БЕЗПЕКА ПРАЦІ

ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ

СПЕЦОДЯГ

— ВІЗИТНА КАРТКА ПІДПРИЄМСТВА!

Робочий одяг поступово стає не тільки за
собом захисту від впливу шкідливих і небез
печних виробничих факторів, але й важливою
складовою компанії в очах споживачів і парт
нерів по бізнесу.
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пецодяг — це візитна картка підприємства! Саме то
му власники компаній, які дбають про зовнішній ви
гляд, здоров’я і безпеку своїх співробітників, уже не
замовляють спецодяг у кустарних майстернях, що вико
ристовують дешеві, морально застарілі тканини. Вони
вважають за краще звертатися до послуг компаній, ос
новним видом діяльності яких є розробка і створення
максимально комфортного та стильного робочого одя
гу. Така уніформа, виконана у фірмовому стилі, є осно
вою для створення корпоративної культури на підприєм
стві, що об’єднує всіх людей, які працюють під однією
торговельною маркою. Якщо замовник бажає придбати
якісний спецодяг, необхідно проконсультуватися з фахів
цями. У протилежному випадку неякісний одяг може не
забезпечити виконання своїх функцій, швидко втратить
зовнішній вигляд і захисні властивості. А ви втратите гро
ші та час.
Компанія «АНКОН ТРЕЙД» з 2008 р. активно впро
ваджує на підприємствах України сучасний спецодяг з під
вищеними захисними та споживчими властивостями. Спів
робітники нашої компанії добирають спецодяг з ураху
ванням побажань, специфіки та умов праці працюючих,
корпоративного стилю підприємства.
Розробляючи документацію для виготовлення одягу,
ми використовуємо тільки новітню технологію та якісні
тканини кращих світових виробників. З 2008 р. наш
стратегічний партнер — ТОВ «ТЕКСТАЙМ», постачаль
ник тканин виробництва Carrington (Англія) і Concordia
(Бельгія), продукція яких сертифікована й затверджена
корпоративними стандартами підприємств.
Одяг працівників, крім забезпечення безпеки, пови
нен мати великий запас міцності на випадок екстремаль
ної ситуації, можливість виникнення якої не можна ви
ключити. Тканини, що використовуються нами для виго
товлення спецодягу, мають підвищені захисні та спожив
чі властивості, вони придатні для інтенсивної експлуата
ції у найважчих умовах праці.
Так, для працівників нафтогазової промисловості,
металургії, де в умовах підвищеної температури від
бувається контакт людини з відкритим полум’ям і роз
печеними поверхнями, тканина має високі вогнетрив
кі та вогнезахисні характеристики і масловодовід
штовхувальну обробку, що перешкоджає проникнен
ню води, масел, нафтопродуктів важкої фракції, не
знижуючи паропроникність матеріалу (пропускає па
ри поту).
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Для робіт на вибухонебезпечних об’єктах застосову
ється тканина, що має антистатичні властивості, завдяки
чому під час активного руху не відбувається накопичен
ня зарядів статичної електрики.
Тканина має стійкість до стирання, що забезпечує
більш тривалий термін експлуатації виробу. Найдовго
вічнішими є вироби зі змішаних тканин, що поєднують у
собі бавовну та поліефір. Уніформа з такого матеріалу
вдвічі легша, ніж бавовняний одяг аналогічного рівня міц
ності.
Для працівників хімічної галузі тканина має кислото
лугостійку обробку, що захищає людину від потраплян
ня на шкіру кислот і лугів.
Для фахівців, які виконують електро і газозварюваль
ні роботи, використовуються тканини із захистом від
іскор, бризок розплавленого металу й окалини. На від
міну від традиційних брезентових костюмів зварника, су
часні костюми із 100%ної бавовняної вогнестійкої тка
нини дуже зручні, їх можна прати при температурі 75 °С,
при цьому вогнезахисні властивості не втрачаються на
віть після 200 прань. Ці тканини мають малоусадочну об
робку, завдяки якій зміна розмірів одягу після прання не
перевищує 1—2%, обробку «easy care», що дає змогу не
прасувати виріб після сушіння в розправленому вигляді.
Фарбування тканини провадиться тільки за сучасни
ми технологіями — «кубове фарбування». Робочі костю
ми навіть після численних прань мають яскравий колір
на відміну від дешевих тканин, що після мокрої обробки
зменшуються на цілий розмір і мають потертий линялий
вигляд.
ТОВ «АНКОН ТРЕЙД» виробляє одяг для всіх сфер
діяльності. Усі моделі — від простої до складної — відпо
відають найвищим вимогам і мають сучасний дизайн.
Крім всесезонного універсального спецодягу різних роз
мірів, виконаного в кількох варіантах за колірною га
мою, ми випускаємо одяг і для осінньозимового періо
ду, де використовуємо утеплювачі залежно від кліматич
ної зони. До комплекту зимових костюмів входять куртки,
напівкомбінезони, жилети, білизна натільна утеплена.
Вивчивши потреби клієнтів та їхні вимоги до спецодя
гу, компанія «АНКОН ТРЕЙД» розробила колекцію сучас
ного спецодягу з підвищеними захисними та споживчими
властивостями. У компанії завжди в наявності сучасний
костюм зварника із 100%ної вогнестійкої бавовняної
тканини Флeймшилд 400, костюми від загальних про
мислових забруднень зі змішаних тканин «Томбой» і
«Атлас» різних варіацій, кольорів і розмірів за цінами,
що суттєво нижчі від ринкових!
Л. ЧЕРКАШИНА,
керівник проекту
«СПЕЦОДЯГ» ТОВ «АНКОН ТРЕЙД»
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ПРИЛАДИ ТМ «ЕКОТЕСТ»
ВБЕРЕЖУТЬ ВІД РАДІАЦІЇ
На той час, коли в Україні сталася одна з
найбільших техногенних катастроф — вибух
на Чорнобильській АЕС, країна не мала до
статньо технічно досконалих засобів радіа
ційного контролю. Львівське НВПП «Спаринг
Віст Центр», яке успішно працює понад
15 років у галузі приладобудування, розробляє
і впроваджує у виробництво якісні, точні та
надійні сучасні засоби для виявлення та кон
тролю радіації ТМ «ЕКОТЕСТ».

