючі засоби
та пральні порошки більш доступні і зручні у використанні, адже однієї
упаковки порошку в середньому вистачає на 8-10 м2 оброблюваних пластин.
Використана вода з вимитим і розчиненим у ній полімером, як і зі звичайної
побутової пральної машини, зливається в каналізацію. А за наявності
спеціальної очисної системи з фільтрами, що встановлюється на формному
процесорі, досягається повна відсутність вимитого полімеру у використаній
воді.[5]
Таким чином, пряме лазерне гравіювання ліквідує всі проблеми, пов'язані з
утилізацією відходів. Воно також знижує енерговитрати не тільки за рахунок
отримання та переробки хімікатів, але і побічно за рахунок виробництва
переробного обладнання.
Рідкі фотополімерні композиції – це наступний крок. Рідке зв’язне
дозволяє легко вимити і знову використати полімер з незасвічених ділянок. До
того ж відходи рідких фотополімерів не класифікуються як небезпечні та
токсичні. Тим не менш, необхідна обережність у поводженні з ними, щоб
домогтися відповідності нормативним документам. [2]
Проаналізувавши вище перелічені технології виготовлення ФДФ можна
зробити висновок, що найбільш безпечною і економічною є технологія
лазерного гравіювання з послідуючою промивкою форми водою, вона не
потребую спеціальних розчинників які є токсичними і можуть нанести шкоду
людському здоров’ю та довкіллю.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА МАЛИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНІЙ ГАЛУЗІ
Мацапура Дар’я (студентка ВПІ, СК-91), Демчук Г.В. (доц. каф ОППЦБ)

Одним із складових забезпечення сталого розвитку економіки України є
створення безпечних та нешкідливих умов праці на всіх підприємствах
незалежно від їх форми власності та виду трудової діяльності. Тому Охорона
праці (ОП) під час економічної кризи та тотальної економії на заходах і засобах
безпеки виробничих процесів набуває особливої актуальності, а отже до
розкриття проблематики питання необхідно підійти з особливою уважністю.
Актуальність питань ОП особливо характерна для малих підприємств.
Механізм управління ОП малого підприємства, хоча з одного боку спрощується
за рахунок незначної кількості працюючих в умовах виробничих небезпек, але з
іншого – значно ускладнюється у зв'язку з відсутністю необхідної кількості
інженерно-технічних працівників які мають певний досвід та знання з питань
виробничої безпеки [1].
Є дві передумови, які забезпечують створення безпечних та нешкідливих
умов праці на малих підприємствах:
- перша: роботодавець повинен бути переконаний, що заходи з охорони
праці необхідні;
- друга: він повинен знати, як можна здійснити ці заходи в умовах його
виробництва.
Жодна із цих обов’язкових умов сьогодні практично не реалізується. Це
обумовило значну кількість недоліків, які потребують негайного
викорінювання. До них необхідно віднести некомпетентність роботодавців;
економію робочої сили, перевищення режиму робочої зміни, недотримання
комплектності та схем розташування устаткування за габаритними розмірами
та ступенем шкідливості; порушення конструкторської документації і порядку
експлуатації та технічного обслуговування виробничого устаткування;
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відсутність засобів колективного та індивідуального захисту працюючих;
порушення норм виробничої санітарії та безпеки технологічних процесів. Крім
того законодавча і нормативна база з ОП та трудовий договір з працівником
передбачає, що роботодавець зобов'язується забезпечувати працівникові умови
праці, у тому числі безпечні та нешкідливі, необхідні для виконання конкретної
роботи та передбачені законодавством про працю, колективним договором
(угодою). Отже, працюючи за цивільно-правовим договором (договором
підряду), підрядчик виконує свою роботу на свій страх і ризик, організовує її
самостійно й на нього не поширюється дія трудового розпорядку, не
передбачається надання пільг та компенсацій за шкідливі умови праці.
Зважаючи на це, в умовах сучасного розвитку малого та середнього
бізнесу, конче необхідна розробка спеціальної програми його реальної
підтримки в питаннях ОП, яка включала б:
– створення адекватної системи управління ОП малих та середніх
підприємств;
– підвищення рівня правової підготовки роботодавців у цій галузі;
–створення регіональних спеціалізованих консультаційно-навчальних та
інформаційних центрів при органах виконавчої влади, спілках, асоціаціях,
інших структурах малого бізнесу. [2].
Вирішення цієї програми неможливо без вдосконалення законодавчої та
нормативної бази ОП, особливо галузевої спрямованості, що до умов сучасного
розвитку виробничого обладнання та виникаючих при його експлуатації нових
видів небезпек, та її адаптації в умовах малого підприємства. У країні
налічується понад 10 тисяч чинних нормативно-правових актів, які не завжди в
повній мірі відповідають реаліям сьогоднішнього дня, бо розроблялися
стосовно великих виробництв. Тому малі й середні підприємства, маючи свою
специфіку, не мають можливостей їх беззаперечного виконання. А враховуючи
період економічної кризи та притаманної їй тотальної економії, більша частина
малих підприємств має можливість використовувати свої, і так не багаті
ресурси, у кращому випадку на 50%. [3] Крім того значна кількість
контролюючих органів (державний, відомчий і громадський нагляд) дублюючи
одне одного інспектують малі підприємства стосовно виконання ними одних і
тих же нормативних документів. Ці дії підчас носять безсистемний характер,
що дезорганізує роботу суб'єктів малого підприємництва, веде до
непродуктивних затрат праці і зниження активності підприємств.[4]
Внутрішнім чинником позитивних тенденцій у поліграфічній сфері є
перспектива економічної стабілізації, що дозволяє більш сумлінно виконувати
вимоги законодавства з ОП. Згідно класів галузей економіки та видів робіт за
професійним ризиком виробництва [5] видавничо-поліграфічна галузь
відноситься до 7 (книговидавнича діяльність - 22.11.0, видання газет - 22.12.0,
видання журналів та інших періодичних публікацій - 22.13.0) і 13 (друкування
газет - 22.21.0, поліграфічна діяльність – 22.22.0, палітурна та оздоблювальна
справа – 22.23.0.). А отже, відповідно до Закону України «Про страхові тарифи
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку
на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
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працездатності» страховий тариф (у відсотках до фактичних витрат на оплату
праці найманих працівників) становить 0,63% та 0,73% відповідно.
