
                                        План уроку №62 

Тема 10. Технічне обслуговування електрообладнання автомобіля. 

Тема уроку: Загальні правила охорони праці при Т.О. і ремонті транспортних 
засобів. 

Мета уроку: Познайомити учнів з вимогами безпеки праці під час виконання 
ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів. 

 Вимоги безпеки під час ремонту і технічного обслуговування. 

3.1. Технічне обслуговування і ремонт машин та устаткування на території 
транспортно-ремонтних цехів необхідно проводити на спеціально відведених для цієї 
мети дільницях чи робочих постах, які повинні бути оснащені необхідним 
обладнанням, пристроями, інструментом і приладами. 

3.2. Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів у польових умовах має 
здійснюватися відповідно до вимог "Типової інструкції для слюсарів по ремонту 
автомобілів, тракторів и механізмів на підприємствах", затвердженої заступником 
Голови Державного комітету лісового господарства СРСР від 30.12.88 (НАОП 3.0.00-
5.06-88). 

Під час ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів слід 
дотримуватись вимог пожежної безпеки відповідно до НАПБ В.01.054-98/510. 

3.3. На постах технічного обслуговування і ремонту, у виробничих приміщеннях і на 
відкритих майданчиках автомобілі, трактори, спеціальні машини та інші транспортні 
засоби повинні розміщуватися так, щоб відстані між ними, елементами будівель, 
стаціонарним технологічним устаткуванням і робочими місцями відповідали чинним 
нормам і правилам і забезпечували зручне та безпечне переміщення працівників, 
транспортних засобів і виконання технологічних операцій. 

3.4. Місця постійного проведення ремонтних робіт повинні бути обладнані 
оглядовими канавами, естакадами, підйомниками. Довжина, ширина, глибина і 
висота оглядових канав і естакад мають визначатися в залежності від конструкції 
рухомого складу і технологічного устаткування. 

3.5. Піднімати (підвішувати) трактори та лісозаготівельні машини на їх базі в 
польових умовах (лісосікі, лісовантажному пункті, верхньому лісоскладі тощо) 
лебідкою іншого трактора необхідно тільки за умови кріплення каната за раму 
трактора. При цьому тяговий канат лебідки потрібно розміщувати перпендикулярно 
повздовжній осі трактора, який піднімається, не допускаючи дотику каната з гострими 
деталями конструкції трактора. Перебування в тракторі по осі дії каната і збоку від 
нього на відстані, меншій довжини натягнутого каната під час піднімання 
(підвішування) трактора, є небезпечним і не повинно допускатись. Після закінчення 
піднімання, не підлізаючи під трактор, потрібно викласти під його піднятим боком 
клітку із брусів. 

3.6. Піднімати устаткування, агрегати, вузли та інші збірні механізми 
вантажопідіймальними технічними засобами потрібно на спеціально призначені для 
цієї мети місця і пристрої відповідно до технічної документації і схем безпечних 



способів стропування, обв'язування і кантування вантажів. Схеми та інструкції 
повинні бути вивішені на робочих місцях. 

3.7. При виконанні кріпильних робіт у важкодоступних місцях необхідно 
використовувати спеціальні викрутки. Працювати, сидячи на крилі автомобіля, стоячи 
на підніжці та на ребордах оглядової канави, заборонено. 

3.8. Проведення робіт поблизу механізмів, які рухаються, електричних проводів і 
електроустановок дозволяється тільки за умови зупинки електроустаткування і 
зняття електричної напруги. У разі, якщо за умовами виробництва це зробити 
неможливо, небезпечні місця (зони) потрібно огородити і роботи здійснювати в 
присутності керівника робіт. 

3.9. Для проведення робіт всередині цистерни (посудини) працівники додатково 
повинні бути забезпечені роботодавцем шланговим протигазом, запобіжним поясом з 
прикріпленим до нього рятувальним канатом, розрахованим на навантаження не 
менше 2 кН (200 кг), захисними окулярами та іншими засобами захисту, які мають 
використовуватись за потреби і вказуватись у наряді-допуску. 

У разі застосування шлангового протигаза з довжиною шланг більше 11 м потрібно 
забезпечувати примусове подавання повітря під маску протигаза працівника в 
резервуарі. 

Спецодяг не повинен мати металевих пряжок, ґудзиків та іншої фурнітури, а взуття - 
сталевих цвяхів, підківок і напайок. 

Термін одноразового перебування в резервуарі (посудині) не повинен перевищувати 
15 хвилин з наступним відпочинком на чистому повітрі не менше 15 хвилин. 

3.10. Для освітлення всередині резервуара (посудини) потрібно використовувати 
акумуляторні батареї, вмикання і вимикання яких слід проводити тільки поза 
резервуаром. 

3.11. Організація та проведення електрогазозварювальних робіт та експлуатація 
необхідного для цього устаткування повинні відповідати вимогам Інструкції з 
організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухо пожежонебезпечних та 
вибухонебезпечних об'єктах, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної 
політики України від 05.06.2001 N 255 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції 
України 23.06.2001 за N 541/5732 (ДНАОП 0.00-5.12-01), ДНАОП 0.07-1.01-80 3.12. 
При виконанні ковальських, пресових та термічних робіт слід дотримуватись вимог 
Державних санітарних правил для ковальсько-пресових цехів, затверджених наказом 
Міністерства охорони здоров'я України від 09.07.97 N 200 (ДСП 200-97). 

3.13. У разі використання газових паяльників під час виконання мідницьких робіт слід 
керуватись вимогами ДНАОП 0.00-1.20-98. 

3.14. При виконанні електрогазозварювальних, ковальсько-пресових, термічних, 
гальванічних, мідницьких, шиномонтажних, вулканізаційних, кузовних, оббивальних, 
фарбувальних та антикорозійних робіт, робіт з полімерними матеріалами, під час 
ремонту і зарядження акумуляторів, паяльних та інших робіт рівень шкідливих 
речовин у робочій зоні не повинен перевищувати граничнодопустимих рівнів, 
вказаних у "Списку ПДК шкідливих речовин в повітрі рабочі зоні", затвердженому 
постановою Головного державного санітарного лікаря  від 26.05.88 N 4617 (із 
змінами). 



3.15. Поводження з промисловими відходами має відповідати Гігієнічним вимогам 
щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для 
здоров'я населення, затвердженим постановою Головного державного санітарного 
лікаря України від 01.07.99 N 29 (ДсанПіН 2.2.7.029-99). 

 


