
5 Охорона праці 

 

5.1 Характеристика майстерні 

1. Виробнича площа ремонтної майстерні складає ………….. м 2 . 

   Мікроклімат на робочих місцях: 

а) температура повітря в майстерні 17…23 0 С при температурі навколишнього 

повітря 13…24 0 С; 

б) відносна вологість повітря складає не більше 75%; 

в) швидкість руху повітря на робочих місцях не перевищує 0,3 м/с. 

Параметри мікроклімату майстерні відповідають рівню робіт категорії 

«середньої вологості» і відповідають ГОСТу. 

2.  Ефективність вентиляції приміщень, опалення, освітлення робочих 

поверхонь. 

Вентиляція в майстерні об’єднана (природня і примусова). В майстерні 

встановлено вентилятор ЕВР №3, який забезпечує необхідну продуктивність 

до 4000 м 3 /год. 

Освітлення (природне і штучне) цілком забезпечує необхідне освітлення на 

робочих місцях. Світловий потік у ремонтній майстерні складає 37800 лм. 

3.  Рівень напруги праці, рівень механізації та автоматизації виробничого 

процесу. Кваліфікація кадрів. 

Обидва працівника цілком завантажені роботою по виконанню 

номенклатурних і додаткових робіт. Рівень механізації і автоматизації 

виробничого процесу складає 70% і тільки 30% займають ручні роботи. 

Обидва робітника мають необхідну кваліфікацію для виконання ремонтних 

робіт-слюсарні з ремонту автотракторної техніки – 6 і 5 розряду. 

4. Забезпечення електробезпеки відповідають інструменти і обладнання 

ГОСТам, існування блокувальних і сигнальних пристроїв. 

Інструменти, пристрої і обладнання відповідають необхідним ГОСТам, 

справні, мають гарний естетичний вигляд. Обладнання, яке підключене до 

електромережі має захисне заземлення і необхідне огородження. В майстерні 

є справна анти пожежна сигналізація для забезпечення пожежної безпеки. 

5.  Наявність знаків безпеки і їх відповідність ГОСТу 12.4.026-76. На території 

майстерні: біля верстатів, біля електрозварювального, фарбувального 

обладнання розташовані знаки, які повністю відповідають ГОСТу 12.4.026-76. 



6. Забезпеченість робочих місць спецодягом та засобами індивідуального 

захисту. Працівники забезпечені спецодягом і засобами індивідуального 

захисту (рукавиці, респіратори, зварні маски і окуляри для роботи на 

верстатах, шліфувальною машиною). 

7. Вказати на можливі причини травматизму, профзахворювань і пожежі. 

Ремонтна майстерня повністю відповідає встановленим ГОСТам, велика увага 

приділяється питанням з охорони праці, створенні умов для безпечних і 

виробничих процесів і тільки не адекватне ставлення, грубі порушення 

безпеки праці і ігнорування питань охорони праці можуть призвести до 

травматизму і пожежі. 

5.2 Заходи по створенню безпечних та нешкідливих умов праці. 

 

1. Організаційні підприємства, які включають в себе підтримання в справному 

стані обладнання, інструменти та прилади в майстерні. Робітники проходять 

інструктаж з техніки безпеки у інженера з техніки безпеки і отримують 

необхідну інформацію про безпеку праці. Працівники мають необхідний 

спецодяг, а також засоби індивідуального захисту (рукавиці, захисні маски і 

окуляри). 

В майстерні обладнано куток пожежної безпеки і працює справна пожежна 

сигналізація. Куток пожежної безпеки обладнано: 2 вогнегасника ОХП-10, 

відрами і бочкою з водою, лопатою, багром і ящиками з піском. 

У місцях де працівник повинен використовувати засоби індивідуального 

захисту (біля верстаків, зварювального обладнання), а також місцях де можна 

отримати травму (обертової частини верстатів) вивішені необхідні 

попереджувальні знаки. 

