Як впливає на роботу освітлення виробничих приміщень?

Освітленням називають використання світлової енергії Сонця і штучних
джерел світла для забезпечення зорового сприйняття довкілля. Освітлення дає
сприятливий психофізіологічний ефект, впливає на працездатність людини і на
безпеку праці. Раціональне освітлення в цехах промислових підприємств є
показником естетики виробництва й високого рівня культури праці. Освітлення
є важливим стимулятором організму людини, і тому недостатній рівень його
підвищує втому зорового аналізатора у процесі виконання роботи, чим сприяє
травматизму.
В умовах виробництва застосовують природне, штучне і комбіноване
освітлення.
Природне освітлення зумовлюють прямі сонячні промені й дифузне світло
небосхилу. Природне освітлення поділяється на бокове (одно – або
двостороннє), що здійснюється через світлові отвори (вікна) в зовнішніх стінах;
верхнє – через ліхтарі та отвори в дахах і перекриттях; комбіноване –
поєднання верхнього та бокового освітлення.
Штучне освітлення може бути
називають освітлення, при якому
приміщення (не нижче 2,5 м над
освітлення) або з урахуванням
локалізоване освітлення).
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Комбіноване освітлення складається із загального та місцевого. Його доцільно
застосовувати при роботах з високої точності, а також, якщо необхідно,
створити певний або змінний в процесі роботи напрямок світла. Для місцевого
освітлення
робочих
місць
слід
використовувати
світильники
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непросвічуючими відбивачами. Світильники повинні розташовуватися так, щоб
їх елементи, які світяться, не влучали в поле зору працюючих на освітленому
робочому місці та на інших робочих місцях. Застосування лише місцевого
освітлення не допускається з огляду на небезпеку виробничого травматизму та
професійних захворювань.
Норми освітлення залежать від параметрів, які передбачено роботою. Відстань
від очей до предмета праці повинна бути визначена в кожному окремому
випадку. Що менше відношення діаметра деталі до відстані від очей, то
інтенсивнішим повинно бути освітлення. При цьому необхідно враховувати й

здатність поверхні відбивати світло. Спектр джерел світла повинен
максимально наближатися до спектра сонячного випромінювання. Важливо
також захистити очі робітника від сліпучого світла. Усі системи освітлення
повинні забезпечувати правильне сприйняття відтінків світла, аби в робочих
приміщеннях було рівномірне освітлення. Тому слід подбати про загальне та
місцеве.
Освітлювальні пристрої мають забезпечувати гігієнічні вимоги: освітлення,
якого було б достатньо для виконання певної роботи без напруження зору;
рівномірність освітлення, без тіней, у межах робочої поверхні, рівень
освітлення проходів; захист очей від блиску; виконання вимог безпеки (шляхом
обладнання в окремих випадках аварійного освітлення).
Нормативні величини освітленості робочих місць для різних видів робіт та
відповідних зорових навантажень визначаються ДБН Б.2.5.-28-2006
«Природне і штучне освітлення». Для роз’яснення зазначимо, що робоча
поверхня - головний об’єкт при встановленні регламентованих норм
освітлення. Під робочою поверхнею, як об’єкта для нормування рівнів
освітленості, розуміють поверхню робочого столу, верстака, частини
обладнання, або інструмента, на якій проводиться робота та для якої
нормується або на якій вимірюється освітленість.

