
Лекція 10. Виробнича безпека 

Мета уроку: отримати знання щодо виробничої безпеки 

Хід уроку: 

Безпека виробничого процесу – це властивість виробничого процесу 

зберігати відповідність вимогам безпечної праці в умовах, встановлених 

нормативно-технічною документацією. 

Безпечність виробничого устаткування - це властивість виробничого 

устаткування відповідати вимогам безпеки праці під час монтажу (демонтажу) і 

експлуатації в умовах, установлених нормативною документацією. 

Загальні вимоги безпеки виробничого устаткування визначені ГОСТом 

12.2.003-91. Відповідно до цього нормативного документа безпечність 

виробничого устаткування досягається: правильним вибором принципів дії, 

конструктивних схем, елементів конструкції; використанням засобів механізації, 

автоматизації та дистанційного керування; застосуванням у конструкції засобів 

захисту; дотриманням ергономічних вимог; включенням вимог безпеки в технічну 

документацію з монтажу, експлуатації, ремонту, транспортування та зберігання 

устаткування; використанням у конструкції устаткування безпечних та 

нешкідливих матеріалів. 

При проектуванні устаткування необхідно враховувати умови його 

експлуатації з тим, щоб при дії на нього вологи, сонячної радіації, механічних 

коливань, високих та низьких тисків і температур, агресивних речовин і т. ін. 

устаткування не ставало небезпечним. 

Складові частини виробничого устаткування (приводи, трубопроводи, кабелі 

тощо) необхідно виконати таким чином, щоб не допустити їх випадкового 

пошкодження, яке може призвести до появи небезпеки. Якщо в конструкції 

устаткування є газо-, пневмо-, гідро- та паросистеми, то вони повинні відповідати 

вимогам безпеки, що є чинними для таких систем. Рухомі частини устаткування, 

які являють собою небезпеку, необхідно огороджувати, за винятком тих частин, 

огородження яких не допускається з огляду на їх функціональне призначення. У 

такому випадку необхідно передбачати спеціальні заходи чи засоби захисту. 

Елементи устаткування, з якими може контактувати людина не повинні мати 

гострих країв, кутів, а також нерівних, гарячих чи переохолоджених поверхонь. 

Виділення та поглинання устаткуванням тепла, а також виділення ним шкідливих 

речовин і вологи не повинні перевищувати гранично допустимих рівнів 

(концентрацій) у межах робочої зони. Конструкція устаткування повинна 

забезпечувати усунення або зниження до регламентованих рівнів шуму, 

ультразвуку, інфразвуку, вібрації та різноманітних випромінювань. 

Для того, щоб запобігти виникненню небезпеки при раптовому вимкненні 

джерел енергії, всі робочі органи, а також пристрої, які використовуються для 

захоплення, затискування та підіймання заготовок, деталей, виробів тощо, 

повинні оснащуватись спеціальними захисними пристосуваннями. Причому 



необхідно унеможливити самочинне вмикання приводів робочих органів у разі 

відновлення енергопостачання. 

Конструкція устаткування повинна забезпечувати захист людини від 

ураження електричним струмом, а також запобігати накопиченню зарядів 

статичної електрики в небезпечних кількостях. Устаткування повинно бути 

оснащене засобами сигналізації про порушення нормального режиму роботи, а в 

необхідних випадках (аваріях, небезпечних пошкодженнях і режимах, близьких 

до небезпечних) - засобами автоматичної зупинки, гальмування та вимкнення від 

джерел енергії. Для аварійного вилучення шкідливих, отруйних, вибухо- та 

пожежонебезпечних речовин устаткування необхідно оснастити спеціальними 

пристроями. 

У процесі експлуатації устаткування не повинно забруднювати 

навколишнього середовища шкідливими речовинами вище встановлених норм та 

створювати небезпеку вибуху чи пожежі. 
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