Майстерня обладнана загальною інструкцією з техніки безпеки по роботі в 

майстерні, також біля верстатів, вивішені інструкції, на щитах, по роботі на 

даному виді обладнання. 

2. Міри підприємства по покращенню умов праці. 

У майстерні планується встановити водонагрівач, який би дав змогу 

господарству своїми силами опалювати приміщення майстерні, а також 

забезпечити господарство гарячою водою, що покращує гігієну. 

Також в майстерні планується встановити шумозахисні вікна, які покращують 

умови праці на місцях. 

3. Заходи по удосконаленню техніки безпеки. 



В майстерні постійно слідкують, щоб інструмент, обладнання і пристосування 

було справне і працювало належним чином. Перевіряється захисне 

заземлення, не допускається утримання брудних робочих місць. 

При зварювальних роботах на маску чи окуляри ставлять світлофільтри, які 

необхідні для виконання даної операції. Раз на пів року перевіряється стан 

усієї електропроводки, замінюють запобіжники і перевіряють стан 

протипожежної сигналізації і кутка пожежної безпеки. 

4. Контроль за дотриманням норм і правил техніки безпеки. 

У господарстві працює інженер з техніки безпеки, який кожен день проводить 

інструктаж і контролює дотримання правил техніки безпеки, безпечних умов 

праці, проводить необхідні перевірки. Також раз на рік пожежна служба 

проводить перевірку господарства нпредмет пожежної безпеки. 

5.3 Охорона праці в майстерні 

    5.3.1 Законодавство про охорону праці 

В законі України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р., підписану 

президентом України, говориться: »Охорона праці- це система правових, 

соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і 

лікувально- профілактичних заходів та засобів, спрямованих на забезпечення 

життя, здоров&#39;я і працездатність людини у процесі трудової діяльності». 

Керівництво і відповідальність за організацію роботи по охороні праці в 

ремонтних майстернях покладається на роботодавця, або призначену ним 

посадову особу. Посадові особи, відповідальні за охорону праці, повинні 

стежити за тим, щоб по всіх основних напрямках охорони праці 

розроблювались і виконувались заходи покращення умов праці, 

упровадженню комплексної механізації робіт, забезпечення належного стану 

обладнання та безпеки праці, поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці. 

     5.3.2 Організація робочих місць. 

  Прогресивна організація робочого місця є однією із основних умов 

забезпечення високої продуктивності праці та безпеки праці. В 

легкодоступних місцях необхідно передбачати для розміщення 

невідремонтованої, а також готової продукції. Для зберігання та 

транспортування виробів повинна використовуватись тара та підставки. 

Освітлювальні прилади повинні бути розміщені так, щоб зона робочого місця 

освітлювалась так, щоб була можливість виконання робіт без напруження 

зору. Інструмент та дрібні пристосування слід зберігати в шафі (тумбочці) 

розкладені раніше передбаченим порядком. 



Під ногами робітників повинні знаходитись дерев’яні решітчасті настили. 

Підходи до пускових пристроїв обладнання та джерел світла повинні бути 

вільними. 

    5.3.3 Загальні положення охорони праці 

 Для ознайомлення робітників з правилами техніки безпеки проводяться 

наступні види інструктажів: вступний, первинний (інструктаж на робочому 

місці), розміщений та періодичний. Вступний інструктаж проводиться з усіма 

хто влаштувався на роботу або хто вперше приступив до роботи на новій 

ділянці з ціллю ознайомлення з загальними вимогами техніки  безпеки. 

Інструктаж на робочому місці проведе завідуючий майстернею з ціллю 

ознайомлення з загальними вимогами техніки безпеки, з ціллю ознайомлення 

робітника із конкретними умовами роботи дільниці, які виконують операції і 

вимоги техніки безпеки, пов’язані з дорученою роботою. 

Головна мета щозмінного інструктажу - контроль за виконанням правил 

техніки безпеки на робочих місцях. 

