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3 Охорона праці та електробезпека
Вивчення та вирішення проблем, пов'язаних із забезпеченням здорових і безпечних умов, у яких відбувається праця людини − одне з найбільш важливих завдань у розробці нових технологій і систем виробництва. Дослідження і виявлення можливих причин виробничих нещасних випадків, професійних захворювань, аварій, вибухів, пожеж, і розробка заходів і вимог, спрямованих на усунення цих причин дозволяють створити безпечні й сприятливі умови для праці людини. 
Відповідно до законодавства України майбутній спеціаліст зобов'язаний забезпечити повну безпеку і здорові умови праці на виробництві. Тому в даному дипломному проекті важливе значення приділяється висвітленню питань безпечного проведення робіт на об'єкті дипломного проектування.

3.1 Безпека праці при виконанні електромонтажних робіт.
Безпека праці складає частину загального комплексу заходів по охороні праці, забезпечуючи здорові раціональні та безпечні умови праці на виробництві. В повний комплекс по охороні праці, крім того, входять виробнича санітарія та трудове законодавство. Сюди відносяться норми освітленості на робочих місцях, вентиляція, розміри проходів між працюючим обладнанням, будова шаф для зберігання спеціального одягу, душові і умивальники, та інші умови покращення праці на виробництві.
Повна безпека працюючих забезпечується і протипожежними заходами, котрі передбаченні окремими правилами та вимогами.
Електромонтажники повинні твердо знати правила техніки безпеки при виконанні різних видів робіт. Їм доводиться працювати в умовах, коли мостові крани переміщують великі та важкі вантажі, вони знаходяться в безпосередній близькості від електроустановок, в цехах де можливі виділення токсичних парів, або з підвищеною пожежною безпекою.
Робітники на виробництві повинні пройти інструктаж по загальних правилах безпеки праці, правила електробезпеки, поведінки на робочому місці при монтажі електрообладнання, правилам внутрішнього розпорядку. Забороняється знаходитись під піднятим вантажем, або на шляху його переміщення, проходити або перебігати попереду автокар, вагонеток, візків, які рухаються, перелазити через конвеєри, рольганги, або підлізати під них, заходити за огородження машин і механізмів, торкатись рухомих частин обладнання.
У вечірній та нічний час проходи і робочі місця повинні бути добре освітленими. В небезпечних зонах слід вивішувати попереджувальні та забороняючи плакати.
Електроустановки та пристрої повинні бути у повній справності, для чого у відповідності з правилами експлуатації їх необхідно періодично перевіряти. Не струмопровідні частини, на яких може з’явитись напруга в результаті пошкодження ізоляції повинні бути добре заземленні. Не дозволяється торкатись електропроводки, затискачів, корпусів працюючих машин, апаратів, електрошаф.
Забороняється проводити роботи, або випробування електрообладнання та апаратів, чи їх вузлів, які знаходяться під напругою, при відсутності або несправності захисних засобів, блокування огороджень, або заземляючих кіл.
Для місцевого переносного освітлення повинні використовуватися переносні світильники з лампами, напругою 12 В. Користуватись несправним або неперевіреним електроінструментом (електросверлильні машини, паяльники, зварювальні та інші трансформатори) забороняється.
В приміщеннях з підвищеною небезпекою враження електричним струмом роботи повинні виконуватися з особливими застереженнями.
Велике значення приділяється захисним засобам. До них відносяться діелектричні рукавиці, боти, колоші, килимки, ізолюючі підставки, інструмент з ізолюючими ручками.
При монтажі силових електроустановок необхідно виконувати такі основні вимоги правил техніки безпеки:
1) транспортування і розвантаження електричних машин і деталей до них, складання і встановлення їх пускозахиної апаратури, виконуються при допомозі механізмів та пристроїв;
2) забороняється скидати обладнання при розвантажуванні, незалежно від заходів, які вжиті для запобігання пошкодженню обладнання і безпеки людей;
3) строкування обладнання потрібно виконувати за рим-болти, які призначенні для цього, а при їх відсутності за раму, або несучу конструкцію;
4) забороняється виконувати будь-які роботи на деталях машин у піднятому стані;
5) переміщати електромашини і апарати вагою до 300 кг – тільки за допомогою лебідок, талей, кранів, автонавантажувачів та інших механізмів;
6) чистка та промивання частин машин і апаратів спиртом, бензином та гасом, а також покриття обмоток машин лаком, необхідно виконувати при наявності вентиляції або на відкритому повітрі. Під час цих робіт поблизу робочого місця забороняється користуватись вогнем;
7) перед встановленням електромашин та апаратів, необхідно перевірити міцність фундаментів і конструкцій на яких вони будуть встановленні. Роботи по встановленню на низькі фундаменти невеликих машин, або апаратів вагою до 50 кг можуть встановлюватись вручну, але не менш ніж двома робітниками;
8) після підняття та встановлення машин і апаратів, їх необхідно одразу ж закріпити на фундаменті чи конструкції. Залишати їх незакріпленими забороняється;
9) перед пробним пуском машин, необхідно перевірити кріплення фундаментних гвинтів, та інших елементів обладнання, відсутність сторонніх предметів всередині обладнання, наявність заземлення, та огорож рухомих частин;
10) якщо під час випробування виявилося, що необхідно усунути якісь дефекти чи неполадки, електродвигун повинен бути вимкнутий, а на вимикаючих апаратах вивісити плакат “Не вмикати – працюють люди”.