Вирішення питання економічної ефективності охорони праці потребує
системного й комплексного підходу, керування на виробничому,
регіональному, галузевому й національному рівнях. Ефективне управління
охороною праці – вірний шлях до підвищення продуктивності праці, і , як
наслідок, максимізації прибутку. Все це ставить на порядок денний питання ОП
як першочергові завдання розвитку підприємства.
Так відповідно до п.6.1.13. галузевої угоди між Державним комітетом
телебачення і радіомовлення України та Центральним комітетом профспілки
працівників культури у видавничо-поліграфічній справі «сторони Угоди
доручають керівникам видавництв, поліграфічних підприємств, установ,
організацій та органів профспілки всіх рівнів [6]:
- здійснювати заходи щодо поліпшення умов безпеки праці як складової
частини колективних договорів;
- забезпечувати фінансування заходів з охорони праці відповідно до
Закону України «Про охорону праці»;
- проводити атестацію робочих місць робітників, які працюють у
шкідливих та важких умовах, і забезпечувати відповідно до діючих нормативів
їх права на компенсації, пільгове пенсійне забезпечення та інше;
- забезпечувати працюючих засобами індивідуального захисту,
спецодягом, спецвзуттям відповідно до вимог нормативно-правових актів з
охорони праці;
- вживати заходів щодо погашення заборгованості з виплати сум
відшкодування шкоди потерпілим на виробництві, а також сім’ям і утриманцям
загиблих на виробництві. Нараховувати компенсацію втрати цих сум у зв’язку з
порушенням термінів їх виплати згідно з законодавством.
Для забезпечення управління охороною праці на малих підприємствах
видавничо-поліграфічній галузі в першу чергу потрібна - система управління
охороною праці (СУОП), що працює постійно і планомірно. В наш час на
більшості підприємств не використовується системна документація з охорони
праці. Тому стандартизація СУОП вимагає [7]:
1) використання традиційних і надходження нових форм документів (у
паперовому та електронному вигляді);
2) створення документів, які в концентрованому вигляді відбивають
систему керування охороною праці на підприємстві та її найважливіші
характеристики. Наприклад: цілі і політика організації в області охорони праці;
3) розробки та використання документа або блоку документів, що
виражають перспективи розвитку СУОП на певний період часу і відповідних
змін до стандарту. Наприклад: посібник з управління охороною праці на
підприємстві; стандарти підприємства з охорони праці;
4) додержання працюючими вимог нормативно-правових актів;
5) своєчасність проведення періодичних медичних оглядів, навчання та
інструктажів з охорони праці;
6) визначення обсягів шкідливих виробничих факторів;
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7) проведення необхідних якісних та кількісних оцінок стану умов та
безпеки праці;
8) проведення ідентифікації, діагностики, оглядів, випробувань об'єктів,
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
З одного боку, вирішення цих задач дає керівнику певний ступінь
захищеності і впевненості під час інспекцій з охорони праці. З іншого - рішення
питань охорони праці дає впевненість персоналу, колективу підприємства в
тому, що він працює в безпечних умовах. Але найголовніше полягає в тому, що
ОП - це не «пасив» підприємства, фінансування якого дає одні збитки, а його
«актив», вкладення в який сторицею окупаються в найкоротший час. Необхідно
донести до керівників і закріпити на ментальному рівні тезу про те, що
«охорона праці - це вигідно!». Здоровий, упевнений у собі персонал, що працює
в комфортних умовах, виробляє більш якісну продукцію, менше хворіє,
скорочує невиробничі витрати, дає більш високу продуктивність праці та ін.
Таким чином, ОП підвищує ефективність підприємства, тобто є важливим
елементом конкурентоспроможності, що особливо актуально в умовах шаленої
конкуренції малого та середнього бізнесу в поліграфічній сфері економіки
України.
1. Методичний посібник з охорони праці (для слухачів галузевого
центру з охорони праці) Частина 1. Для працівників підприємств, організацій
та фірм. Авт: Коржик Б.М., Дмитрієв С.Л., Успенська Л.Г. –Х.: ХНАМГ, 2009, 248с.
2. Офіційний веб-портал ФПУ Охорона праці в країні: проблеми й
шляхи
їхнього
розв’язання.
Режим
доступу:
http://fpsu.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3829:2010-1119-14-38-47&catid=55:2009-07-24-15-50-46&Itemid=8&lang=uk
3. Швайка Л. А. Економіка видавничо-поліграфічної галузі [Текст] :
підруч. / Л. А. Швайка, А. М. Штангрет. – Львів: Укр. акад. друкарства, 2008. –
480 с.
4. Аграрний сектор України Стан та перспективи розвитку малого
бізнесу в Україні Режим доступу: http://agroua.net/economics/documents/category92/doc-84/
5. Додаток до Порядку визначення страхових тарифів для підприємств,
установ та організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
затвердженого постановою КМУ від 13.09.2000 р. N 1423 у редакції постанови
КМУ від 27.06.03 р. N 985)
6. Галузева угода між Державним комітетом телебачення і
радіомовлення України та Центральним комітетом профспілки працівників
культури України (у видавничо-поліграфічній справі).