 

   Періодичний інструктаж проводиться через кожні 6 місяців. Робітники 

небезпечних професій (газозварювальними, електрики та ін.) проходять 

інструктаж через кожні 3 місяці. 

  Крім питань, пов’язаних з виконанням правил техніки безпеки, при 

періодичному інструктажу робітників  інформують про нещасні випадки, 

якщо вони мали місце за останній період і вказують причини при яких вони 

виникли. 

В майстерні повинна здійснюватись  реєстрація заходів по техніці безпеки. 

Керівник зобов’язаний 1 або 2 рази на рік проводити навчання робочого 

персоналу незалежно від проведення інструктажів. Воно ведеться по темам, 

які охоплюють питання, пов’язані з виконанням робіт; уміле користування 

нафтопродуктами та кислотами, робота з вантажопідйомними пристроями та 

механізмами (домкрати, талі, кран-балки); газо-електрозварювальні роботи; 

уміле користування електро-інструментом; методи безпечного ведення робіт 

при ремонті та ін. Результати навчань провіряє кваліфікаційна комісія. Дані 

про проведення навчання заносимо в журнал реєстрації навчання по техніці 

безпеки. В приміщеннях майстерні на дільницях повинні створені сприятливі 

умови для роботи , санітарні норми, які контролює санепідемстанція, не 

повинні перевищувати допустимих величин. 

    5.3.4 Протипожежні заходи 



   Майстерня повинна бути забезпечена проти поглинаючими обладнанням та 

інвентарем, в число яких входять вогнегасники, ящики із піском, відра, бочки. 

Інвентар розміщують на різних дільницях майстерні в пожежно-небезпечних 

місцях. Для розміщення протипожежного інвентаря використовують дерев’яні 

щити пофарбовані в червоний колір. Пісок зберігають в спеціальних ящиках 

укомплектованих одною або двома лопатами. Пісок повинен бути сухим, без 

грудок і в достатній кількості. 

  Заряджені вогнегасники повними і опломбовані і розташовані в 

легкодоступних місцях. Раз в три місяці вуглекислі вогнегасники зважуються. 

При зважуванні, якщо виявиться витік вуглекислоти, то такі вогнегасники 

замінюють і перезаряджають. 

 

    5.3.5 Правила електробезпеки 

  Все електрифіковане обладнання майстерні (станини верстатів, корпуси 

електродвигунів) пускова та захисна апаратура, виготовлена із металу, 

зварювальні апарати необхідно надійно заземлити, а електродвигуни 

забезпечити додатковим захистом від короткого замикання. 

Від трансформаторної підстанції до електрощита в майстерні електроенергія 

(напруга до 1000 В) підводиться по 4-х жильному кабелю. Одна жила є 

нульовою, лінія заземлення в майстерні, до якої підєднують заземлені об’єкти, 

виконуються з полосової сталі, в перерізі 40×4 і з’єднується із нулем на 

електрощиту. 

 Ізоляція струмоведучих дротів повинна мати опір не менше 0,5 МОм 

Користуватися зварювальними апаратами мають право 

електрозварювальними з кваліфікаційною групою з техніки безпеки не нижче 

4. Підключити апарати до електричної мережі та спостерігати за їх технічним 

станом в процесі експлуатації повинен тільки електротехнічний персонал. 

Огляди та ТО зварювальних апаратів слід проводити 1 раз на місяць. Перед 

видачою на руки робочому електроінструменту, він повинен бути 

перевіреним. 

  В ремонтній майстерні дозволяється мати переносні джерела струму не 

більше 36В, а в оглядових канавах, а також за приміщенням-не більше 12В. 

Правила допускають іноді використання електроінструменту напругою 220В,  

якщо мається пристрій захисного відключення або надійне занулення, але з 

обов’язковим використанням діелектичних рукавиць, калош, килимків. Не 

рідше 1 разу на місяць перевіряють стан понижуючого трансформатора, який 

використовують для підключення електроінструменту, його приводу, 

нульової шини. 



Мийні роботи. 