3.2 Безпека праці при роботі з електроінструментом.
Можливість і правила застосування електроінструмента визначаються категорією приміщення, в якому інструмент застосовується, стосовно ступеню небезпеки ураження електричним струмом. Категорія приміщення стосовно ступеню небезпеки ураження електричним струмом вказується на вхідних дверях приміщення. При виконанні будівельно-монтажних робіт дозволяється застосовувати тільки інструмент класів II та III і тільки з індивідуальними засобами захисту.
Робота поза приміщеннями дозволяється тільки з електроінструментом, захищеним від впливу вологи (в складі маркування інструмента є "крапля в трикутнику" або "дві краплі"). З інструментом, що не має такого маркування, робота поза приміщеннями дозволяється тільки в суху погоду, а під час дощу та снігопаду - під навісом на сухій землі чи настилі.
Перед початком роботи необхідно переконатися в достатньому освітленні робочого місця та за необхідністю застосувати переносний електричний свiтильник, який необхідно оснащувати запобiжною сiткою з рефлектором та гачком для пiдвiшування, перевіривши справність його проводу.   В примiщеннях з пiдвищеною небезпекою допускається застосовувати переноснi електричнi свiтильники напругою не бiльше 42 В, а в примiщеннях особливо небезпечних та поза примiщеннями - не бiльше 12 В.
Перевiрити затягування гвинтiв, що крiплять вузли та деталi iнструмента, стан проводу, вiдсутнiсть зовнiшнiх пошкоджень його iзоляцiї та злому жил, справнiсть вимикача та заземлення, роботу інструмента на холостому ходу. При цьому підключати електроінструмент до мережі живлення дозволяється тільки при знаходженні вимикача у стані "Відключено".
Не допускається наявність таких дефектів:
- пошкодження штепсельного з'єднання, кабелю (шнура) живлення чи його ізоляції;
- нечітка дія вимикача;
- пошкодження кришки щіткоутримувача;
- тріщини та інші пошкодження, що знижують міцність корпуса, рукоятки;
- витікання мастила з редуктора чи вентиляційних каналів.
Провід живлення електроінструмента слід, якщо це можливо, підвісити. У разі прокладання проводу по землі (підлозі) його слід захистити від механічних пошкоджень: закрити, встановити огорожі, вивісити попереджувальні плакати.
Безпосереднє зіткнення проводу з металевими, гарячими, вологими та покритими мастилом поверхнями не допускається. При роботі з електродреллю вироби, що підлягають сверлінню, необхідно надійно закріплювати.
Інструмент необхідно негайно вимкнути вимикачем у випадку раптової зупинки (внаслідок зникнення напруги живлення, заклинювання деталей, що рухаються, тощо).
Інструмент необхідно вимкнути з мережі живлення:
- при раптовій зупинці внаслідок причин, зазначених у п. 3.1.;
- при перерві у роботі;
- при перенесенні інструмента з одного робочого місця на інше;
- на час відсутності працівника на робочому місці;
- після закінчення роботи або робочої зміни;
- при сильному нагріванні корпуса інструмента;
- при виявленні слабкої дії електричного струму;
- при виході з ладу вимикача;
- при встановленні, заміні або регулюванні робочого інструмента.
При виявленні несправності електроінструмента, сильного нагрівання його корпуса або слабкої дії електроструму після вимкнення інструменту з мережі живлення повідомити керівника робіт (безпосереднього керівника) про необхідність заміни електроінструмента та здачі несправного електроінструмента на перевірку (ремонт).
При рубанні, клепанні та інших подібних роботах, при яких можливий відліт частин металу, користуватися захисними окулярами та встановлювати переносні щити для обгороджування, щоб люди, які працюють чи проходять біля місця проведення робіт, не одержали травми.
При роботі з електродреллю металеву стружку видаляти спеціальними гачками та щітками після зупинення дрилі. При роботі з важким електричним молотом, шліфувальною машиною та іншими інструментами масою більше 10 кг підвішувати їх на пружинному балансирі чи спеціальному підвісі.