Запорожець О.І., Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик І.М. Основи
охорони праці
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БАЗИСНІ ТА ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ВИБУХОВОГО ПОДРІБНЕННЯ
ОБВОДНЕНИХ ПОРІД НА КАР’ЄРАХ
Козлов С.С., канд.техн.наук., доц. (каф. ОПП та ЦБ НТУУ «КПІ»),
Козьяков В.С. канд.техн.наук., доц. (каф. ІЕ НТУУ «КПІ»),
Козлов Д.С., інженер (Торгівельна промислова палата),
Пінчук О.О. студент (ФЕЛ НТУУ «КПІ»)

При добутку граніту на щебінь в кар’єрах України більше 60% гірських
порід заводнені. Як показує практика якість вибухового подрібнення таких
порід значно гірше, ніж сухих. Це може бути пояснено тим, що наявність води в
тріщинах блочних скельних масивів змінює механізм їх подрібнення вибухом
свердловинних зарядів вибухових речовин виключаючи можливість
руйнування частини масиву за рахунок їх співудару під дією ударних хвиль
вибуху.
Аналіз досліджуваного процесу вибухового руйнування гірських порід
показав, що в масивах блочної побудови передача енергії вибуху через відкриті
тріщини, заповнених повітрям, відбувається співударом поверхонь. Наявність
води в тріщинах масивів сприяє зменшенню втрат енергії хвилі напруження
при переході через них. Проте існують данні експериментальних досліджень і
ведення підривних робіт показують, що не дивлячись на рівень напружень
ефективність вибухового дроблення заводнених блочних масивів порівняно з
сухими масивами в більшості випадків гірше.
Разом з тим, до сьогоднішнього часу не виявлена роль газоподібних
продуктів детонації в процесі вибухового руйнування заводнених блочних
масивів. Огляд досліджень показує, що вибухові гази проникають в природні
тріщини і пори масиву вже на ранній стадії процесу руйнування і спроможні
виштовхувати воду, що в них знаходиться, із зони дії вибуху.
Для встановлення параметрів динамічної фільтрації підземних вод
заводнених масивів кар’єрів будматеріалів за розробленою методикою були
проведені виміри параметрів формування локальної воронки осушення в
заводнених блочних масивах при вибуху одиночних свердловинних зарядів.
Результати вимірів показали, що вибух свердловинного заряду викликає
активну фільтрацію підземних вод в оточуючому заряд масиві, в результаті
чого навколо нього виникає локальна воронка осушення масиву. Параметри її
формування характеризуються значною нерівномірністю розвитку в часі за
об’ємом масиву.
Результати проведених досліджень були використані для розробки
способу підриву заводнених порід і методики визначення параметрів БВР,
направлених на покращення якості їх вибухового дроблення. Ефективність
способу заснована на усуненні води із тріщин масиву, що підривають, як
негативно впливаючого фактору для забезпечення реалізації механізму їх
руйнування за рахунок співударів окремих частин їх елементів.
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Метод базується на заповільненому вибуху рядів зарядів. Вибухом
першого ряду зарядів за рахунок відгону води газами, що розширюються,
осушується зона дроблення наступного ряду, що вибухає з інтервалом часу
запізнення, рівним часу відгону підземних вод із зони дроблення. В результаті
другий ряд свердловинних зарядів вибухає в осушеній частині раніше
заводненого масиву. В свою чергу, вибух другого ряду зарядів створює зону
осушення масиву в зоні дроблення третього ряду, що вибухає по відношенню
до другого ряду з таким самим інтервалом запізнення. Таким чином,
почерговим підривом рядів свердловинних зарядів відбувається поетапне
осушення заводненого масиву в процесі розвитку вибуху.
Варто зауважити, що під час вибуху заводнених порід по запропонованій
технології відгін води відбувається в процесі вибуху виступів і лише із
розкритих тріщин масиву.
Найкращі умови відгону води при вибухах тріснутих порід
забезпечується застосуванням порядкових схем з прямолінійною конфігурацією
фронту відбивання. В реальних умовах встановлена повна відповідність великої
осі воронки осушення масиву з системою тріщин, тому для забезпечення
максимальних розмірів зони осушення напрям фронту відбивання має
співпадати з азимутом находження системи відкритих тріщин. В залежності від
орієнтації направленості системи тріщин до лінії забою (кут  )рекомендується
застосовувати різні схеми підриву. При значеннях   15  20o - діагональні
схеми, в інших випадках комбіновані схеми. При   0  20o - поперечно
діагональні, при   65  90o - продольно-діагональні.
Час запізнення між вибухами рядів одночасно підриваючи зарядів t з
обирається з позицій створення вибухом ряду локальної воронки осушення
масиву в зоні дроблення наступного ряду до моменту його вибуху. Результати
експериментальних вимірів параметрів динамічної фільтрації підземних вод
дозволили визначити значення коефіцієнтів для розрахунку маси зарядів в
залежності від радіусу свердловини і відстані між рядами зарядів, що наведені
на рис. 1.
Аналіз даних рисунка показує, що для найбільш поширених на кар’єрах
відстанях між рядами зарядів 3-7 м і масі зарядів в свердловині 150-250 кг t з
змінюється від 50 до 150 103 с.
Проведеними вимірами параметрів воронок дроблення під час вибуху
одинарних свердловинних зарядів встановлено збільшення їх розмірів в сухих
масивах по відношенню до заводнених. Тому застосування даної технології з
використанням осушення масиву дозволяє розширити сітку свердловин при
підриванні заводнених масивів середньоблочної побудови на 12-14%,
крупноблочної побудови 16-18% та, відповідно, зменшити витрати вибухівки.