  Для виконання мийних робіт допускаються робітники після проходження 

теоретичного та практичного інструментів. Робітники на митті виробів 

повинні працювати в гумових чоботях, фартусі з нагрудником, гумових 

чоботях, рукавицях та нарукавниках. 

Розбирально-збиральні роботи. 

   Безпека при виконанні збиральних та розбиральних робіт забезпечуються 

правильною організацією робочого місця, відсутністю нагромаджень, вільним 

та зручним підходом до об’єкта розбирання або складання, справним 

монтажно-складальним інструментом. Розбирать та складать дрібні вузли слід 

на верстаках, крупні-на спеціальних стендах. Знімачі не повинні мати 

тріщини, згинів стержнів, зірваної різьби. Робочий інструмент повинен бути 

справним і відповідного розміру. Більш надійні є накидні ключі з 

шестигранною головкою. Ріжкові ключі використовувати для розбирально-

складальних та монтажних робіт не рекомендується. 

 

  Не дозволяється використовувати для збільшення довжини рукоятки ключа 

трубу, нарощувати ключ на ключ. Необхідно займати положення, щоб 

відкручувати, закручувати болти, гайки тільки на «себе». Для перевірки збігу 

отворів слід використовувати оправку, болт. 

Слюсарні роботи. 

   Робоче місце слюсаря повинно мати достатньо освітлення і обладнано 

захисною сіткою для запобігання випадків травмування інших робітників 

скалками металу. Не дозволяється працювати молотком або кувалдою зі 

слабкою посадкою на ручці. Довжина зубила або виколотки повинна бути не 

менше 150мм для безпеки руки працюючого. Не дозволяється працювати з 

інструментами, які мають тріщини і за гусениці на бойках, так як скалки від 

ударної поверхні інструмента можуть нанести травму. Напильники повинні 

бути забезпечені надійно насаженими дерев’яними або пластиковими 

ручками. При здійсненні робіт на свердлильному або шліфувальному 

верстатах при використанні електро, або пнемо-інструменту необхідно 

виконувати встановлені заходи безпеки. 

Верстатні роботи 

   Причини травматизму при роботі на метало ріжучих верстатах є 

незадовільний стан огороджень небезпечних зон, недостатньо міцного 

закріплення заготовок та верстатах, халатне відношення до засобів защити 

очей від стружки. Огородження повинні бути міцними, в справному стані, 



пофарбовані в червоний колір. Для захисту очей від попадання стружки 

користуються окулярами або напівмасками. Сучасні верстати забезпечені 

захисними прозорими щитками, які знімати без потреби забороняється. Всі 

верстати необхідно надійно заземлити. Одяг верстатника повинен бути 

зручним, не стісню вати рухи, застебнутим, без звисаючих кінців, шнурків і 

т.д. 

  Забороняється проводити вимірювання на ходу токарного верстата при 

обертаючій заготовці і поблизу обертаючої фрези на фрезерному верстаті, 

заготовка повинна надійно закріпленою на верстаті, режими обробки повинні 

співпадати з даними технологічних карт. До роботи на верстатах 

допускаються ті люди, які мають спеціальну кваліфікацію і пройшли 

інструктаж з правил техніки безпеки. 

 

 

 

Зварювальні роботи. 

  При електродуговому зварюванні найбільш важливо виконувати вимоги 

електробезпеки і охорони зору при газовому зварюванні пожежо і 

вибухобезпеці. Велика кількість променевої енергії, яка виділяється при 

електродуговому зварюванні, може визвати захворювання очей і опіки 

відкритих місць шкіри працюючого. Гази і пил, які видаляються при цих 

процесах можуть стати причиною гострого і хронічного отруєння. Можлива 

небезпека ураження зварювальника електричним струмом. 

 Щоб не було опіків у зварювальника при розбризкуванні металу в процесі 

зварювання, він повинен одягти брезентовий костюм і брезентові рукавиці. 