При роботі з електроінструментом ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
- працювати у вибухонебезпечних приміщеннях;
- застосовувати для роботи інструмент, що має дефекти;
- заземлювати корпуси електроінструмента класів II і III;
- перевищувати зазначену у паспорті інструмента тривалість безперервної роботи;
- передавати інструмент навіть короткочасно iншим особам, якi не мають права працювати з електроiнструментом;
- доторкатися до ріжучих частин інструмента чи частин, що обертаються;
- триматися за провід електроінструмента;
- виймати стружку чи тирсу руками;
- працювати з приставних драбин;
- обробляти обмерзлi та мокрi дерев'янi деталi;
- натягувати та перегинати кабелi електроiнструмента;
- перехрещувати кабелі живлення електроінструмента з іншими кабелями, тросами, електрозварювальними проводами i шлангами газорiзки.
- застосовувати для живлення електроiнструмента автотрансформатор;
- охолоджувати корпус електроінструмента при перегріванні снігом чи водою;
- продовжувати роботу при появі диму або запаху, характерних для ізоляції, що горить, кругового вогню на колекторі внаслідок підвищеного іскріння щіток, підвищеного шуму, стукоту, вібрації, пошкодження робочого інструмента.

3.3 Електробезпека приміщення.
Електрообладнання електромашин, електротеплових, електроосвітлювальних, опромінювальних та інших установок повинно експлуатуватися з дотриманням вимог і мір електробезпеки у відповідності до Правил технічної експлуатації електроустановок у приміщеннях із підвищеною небезпекою враження електричним струмом. Апарат керування та захисту повинні застосовуватися тільки закритого виконання. Корпуси електромашин, ручного електроінструменту, кожухи розподільних щитів, рубильників, електромагнітних пускачів, вимикачів, деталі освітлювальної арматури, металева ізоляція кабелів, труби, в яких прокладаються проводу, металеві стійлові рами, внутрішній водопровід з автонапувалками, корпуси електроводонагрівачів, електрокалориферів, електрокотлів повинні надійно бути заземлені.
Живлення переносного електроінструмента в корівнику повинно бути не вище 36 В.
Своєчасне проведення планово-попереджувального обслуговування електрообладнання, електропроводки, заземлення, а також застосування захисних засобів - основа електробезпеки персоналу й тварин.
В приміщенні електрощитової корівнику у відповідності до правил технічної експлуатації й техніки безпеки повинні знаходитися захисні засоби, перелік яких наведений у таблиці.
Таблиця 3.1 – Засоби захисту.
№ п/п
Засоби захисту
Кількість
Одиниця вимірювання
1
Ізольовані кліщі на напругу до  1000 В
1
шт.
2
Електровимірювальні кліщі
За місцевими умовами

3
Інструменти з ізольованими рукоятками
1
комплект
4
Переносні заземлення
За місцевими умовами але не менше 2  
шт.
5
Діелектричні килими та ізольовані накладки
За місцевими умовами

6
Плакати і знаки безпеки
За місцевими умовами

7
Захисні каски
1 на кожного працівника
шт.
8
Респіратор
2
шт.
9
Захисні каски
2
шт.
10
Діелектричні рукавички
2
шт.
11
Діелектричне взуття
2
шт.

3.4 Пожежна безпека.
Відповідальність за пожежну безпеку несуть керівники господарства. Найчастішими причинами пожеж у господарстві є недбале поводження з вогнем, куріння, іскри від двигунів внутрішнього згорання тракторів, самозапалювання сухих і грубих кормів, несправність електрообладнання, виникнення коротких замикань.
Для куріння необхідно відвести спеціальні місця й обладнати їх, протипожежним інвентарем.
Протипожежні розриви між спорудами забороняється використовувати під складування кормів та інших матеріалів.  Проходи, виходи, коридори,- тамбури необхідно утримувати в справному стані. Ворота та двері повинні, відчинятися назовні, а закриватися тільки на крючки або засуви. Застосування замків забороняється.
Кожний робітник господарства повинен знати свої обов'язки при пожежі.
Причини пожеж на сільськогосподарських підприємствах пов'язані, як правило, з експлуатацією електроустановок. Такі пожежі виникають в результаті тривалих перевантажень, перегріву й загорання ізоляції, коротких замикань і пробоїв ізоляції обмоток на корпус, великих перехідних опорів у місцях приєднання проводів до електричних машин.
Пожежна небезпека сільськогосподарських приміщень залежить від експлуатації електричних машин і електричних мереж. Основні причини пожеж від електричних установок, це короткі замикання, невідповідність апаратів захисту вимогам експлуатації, перевантаження мережі.
Основним заходом запобігання пожеж від електроустановок є неухильне дотримання правил улаштування електроустановок.
В корівнику повинен бути обладнаний пост із повним набором пожежного інвентарю (табл. 3.2) та організована добровільна пожежна дружина.


Таблиця 3.2 - Перелік інвентарю для гасіння пожежі.                                                                               
№ п/п
Назва інвентарю
Кількість
Одиниця випромінювання
1
Лопата
2
шт.
2
Відро
2
шт.
3
Сокира
1
шт.
4
Вогнегасник
2
шт.
5
Рухома насосна установка
1
шт.
6
Дзвін або рейка
1
шт.
7
Ящик із піском
1
шт.
8
Бак із водою об'ємом 250 л
1
л