Ефективність застосування розробленого способу визначалась досліднопромисловими дослідженнями на Адабашському, Берестовецькому та
Шепетовському кар’єрах нерудних будматеріалів. Для проведення
експериментів обирались масиви середньо- та крупноблочної побудови з
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усередненим по блоку рівнем стовпа води в свердловинах, більшими за 1/3 їх
глибини.
t3, 10-3C
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Рис. 1. Зміна інтервалу затримки t з від маси заряду в свердловині.
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експериментальних вибухів виконувався на одному блоці, що поділявся на дві
частини – дослідну і контрольну. На дослідних ділянках експериментальних
блоків параметри сітки свердловин були розширені з урахуванням отриманих
для цих ділянок зміни розмірів зон подрібнення від вибуху одиночного заряду в
сухих масивах по відношенню до заводнених.
В залежності від орієнтації основної системи тріщин до лінії відкосу
виступа обирається схема вибуху. Інтервал заземлення визначається відносно
рис. 1.
Результати оцінювались по виходу підірваної гірської маси з 1 пог. м
свердловини, гранулометричному складу породи та виходу негабаритних
фракцій. В процесі дослідницько-промислових дій було виконано 8 масових
вибухів, якими було отримано 104 тис. кубічних метрів породи. Результати
перевірки показали ефективність застосування розробленої технології підриву
заводнених порід.
Література
1. Прогресивна технологія подрібнення обводнених порід на кар’єрах / Козлов
С.С., Гуманнов В.В. // Проблеми охорони праці промислової та цивільної
безпеки: зб. матеріалів третьої науково-методичної конференції: НТУУ «КПИ»,
2009, с.19.
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2. Авторское свидетельство № 1152346 (СССР Способ взрывания обводнѐнных
пород / А.Г. Смирнов, С.С. Козлов, Ю.А. Писарев, П.П. Бондарь).
ПРОЕКТУВАННЯ ТУРБУЛЕНТНО ВЕНТИЛЮЄМИХ ЧИСТИХ
ПРИМІЩЕНЬ
Орленко А.Т., техн. наук, доц. (каф. ОПП та ЦБ НТУУ «КПІ»)
Похилько С.М., студентка (ФБТ НТУУ «КПІ»)

Особливості проектування турбулентно вентилюємих чистих приміщень,
які відрізняють проектування звичайних приміщень з кондиціюванням повітря,
полягають у слідуючому:
1. Використовуються високоефективні повітряні фільтри, які зазвичай
встановлюють в місцях подачі повітря в чисте приміщення.
2. Організація руху повітря всередині повинна сприяти видаленню
забруднень.
3. В чистому приміщенні створюється надлишковий тиск з тим, аби
повітря рухалося в бік суміжних менш чистих ділянок.
4. Конструкційні і опоряджувальні матеріали повинні бути високої якості.
Першу особливість, яка полягає у вимозі збільшенні об’єму припливного
повітря у чисті приміщення з турбулентним повітрообміном, полягає ось в
чому. Кількість повітря, необхідного для вентиляції приміщень за допомогою
систем кондиціювання визначається за санітарними нормами з метою
створення оптимальних умов праці. Наприклад, за санітарними нормами
мікроклімату ДСН 3.3.6.042-99, за нормами санітарної чистоти повітря робочої
зони ГОСТ 12.1.005.-88 і т. і. При цьому кратність повітрообміну становить
всього від 2 до 10. У турбулентно вентилюємих чистих приміщеннях ця
величина становить від 10 до 100 тому, що ступінь чистоти повітря робочої
зони в цьому випадку визначається умовами технології виробництва,
наприклад, GMP у виробництвах медпрепаратів.
Чисті приміщення вимагають великих об’ємів кондиційного і очищеного
до дуже високого ступеню повітря, тому з метою економічності чистого
приміщення обов’язково необхідно передбачати рециркуляцію частини повітря
через вузол кондиціювання повітря зворотно в приміщення. При цьому
необхідно забезпечити і подачу свіжого зовнішнього повітря з метою створення
здорових умов праці персоналу і підтримки надлишкового тиску повітря, як
бар’єра для проникнення забруднень ззовні. Доля зовнішнього повітря
становить від 2 до 10% від загального об’єму повітря, що подається у чисте
приміщення.
У великі герметизовані чисті приміщення необхідно передбачати і більшу
долю зовнішнього повітря порівняно з приміщеннями меншою площею і
гіршою герметизацією. Для збереження необхідного балансу у чистому
приміщенні з наявністю місцевої системи вентиляції долю свіжого повітря
необхідно відповідно збільшити.
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В офісних приміщеннях розрахунок кількості повітря, необхідного для їх
охолодження, проводиться за кількістю тепла, що виділяється в них. В чистих
приміщеннях розрахункова кількість повітря, визначена за необхідністю
охолодження, рідко співпадає або перевищує кількість повітря, необхідного для
досягнення заданого класу чистоти приміщення.
В турбулентно вентилюємому приміщенні чистота повітря залежить від
об’єма повітря, яке надходить у приміщення в одиницю часу, а не від кратності
повітрообміну. Встановлено [1], що чистота повітря також зв’язана з
генерацією аерозольних забруднень, що супроводить роботу технологічного
обладнання і працюючим у чистому приміщенні персоналом. Якщо витрати
повітря лишається постійною, то забрудненість повітря у приміщенні
збільшується, якщо:
1. В чистому приміщенні знаходиться більше людей;
2. Підвищилась активність персоналу;
3. Використовується одяг для чистих приміщень, недостатньо ефективно
попереджуючий розповсюдження забруднень;
4. Збільшилась кількість забруднень від технологічного обладнання або
число технологічних операцій.
Рівень чистоти повітря в турбулентно вентилюємому чистому
приміщенні орієнтовно рекомендується визначати за слідуючим рівнянням [1]:
N
С= — ,
L
де С – концентрація аерозольних забруднень (часток/м³); N – число часток або
бактерій, генеруємих за хвилину; L – об’єм припливного повітря м³/хв.,
включаючи повітря, яке надходить з ламінарних шаф, боксів і інш. улаштувань.