Кармани куртки мають зовнішні клапани, а штани одягаються на випуск, 

захищаючи взуття. Краще за все ноги захищають валянки. Обличчя 

зварювальника захищається щитком або шоломом з захисним склом, які 

підбираються в залежності, від сили зварювального струму. На зварювальній 

дільниці повинна діяти загальна і місцева вентиляції. 

  Місцева вентиляційна система встановлюється над серединою зварювальної 

деталі на висоті 200…300мм в протилежному випадку в зоні дихання 

зварювальника буде накопичуватися велика кількість газу і пилу. 

  Щоб захистити зварювальника від ураження електричним струмом, 

зварювальна установка повинна бути надійно заземлена, а в електричний 

ланцюг включена блокіровка, яка автоматично включає зварювальний ланцюг 

при взаємо-дотику електрода з виробом і відключається на холостому ході. 



  При газовому зварюванні повинні виконуватися правила пожежної та 

вибухової безпеки. Газовий пальник не повинен розташовуватися на відстані 

ближче ніж 10м від переносного газогенератора і ближче ніж на відстані 5м 

від кисневих балонів. 

Ковальські роботи. 

   Ковальські роботи виконуються в обстановці підвищеної небезпеки, так як 

робітник знаходиться біля горна або печі. Наковальні розташовують на 

відстані не менше 1м від горну, ріг на ковальні повинен знаходитися зліва від 

коваля. Відстань між на ковальнями не менше 3м. 

  Ковальський інструмент повинен бути в справному стані. Коваль та його 

підручний повинні працювати в брезентових фартухах з нагрудниками в 

рукавицях та в захисних окулярах. 

Приміщення повинно бути обладнано проточно-витяжною вентиляцією, 

підлога повинна мати тверде покриття із природного каміння. Ковальський 

горн повинен мати витяжний зонт. Край зонту повинен бути розташований не 

більше чим на 1,8м від підлоги. 

  Наковальню встановлюють горизонтально і закріплюють на дерев’яній 

колоді, заритою в землю на глибину 0,5м. Колоду обтягують зверху або двома 

стальними обручами. 

  Кліщі, для тримання поковок вибирають такими, щоб при захваті поковок 

між рукоятками кліщів був зазор 45мм. 

  Приміщення кузні слід прибирати кожен день, накопичення на робочому 

місці поковок, заготовок та обрубків не допускається. 

Роботи по технічному обслуговуванні машин. 

  До проведення операцій технічного обслуговування, регулювання та 

діагностування допускаються робітники, які мають відповідну підготовку та 

які пройшли інструктаж з правил охорони праці в відповідності з діючими 

нормативами, з електроприводом необхідно зареєструвати в відповідних 

органах. Дозвіл на пуск такої машини в роботу видається інспектором після 

контрольної перевірки її стану та випробування. 

 Найбільша небезпека виникає при проведенні операцій заправлення машин 

паливо-мастильними матеріалами. Пари нафтопродуктів подразнює слизові 

оболонки очей та дихальних шляхів. Для запобігання небезпечних отруєнь 

нафтопродуктами зливати та наливати їх рекомендують закритим способом з 

допомогою насосів та гумових рукавів. 

 



5.4 Перевірний розрахунок штучної та природної вентиляції на дільниці 

  Штучна вентиляція використовується на дільницях, де кратність обміну 

повітря на годину встановлена більше трьох. В більшості випадків, майже на 

всіх дільницях  кратність обміну повітря становить 3…4. 

Знаючи об’єм дільниці і норми обміну повітря можна визначити необхідну 

продуктивність вентилятора за формулою: 

Wв = К х V д = ……………………. м³/год. 

де: Vу – об’єм дільниці, визначається V д = F д х h = ……………… м³ 

F д – площа дільниці, м³ 

h – висота приміщення дільниці, м. 

К = 4 – кратність обміну повітря. 

Визначивши необхідну продуктивність вентилятора, по табл.73 вибираємо 

номер вентилятора. Приймаємо вентилятор № ….. 

