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ПЕРЕДМОВА
Основи охорони праці — комплексна дисципліна, що базується
як на загальнонаукових (фізика, хімія, математика, медицина), так
і на загальнотехнічних та спеціальних дисциплінах (опір матеріалів, електротехніка, технологія й обладнання виробництва тощо).
Вона тісно пов’язана з навчальними предметами «Безпека життєдіяльності», «Наукова організація праці», «Ергономіка», «Інженерна психологія», «Технічна естетика» та разом із вищеназваними
дисциплінами покликана сприяти підвищенню продуктивності
праці, збереженню здоров’я, зменшенню впливу несприятливих
факторів, запобіганню професійним захворюванням, професійному травматизму, аваріям.
Метою вивчення дисципліни «Основи охорони праці» є:
 формування у майбутніх спеціалістів необхідного для їхньої професійної діяльності рівня знань та умінь, які б відповідали
сучасним державним стандартам освіти;
 оволодіння студентами методами та засобами створення
без
печних умов праці з урахуванням специфічних особливостей
виробництв за профілем спеціальностей;
 вміння професійно орієнтуватися в питаннях організації
виробничого процесу, що відповідає всім нормам і правилам безпеки.
Методологічною основою навчального предмета «Основи охорони праці» є науковий аналіз умов праці, технологічних процесів,
виробничого обладнання, робочих місць, трудових операцій, організації виробництва з метою виявлення шкідливих і небезпечних

Основи техніки безпеки
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призначення різних струмопровідних частин електрообладнання.
На розподільних пристроях і щитках повинні бути написи, які
вказують на належність і призначення кожного приєднання. Для
полегшення та безпеки робіт під час огляду і ремонту обладнання
використовують розпізнавальні кольори провідників, шин і різні
кольори жил у кабелях.
Кольори фаз, шин змінного струму:
 верхня фаза «А» — жовтий;
 середня фаза «В» — зелений;
 нижня фаза «С» — червоний;
 нульові шини — білі;
 ізольована нейтраль і заземлення — чорні.
За постійного струму «плюсова» шина — червона, «мінусо
ва»
шина — синя. Заземлювальні провідники фарбують чорною фарбою.
Застосування малих напруг
Малі напруги 12, 36 і 42 В на виробництві застосовують для
живлення ручного електроінструменту, переносних і верстатних
ламп, для аварійного освітлення. Найчастіше їх використовують
в особливо небезпечних умовах гальванічних і термічних цехів, в
акумуляторній, у приміщенні випрямлячів.
Джерелом малих напруг є знижувальні трансформатори, які за
конструкцією прості та високонадійні. Як джерело малих напруг
часто використовують акумулятори, батареї гальванічних елементів, крім знижувальних трансформаторів. Автотрансформатори використовувати заборонено.
Малі напруги істотно зменшують небезпеку ураження струмом,
особливо за переходу напруги на корпус. Однак зниження напруги
пов’язане зі збільшенням робочого струму, що призводить до великих втрат напруги в мережі й обмежує її протяжність. Встановлення трансформаторів на кожному робочому місці чи збільшення
перерізу дротів економічно невиправдане.
Акумулятори і гальванічні елементи — незручні в експлуатації, а
в знижувальних трансформаторах можливий перехід вищої напруги
первинної обмотки на вторинну.
Тому застосування малих напруг обмежується живленням ручного електроінструменту, переносних ламп, котрі використовуються
в особливо небезпечних умовах.

Тема 5
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Захист від переходу високої напруги
на бік низької

Ця небезпека виникає під час пошкодження ізоляції між
обмотками вищої і нижчої напруг трансформатора.
Мережі напругою до 1000 В з ізольованою нейтраллю зв’язані
через трансформатори з мережами напруг вище 1000 В, захищають
від небезпеки переходу напруги внаслідок пробивання пробивного
запобіжника, який встановлений в нейтралі чи фазі на боці нижчої напруги трансформатора.
Пробивний запобіжник складається з двох металевих дисків,
ізольованих один від одного тонкою слюдяною пластинкою. В момент переходу високої напруги в мережу низької в пробивному
запобіжнику виникає потенціал 300...500 В, за якого відбувається
пробивання повітряного зазору між дисками через отвір слюдяної
пластинки. Мережа стає заземленою і автоматично вимикається з
боку високої напруги.
Під час використання знижувальних трансформаторів також
можливий перехід високої напруги на бік низької за незадовільної
експлуатації чи недосконалої конструкції трансформатора. У зв’яз
ку з цим ПУЕ вимагають заземлення не тільки корпуса, але й вторинних обмоток трансформаторів безпеки (рис. 5.3).

Рис. 5.3. Перехід високої напруги на бік низької

236
5. Журнал руху шляхових листів.
6. Журнал обліку порушень водіями правил дорожнього руху
і дорожньо-транспортних пригод.
7. Журнал проведених заходів з профілактики аварійності.
8. Журнал обліку опломбувань гнучких валів і спідометрів автомобілів.
9. Журнал передрейсового медконтролю водіїв.
10. Журнал реєстрації інструктажів з безпеки руху.
Документи з електрогосподарства
1. Наказ про особу, відповідальну за електрогосподарство, і
професійна відповідність.
2. Список осіб, які мають право віддавати оперативні розпорядження, вести оперативні переговори, а також наявність переліку телефонів диспетчерів енергопостачальної організації та доступність зв’язку.
3. Журнал перевірки знань. ПТЕ електроустановок споживачів і ПТБ електроустановок споживачів.
4. Список електротехнічних працівників.
5. Медичний висновок про дозвіл на право роботи електротехнічних працівників в електроустановках.
6. Список осіб, які можуть призначатися відповідальними
особами.
7. Перелік робіт, які можуть виконуватися за нарядом і за
розпорядженням.
8. Перелік робіт, які проводяться в порядку поточної експлуатації.
9. Однолінійна схема електроустановок.
10. Комплект експлуатаційних інструкцій та інструкцій з охорони праці.
11. Журнал обліку електроінструменту.
12. План навчання електротехнічних працівників безпеці праці.
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13. План протиаварійних тренувань.
14. Журнал обліку протиаварійних і протипожежних тренувань.
15. Оперативний журнал.
16. Журнал обліку відмов і аварій в роботі електрообладнання
і мереж.
17. Журнал обліку захисних засобів.
18. Журнал реєстрації протоколів випробування засобів захисту та інструменту з ізольованими ручками, переносних світильників, знижувальних трансформаторів; журнал випробувань засобів
захисту з діелектричних матеріалів.
19. Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями.
20. Посвідчення з електробезпеки на 2...5 групу, наряд-допуски для робіт в електроустановках.
21. Графік огляду кабельних трас, кабельних споруд і повітряних ліній.
22. Протоколи перевірок і випробування електрообладнання,
апаратури, пристроїв РЗ і А, електромереж і заземлювальних пристроїв.
23. Паспортні карти або журнали з описом електрообладнання, що експлуатується, і захисні засоби із зазначенням технічних
характеристик та інвентарних номерів.
24. Креслення електромереж, установок і споруд; кабельні
журнали, виконавчі креслення ПЛ і кабельних трас.
25. Виконавча документація підземних кабельних трас і заземлювальних пристроїв з прив’язками до будівель і постійних споруд
із зазначенням місць встановлення з’єднувальних муфт і перетинів
з комунікаціями.
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