Це рівняння використовується при ефективному змішуванні повітря
всередині приміщення і надходженні практично чистого повітря. Це
справедливо для часток порівняно великих розмірів, які являються носіями
мікроорганізмів, і для більшості решти часток. За виключенням тільки часток
малих розмірів, які можуть проникати через повітряні фільтри.
За даними автора [1] середньостатистична людина, яка переходить у
чистому приміщенні з місця на місце і одягнена у спецодяг, малоефективно
попереджуючу розповсюдження забруднень, наприклад, в спецівку або
лабораторний халат, може генерувати за хвилину біля 2·10 часток розміром
≥0,5 мкм, біля 300000 часток розміром ≥0,5 мкм і біля 160 часток – носіїв
мікроорганізмів.
Якщо людина, одягнена у вірно сконструйовану одежу (комбінезон,
взуття до колін, шолом і ін.), яка виконана із матеріалів, ефективно
затримуючих забруднення, то середня генерація часток за хвилину становить
приблизно 10 часток розміром ≥0,5 мкм, 150000 часток розміром ≥0,5 мкм, і
16 часток – носіїв мікроорганізмів. Інформація про генерацію часток
обладнанням, працюючим у чистому приміщенні, вкрай бідна, але автор [1]
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вважає, що вказано величина може досягати декількох міліонів часток розміром
≥0,5 мкм за хвилину.
Якість чистих приміщень у великій мірі залежить від ефективності
повітряних фільтрів, які використовуються для видалення із повітряного
середовища часток розміром >0,3 мкм. Цим вимогам відповідають фільтри типу
НЕРА. Вони забезпечують ступінь очищення свіжого повітря від часток
розміром >0,3 мкм більше 99,97%. На виробництвах мікроелектроніки
використовуються ще більш ефективні ULPA фільтри – фільтри з
ультранизкою проникністю. В чистих приміщеннях низького класу чистоти
фільтри цих типів використовувати нераціонально. Так, в чистих приміщеннях
класу 1,508 (клас 100000) використовуються фільтри караного типу з
ефективністю видалення часток розміром ≥0,5 мкм до 90%.
В чистих приміщеннях фільтри рекомендуються розміщати в місцях
подачі повітря із повітроводів у приміщення з метою попередження
забруднення повітря часточками, які можуть відокремлюватися з їх поверхні і
надходити в приміщення. А в чистих приміщеннях більш низького класу
чистоти фільтри встановлюють традиційним способом, безпосередньо за
центральною установкою кондиціювання повітря.
Для турбулентно вентилюємих чистих приміщень важливе значення має
тип, кількість і місцезнаходження розподільників повітря та вентиляційних
решіток. Практикою встановлено, що повітря в чисте приміщення може
подаватися як через повітророзподільник, так і без нього. Останній
використовують в багатьох приміщеннях з кондиціюванням і встановлюється у
тому ж місці, де припливне повітря надходить безпосередньо в чисте
приміщення. Повітророзподільним попереджують протяги, зумовлені високими
швидкостями руху повітря і забезпечують ефективне змішування повітря в
приміщенні.
Автор [1]вважає, що використання повітророзподільників – це кращий
варіант для чистих приміщень з вентиляцією традиційного типу, поскільки
подача повітря струменем забезпечує кращі умови в просторі під фільтром, але
одночасно призводить до погіршення умов на інших ділянках чистого
приміщення. Якщо необхідно одержати оптимальні умови на критичних
ділянках, то доцільніше забезпечити належне змішення повітря в чистому
приміщенні, використовуючи повітророзподільники, а на критичних ділянках
використовувати шафи і бокси, дозволяючи створити однонапрямлений потік.
Але повітророзподільники необхідно вибирати таким чином, щоб їх кількість
була достатньою і вони малі оптимальні габарити. За цих двох умов можна
досягнути якісного змішування повітря без протягів.
При струменевій подачі повітря рекомендується фільтри встановляти
рівномірно по усьому приміщенні. Групове розміщення фільтрів дозволяє
забезпечити захист від забруднень тих ділянок, котрі вимагають підвищеного
рівня чистоти. При цьому треба мати на увазі те, що згідно з стандартами клас
чистоти приміщення визначається за найбільш забрудненою ділянкою .
Ефективність вентиляції в чистих приміщеннях у великій мірі залежить
від схеми повітрообміну в об’ємі приміщень. Вентиляційна схема «з гори – до
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низу» доцільна за умов розміщення витяжних вентиляційних решіток знизу
вподовж стін і відсутності повітророзподільників, як генераторів
турбулентності повітряних струменів. Якщо в турбулентно вентилюємо му
чистому приміщенні встановлені повітророзподільники, припливне повітря
швидко і ефективно змішується з рештою повітря, що знаходиться в
приміщенні, рекомендується більш логічна конструкція чистого приміщення з
настінною витяжкою верхнього рівня, тобто зі схемою вентиляції «з гори – до
гори».
Надлишковий тиск і керування потоками повітря поміж приміщеннями
відіграє важливу роль в проектуванні чистих приміщень, поскільки являються
засобами виключення можливостей надходження в них повітря із суміжних,
більш забруднених дільниць. Отже, повітря повинне рухатися від більш чистих
до суміжних приміщень. У приміщенні повинне виходити із центрального
виробничого приміщення в роздягальню і на дільницю тимчасового зберігання
матеріалів, а потім далі, в бік зовнішнього коридора. Контроль руху повітря в
проектному напрямку проводиться за допомогою диму (чотирихлористий титан
і ін.) водяної пари, туману на стадії наладки чистого приміщення перед його
пуском. В процесі експлуатації моніторіні чистого приміщення щодо даного
фактора проводиться за перевищенням тиску повітря у чистому приміщенні
відносно суміжних приміщень нижчого класу чистоти.