Для приводу прийнятого вентилятора визначаємо потужність електродвигуна 

по формулі : 

Nе.д. = Wв х Нв х ß/ 3600 х 102 х η в = ……………………………кВт. 

де: Wв = 200…800 м³/год. – продуктивність вибраного вентилятора. 

Нв = 25 кг/м² - напір вентилятора 

ß = 1,1 . . . 1,5 – коефіцієнт запасу потужності 

ƞв = 0,45…0,5 – коефіцієнт корисної дії вентилятора 

  Знаючи потужність та обороти, вибирають тип електродвигуна. Взагалі 

використовують електродвигуни серії А, АО, АОЛ. 

Приміщення повинно мати наскрізне природне провітрювання. Площа 

перерізу фрамуг або кватирок повинна складати 2 ... 4% від площі дільниці. 

Fф = (0,02 ... 0,04) х Fу = …………………. м² 

 

 

5.5 Перевірний розрахунок штучного та природного освітлення на 

дільниці. 

  Розрахунок штучного освітлення проводимо в слідуючій послідовності: 

визначаємо світловий потік, необхідний для освітлення дільниці: 



Fсп = F д х Е х Кс/Кп =………………… лк 

де: F д = ……м² - площа дільниці; 

Е – норми штучного освітлення в лк, Е = 150…200лк від люмінесцентних 

ламп; 

Кс – коефіцієнт запасу освітлення, який враховує забруднення лампи та 

світильників, Кс = 1,3 – 1,5; 

Кп – коефіцієнт використання світлового потоку, який залежить від типу і 

розміщення світильників, розмірів приміщення, фарбування стін та стель, Кп 

= 0,4-0,5; 

Знаючи загальний світловий потік (Fсп) визначають необхідну кількість ламп 

nл = Fсп/ Fл = ………. 

Приймаємо ….. люмінесцентних лампи марки ……. потужністю W= …..Вт 

де: Fл - світловий потік в люменах однієї електролампи, приймається по 

табл.74. 

   Розрахунок природного освітлення дільниці виконується по формулі: 

F в = (0,25 ... 0,30) х F д = …….. м² 

де: Fв – площа вікон, м² 

Fд – площа дільниці, м² 

 

5.6 Заходи по захисту навколишнього середовища 

   Пости миття, очистки та консервуванні машин можуть бути джерелом 

забруднення водоймищ нафтопродуктами, мийними засобами, а також 

мінеральними добривами, гербіцидами і пестицидами, що зливаються з 

машин. Також істотно забруднюють середовище і вихлопними газами 

автомобілів і тракторів, в яких містяться шкідливі мікроелементи, тому 

території виробничих баз, пунктів ТО, нафтосховищ та інших об’єктів 

необхідно обладнувати спеціальними уловлювачами забруднених 

поверхневих стоків в (ямами, канавами), які споруджують в нижній частині 

території з врахуванням природних ухилів поверхні.  

  Пости миття машин треба забезпечувати оборотним водопостачанням, а їх 

майданчики обладнувати бортами, що запобігають стіканню забруднених вод 

і мийних розчинів за межі майданчика. Для більш ефективного використання 

води і мийних розчинів застосовується метод електрохімічної коагуляції і 

подача розчину коагуляції в відстійник-нейтралізатор, що захищає осадок та 



оборотну воду від загнивання. Така комбінована схема відведення та очистки 

води запобігає насиченню основної маси стічних вод та осадка поточними 

мікробами. Осадок з грязевідстійників слід захоронювати в тупикових ярах, 

балках, відпрацьованих кар’єрах та інших місцях по узгодженню з органами 

санітарного нагляду. 

Пости, дільниці та цехи ремонту і обслуговування АКБ треба забезпечити 

автономною системою каналізації з нейтралізацією стічних вод та автономною 

вентиляційною системою з фільтруванням повітря. 

 

 

 

 

5.7 Інструкція з безпеки праці на дільниці. 