Якщо тиск в чистому приміщенні перевищує тиск у суміжному
приміщенні, то повітря буде рухатися із чистого приміщення в суміжне.
Проектною нормою є перепади тиску в 10 Па між двома чистими
приміщеннями і в 15 Па поміж чистим приміщенням і некласифікованою
дільницею. Прийнятним вважається мінімальний перепад тиску величиною у 5
Па там, де практично важко досягти таких перепадів тиску.
Є цілий ряд специфічних ознак, за якими чисті приміщення відрізняються
від загально промислових. Це – особливості їх будівництва.
По – перше, чисті приміщення повинні бути якомога щільними, а витоки
повітря із них – мінімальними. По – друге, будівельні матеріали для обробки
внутрішніх поверхонь повинні бути достатньо міцними, стійкими до
розтирання і не кришитись від ударів. Крім того, обробка поверхонь повинна
бути гладенькою, легкою піддаватися очищенню і виключати попадання бруду
в щілини.
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ЗАСТОСУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ШАХТНИМ ЕЛЕКТРОВОЗОМ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ
РІВНЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ
Закладний О.М. , канд.техн.наук, доц; Прядко С.Л., ст.викл.; Смоляр В.Г., асист.;
(каф.АУЕК, ІЕЕ НТУУ «КПІ»),
Закладний О.О., асист. (каф.ЕП, ІЕЕ НТУУ «КПІ»)

Метою автоматизації шахтних електровозів є поліпшення технікоекономіч-них показників за рахунок підвищення надійності електромеханічних
систем, енергозбереження та скорочення експлуатаційних витрат. Застосування
автома-тичних захисних пристроїв
повинно підвищувати безпеку
обслуговування. Необхідний об'єм автоматизації повинен бути достатньо
обгрунтований, оскіль-ки зайва автоматизація, якщо вона не дає скорочення
обслуговуючого персона-лу або істотного підвищення продуктивності праці
може виявитись економічно недоцільною. Виняток становлять тільки ті
автоматичні пристрої, які підвищу-ють безпеку машиністів та обслуговуючого
персоналу. В цьому випадку вирі-шальними є не економічні чинники, а
соціальні. В умовах недостатнього освіт-лення виробок та їх обмеженого
огляду завжди існує небезпека травматизму, яка може бути зведена до мінімуму
управлінням з дотриманням заходів безпеки і правильною експлуатацією
засобів транспорту. Безпека експлуатації існуючо-го локомотивного транспорту
може бути забезпечена установкою запобіжних автоматичних пристроїв,
контролюючих рух локомотиву та вагонеток, поперед-жувальної та шляхової
сигналізації, засобів зв'язку. Аналіз причин нещасних випадків, що сталися при
експлуатації локомотивного транспорту, показує, що більшість їх (близько
60%) технічні, викликані відсутністю або технічною недосконалістю
електровоза і засобів, що забезпечують його безпечну експлуа-тацію. При
аналізі травматизму зверталася увага на характер виконуваних робіт.
Встановлено, що більша частина нещасних випадків (40,4%) сталася при
виконанні маневрів на навантажувальних пунктах, у привибійному просторі
при проходженні виробок, а також приствольному дворі [1,2]. Зокрема, мали
місце наїзд на потерпілих рухомого складу, притиснення їх до елементів
виробок (кріплень, трубопроводів), а також травмування машиністів при
управлінні електровозом стоячи в кабіні або вигляданні з кабіни під час руху в
місцях, де проміжок не відповідав вимогам безпеки. Для поліпшення огляду з
кабіни машиніста і підвищення безпеки цього виду транспорту пропонується
обладнати електровоз системою відеоспостереження. Для успішного розвитку
локомотивного транспорту та його елементів на гірнмчовидобувному
підприємстві потрібно проводити об'єктивний аналіз сучасного рівня техніки і
прогнозувати напрями їх конструктивного вдосконалення з метою покращення
умов праці. Останнім часом у зв'язку зі здешевленням електронних систем все
частіше застосовуються датчики зі складною обробкою сигналів,
можливостями налагодження і регулювання параметрів і стандартним
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інтерфейсом системи управління. Є певна тенденція розширювального
трактування і перенесення цього терміну на вимірювальні прилади, що
з'явилися значно раніше масованого використання датчиків, а також аналогічно
- на об'єкти іншої природи, наприклад, біологічні. Поняття датчика за
практичною спрямованістю і деталями технічної реалізації близьке до понять
вимірювальний інструмент і вимірювальний прилад, але покази цих приладів в
основному читаються людиною, а датчики, як правило, використовуються в
автоматичному режимі. Так, наприклад, для поліпшення огляду з кабіни
машиніста і підвищення без-пеки пропонується обладнати електровоз системою
відеоспостереження [3]. Однак, не завжди системи відеоспостереження
дозволяють конролювати об'єкти, що знаходяться в зоні безпечної роботи
електровоза, тому бажано оснащувати рухомий склад (електровоз, та вагонетки
у кінці потягу) датчиками наближення. Попереджувальні сигнали на їх виході
завжди пов'язані з наближенням до них об'єкту дії.
Ці датчики є
безконтактними: їх робочі поверхні не контактують з об'єктами дії, не
впливають на його роботу і не схильні до механічного зносу. Вони не чутливі
до забруднень, стійкі до вібрації і працюють в широкому діапазоні температур.
В якості безконтактних вимикачів і пристроїв, які вимірють відстань з малим
часом спрацьовування, вони широко застосовуються на транспорті та в інших
галузях для фіксації положення у просторі автоматизованих механізмів. До
переваг безконтактних датчиків наближення окрім надійності і точності можна
віднести простоту їх установки і налагодження. Згідно Правил безпеки у
вугільних шахтах [4], машиніст електровоза зобов'язаний виконати наступні
інструкції.Забороняється робота електровоза при:
- знятій кришці батарейного ящика акумулятора;
- фарах, що не світяться;
- несправності сигнальних пристроїв;
- забороняється машиністові стояти або знаходитися поза кабіною електровоза
під час руху. При відсутності машиніста повинні бути вимкнені двигуни і
система керування. При цьому фари повинні залишатися ввімкненими.
- машиніст повинен вести потяг орієнтуючись на сигнали системи керування. та
контролювати швидкість руху, струм розряду батарей тощо.
З урахуванням вищесказаного пропонується автоматизована система
контролю безпеки і параметрів шахтного електровоза. До її складу входять:
Мікроконтролер PIC16C77A;
Датчики закриття дверей Д1, Д2;
Датчик кодового замка Д5;
Інтегральний датчик контролю наближення;
Датчик контролю ввімкнення фар;
Датчики струму і напруги;
Рідкокристалічний дисплей з підсвічуванням, на якому висвічуються дані
про швидкість руху і струм тагових двигунів. напруги на батареях і таке ін.
Перетворювач ДС ЕС конвертер постійної напруги стабілізатора СНТ-2 з
вихідною напругою 24В в напругу 5 В.
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Рис. 1. Блок схема алгоритму роботи автоматизованої системи контролю
безпеки і параметрів шахтного електровоза
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Рис. 2. Принципова схема автоматизованої системи контролю

Ініціалізація мікроконтролера при ввімкненні живлення здійснюється
зовнішнім сигналом по входу CLR. Після запуску мікроконтролер виконує
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програму початкової установки, при цьому здійснюється програмування
вводу/виводу ініціалізація модулів А/Д і ТМRO. Контакти порту AN0...AN2
конфігуруються як аналогові входи для контролю напруги параметрів мережі і
датчиків струму двигунів і ввімкнення фар електровоза.
Контакти RB0...RB3 конфігуруються як виходи для строки індикації ШКН
а RB4...RB7 - як виходи для комутації анодів індикації.
Контакти порту з LC2...RС5 конфігуруються як дискретні виводи кодового
замка, а контакти порту Д RD0...RD3 - як входи датчиків вимикачів дверей,
датчика контролю знаходження машиніста в кабіні (тензодатчик під сидінням
машиніста).
Контакт порту С RC7 конфігурується як вихід на вимкнення автомата
ВПВ-41241У5. Для того, щоб почати рух машиніст повинен вставити ключ в
кодовий замок, зачинити двері кабіни електровоза і зайняти місце на сидінні
електровоза, після чого система подасть сигнал про готовність подачі напруги
на двигуни. Подавши напругу на двигуни машиніст здійснить пуск і контролює
швидкість руху потягу і струм який протікає через двигуни електровоза,
напругу на контактній мережі. Якщо яка-небудь умова алгоритму не буде
дотримана, після подачі попереджувального сигналу за допомогою вимикача
ВПВ-41241У5 напруга буде знята з двигуна.
Живлення мікроконтролера здійснюється від перетворювача електровоза
за допомогою перетворювача напруги (ДС-ДС конвертера) на мікросхемі
UC3842.Блок-схему алгоритму програми наведено на рис. 1 а, функціональна
схема автоматизованої системи контролю безпеки шахтного електровоза – на
рис. 2.
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ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ УТАС ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ
ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ВИДОБУТКУ ВУГІЛЛЯ З ТОНКИХ ПЛАСТІВ
Закладний О.М. , канд.техн.наук, доц; Прядко С.Л., ст.викл.; Смоляр В.Г., асист.;
(каф.АУЕК, ІЕЕ НТУУ «КПІ»),
Закладний О.О., асист. (каф.ЕП, ІЕЕ НТУУ «КПІ»)

В Україні зосереджено значні запаси вугілля. На глибині до 1500 м його
поклади оцінюються в 117,3 млрд. т. Однак 70-80% запасів вугілля знаходиться
в тонких (до 1,2 м) і дуже тонких (<0,8 м) пластах [1]. Проблема виїмки вугілля
з таких пластів на сьогодні залишається невирішеною. Виїмка за допомогою
вугільних комбайнів не дала очікуваних результатів, тому роботи було
орієнтовано на створення способів і засобів безлюдної виїмки вугілля, у т.ч. й
на основі стругової та бурошнекової технологій.