 

  Робоче місце слюсаря по ремонту паливної апаратури повинно бути 

обладнане верстатом з лещатами, справним інструментом. Інструмент, за 

допомогою якого розбирають або складають агрегати паливної апаратури, 

потрібно розміщувати на верстаку так, щоб було зручно ним користуватися. 

Знімати та встановлювати пружини, випресовувати втулки, підшипники та 

інші щільно посаджені деталі необхідно за допомогою спеціальних знімачів, 

пресів, пристроїв. 

  Випресування та обкатка паливних насосів проводять у спеціальних 

ізольованих від інших цехів приміщеннях, обладнаних припливно-витяжною 

вентиляцією. 

  Освітлювальна апаратура таких цехів повинна бути в захищеному і у вибухо 

небезпечному виконанні. 

  Агрегати, які проходять обкатку та випробовування, надійно закріплюють на 

стендах. На стендах обкатування і випробовування паливної апаратури 

перевіряють пускові пристрої, контрольно-вимірювальні прибори, 

магістральні паливо проводи і герметичність їх з´єднання. 

  При складанні вузлів паливної апаратури треба надійно їх закріпляти в 

кондукторі. Перевірені деталі паливних насосів складають на стелажі (більш 

важкі складають на нижні полки); не якісні деталі складають в спеціальну 

тару. 



  При випробовуванні насосів і форсунок вприскування  палива форсунками 

повинен виконуватися в спеціальні стакани, що не допускають 

розбризкування. 

  Слюсарю, що випробовує насоси забороняється займати працюючі стенди 

без нагляду, фіксувати тяги рейки випадковими предметами, обкатку і 

випробовування виконують при підтіканні палива в з´єднаннях 

паливопроводів і шлангів. 

  Якщо роботу слюсар закінчив, повинен виключати мийну машину, стенд для 

випробовування і ремонту обладнання. Вичистити інструмент, пристрої і 

скласти їх в відведене місце. 

  Забороняється паління та використовувати відкрите полум’я на дільниці. 

  Підлога на дільниці повинна бути сухою. 

  Обтиральний матеріал слід викидати в металевий ящик із щільною кришкою. 

Місцеве освітлення лампою повинно бути з напругою не більше 36В, 

дозволяється користуватися обладнаною переносною лампою з напругою не 

більше 12В. 

Терміново сповіщати завідуючого майстернею в разі отримання травми. 

В кінці роботи обов’язково прибрати робоче місце. 

 

5.8 Охорона праці на дільниці. 

  Дільниця має розміри: ширина –     ….м; довжина – ….м; висота – 

….м. Підлога з твердим покриттям, одне вікно площею ….м 2 . 

   Дільниця відноситься до приміщення без підвищення небезпеки. Ураження 

електричним струмом, по вибухонебезпеці відноситься до класу В-Іб, по 

пожежонебезпеці відноситься до класу П- І. 

  Нормативи умов праці, промсанітарії: освітлення – люмінесцентне загальне 

200лк; температура повітря – 16…18°С; відносна вологість повітря – 40…60%; 

кратність обміну повітря – 3…4; запиленість повітря загальна – 2мг/м 3 ; 

загазованість парами диз.палива, сірчаною кислотою та свинцем відповідно – 

200мг/м 3 ; 0,5 мг/м 3 і 0,005 мг/м 3 ; шум – до 65дб; швидкість руху повітря – 

0,2м/с. 

  Оскільки раціональне фарбування приміщення і обладнання робочих місць 

надають приємного вигляду, позитивно впливає на працездатність, знижують 

втомлюваність, поліпшують настрій робітникам – стелю, вікна доцільно 

фарбувати в білий колір; стіни і панелі – у світло – зелений чи світло– 



блакитний, обладнання – зеленим або блакитним, рухомі частини обладнання 

– в кремовий. 

  На робочих місцях дільниці є наочні посібники з охорони праці, плакати, 

попереджувальні написи. 

 

 