Ці технології потребують оброблення значного обсягу інформації про
розташування робочого органу у вибої, а також параметри навколишнього
середовища (концентрація метану, діоксиду вуглецю, кисню, водню, швидкість
повітряного потоку, тиску та ін.). Інтенсивні роботи в галузі гірничошахтного
обладнання і автоматизації в рамках програм «Розумна шахта» (Intelligent Mine
– IМ) дало можливість створити і впровадити нову концепцію застосування
сучасних автоматизованих технологій для підвищення продуктивності
гірничого видобутку і безпеки роботи шахт, кар'єрів і копалень. Однією із
складових таких технологій є система дистанційного моніторингу і управління
(СДМУ). СДМУ повинна забезпечувати:
- негайне отримання в єдиному диспетчерському пункті мережі (ДПС)
сигналів тривоги при виникненні аварійних ситуацій на об’єкті;
- отримання на мнемосхемі (комп’ютер ДПС) в режимі реального часу повної
інформації про технологічний процес і стан устаткування об’єкту;
- надання в графічному вигляді й відображення в зручній для сприйняття
формі стану контрольованих об’єктів, а також прийнятої й збереженої
інформації;
- можливість оперативного втручання з ДПС у роботу устаткування об’єкту
при виникненні нештатних ситуацій;
- контроль проходження команд управління і генерацію сигналів тривоги у
випадку їх невиконання;
- можливість аналізу роботи окремих об’єктів або групи об’єктів за будьякими технологічними параметрами за довільний проміжок часу;
- можливість дистанційного налагодження і діагностування технологічних
контролерів об’єктів;
Специфіка створення СДМУ визначається різноманітністю конструктивних і технологічних особливостей об’єктів, вживаних на них локальних систем
управ-ління і контролю. Ця різноманітність починається від обслуговуваних
об’єктів, оснащених вимірювальними приладами для візуального контролю і
простою пускорегулюючою апаратурою і закінчується автоматизованими
об’єктами, обладнаними сучасними контролерами з системами датчиків і
регулюючої апаратури, включаючи частотні приводи. Для прикладу можна
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навести газоаналітичну шахтну багатофункціональна систему «Микон 1р» яка
призначена для безперервного вимірювання параметрів стану гірничотехнологічних об'єктів, у тому числі - параметрів шахтної атмосфери й
мікроклімату, стану гірського масиву, стану основного й допоміжного технологічного устаткування, здійснення місцевого й централізованого диспетчерського ручного, автоматизованого й автоматичного керування устаткуванням,
обміну інформацією з диспетчерським пунктом, обробки інформації, її відображення й зберігання. Область застосування системи - підземні виробки шахт і
рудників, у тому числі небезпечні по газу, пилу та раптових викидах. В основу
побудови системи покладені системотехнічні принципи, які дозволяють
охарактеризувати її як багатофункціональну й відкриту: багаторівневість і
розподіленість; сумісність униз із існуючими технічними засобами; сумісність
нагору з інформаційними системами різного рівня; відкритість, забезпечувана
стандартними апаратними й програмними засобами, інтерфейсами й
протоколами; простота й безперервність апаратного, алгоритмічного й
програмного розширення й модернізації. Функціональне призначення системи
визначається сукупністю контрольованих і керованих параметрів, алгоритмами
обробки інформації, призначенням, кількістю й розташуванням засобів збору
інформації, пристроїв сигналізації, виконавчих пристроїв. Як СДМУ може бути
використана уніфікована телекомунікаційна система диспетчерського
контролю й автоматизованого керування гірничими машинами і
технологічними комплексами (УТАС) [2], що випускається ДП «Петровський
завод вугільного машинобудування» спільно із МакНДІ, яка дозволить
здійснювати безпечне проведення гірничих робіт і створити безпечні умови
праці шахтарів. Системи УТАС здатні забезпечити повний контроль параметрів
довкілля на всіх дільницях об’єкту, управління виробничим обладнанням з
урахуванням величини цих параметрів і передачу всієї цієї інформації
диспетчеру та керівництву об’єкту для прийняття оперативних рішень. Системи
УТАС дозволяють розпізнавати й прогнозувати можливість виникнення
передаварійних та аварійних ситуацій на початкових стадіях. та забезпечують
безперервний контроль параметрів роботи виробничого обладнання й
довкілля. Таким чином, системи УТАС вирішують завдання підвищення рівня
безпеки комплексно і в повному обсязі для всього технологічного циклу
об’єкту. Рівень безпеки, який забезпечується системами УТАС, стосується як
локальних технологічних процесів об’єкту, так і всіх процесів забезпечення
життєдіяльності й безпечного проведення робіт на об’єкті.
Система УТАС забезпечує виконання наступних функцій: місцева і
централізована індикація поточних значень ; аналогових показників
контрольованих об'єктів; місцева і централізована візуальна попереджувальна
сигналізація при досягненні передаварійного стану контрольованих об'єктів;
місцева і централізована візуальна і звукова аварійна сигналізація про
досягнення гранично допустимих рівнів контрольованих параметрів (показників) або аварійного стану контрольованих об'єктів; місцева сигналізація про
граничні положення і позиції пересувних установок, деталей машин і механізмів; пуск (включення) об'єктів у роботу за командою диспетчера, в т.ч. за
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встановленими алгоритмами, а також їх технологічну зупинку;
видача
керуючих команд на захисні відключення обладнання або здійснення блокувань
кіл управління при досягненні контрольованими показниками гранично
допустимих рівнів; можливість здійснення централізованих керуючих впливів
(захисних відключень, блокувань) з метою недопущення розвитку аварійних
ситуацій.
До складу системи УТАС входять підсистеми, орієнтовані на управління й
контроль на всіх технологічних дільницях об’єкту:
- підсистема контролю параметрів довкілля;
- підсистема керування транспортним технологічним ланцюжком
(конвеєри, бункери, підживлювачі тощо);
- підсистема керування роботою вентиляторів місцевого провітрювання;
- підсистема контролю параметрів видобувних і прохідницьких
комплексів;
- підсистема контролю параметрів дегазації;
- підсистема керування високовольтними розподільними пристроями.
До технічних засобів системи УТАС можуть бути підключені будь-які
зовнішні контролюючі та виконавчі пристрої , а також апаратура автоматизації.
Зовнішні пристрої виконані таким чином, що є можливість їх застосування в
гірничих виробках шахт, в т.ч. небезпечних по газу, пилу і раптових викидах.
До типового складу поверхневої частини системи УТАС входять наступні
елементи:
сервер; бар'єри іскробезпеки; автоматизовані робочі місця диспетчерів;
локальна мережа Ethernet; модемні лінії зв'язку; перетворювачі для зв'язку з
контролерами;
датчики (аерогазового контролю, температури, тиску,
швидкості, вібрації та ін.)
Крім цього, система УТАС є відкритою системою, тобто у разі необхідності
розширення функцій або доукомплектування її новими пристроями це не
викликає жодних технічних складностей.
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