Р

адіація — один із найнебезпечніших для людини фак
торів виробництва. Навіть невеликі дози опромінен
ня можуть спровокувати рак чи генетичні зміни. Бай
дуже ставлення до радіації і захисту від неї серйозно
впливає не лише на ваше здоров’я, а й на здоров’я на
ступних поколінь. Тому дуже важливо мати доступ до ін
формації про радіаційний стан середовища перебуван
ня. Використання продукції ТМ «ЕКОТЕСТ» допоможе
зберегти ваше здоров’я.
НВПП «СпарингВіст Центр» вже розробило одинад
цять моделей та ряд модифікацій приладів радіаційного
контролю. Усі вони внесені до Державного реєстру за
собів вимірювальної техніки України та державних реєс
трів деяких країн світу. Сьогодні прилади ТМ «ЕКОТЕСТ»
експортуються у більше ніж 55 країн. Підприємство пра
цює в умовах впровадженої та сертифікованої системи
управління якістю, про що свідчить виданий міжнарод
ною консалтинговою компанією «Бюро Верітас» серти
фікат на відповідність вимогам стандарту ISO 90012000
№ 203363.
За своїм призначенням продукція підприємства поді
ляється на:
• прилади радіаційного контролю для:
санітарної дозиметрії та екології,
індивідуальної дозиметрії,
пошукових задач,
цивільного захисту і застосування в армії,
служб пожежної охорони,
побутового використання,
навчальних програм;
• блоки детектування різних видів випромінювання;
• автоматизовані системи радіаційного контролю;
• програмне забезпечення для автоматизованих си
стем радіаційного контролю.
Розглянемо докладніше призначення і галузь застосу
вання окремих приладів.
Дозиметр гаммавипромінювання індивідуальний
ДКГ21 «ЕcоtеstCard» призначений
для особистої радіаційної безпеки
персоналу, служить для контролю
дозового навантаження та попе
редження про радіаційну небезпе
ку під час роботи на радіаційно небез
печних об’єктах і під час рятувальних робіт. При
лад за розмірами та формою нагадує кредитну пласти

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ
кову картку. Він може бути корисним для фахівців атом
ної енергетики, фізичних лабораторій, лікаріврадіологів
та дефектоскопістів.
Для перевірки радіаційного стану навколишнього се
редовища, сировини, продукції та для інших цілей розроб
лено дозиметррадіометр гамма, бетавипромінювань
МКС07 «Пошук». За співвідно
шенням «ціна—якість», екс
плуатаційними та ергоно
мічними характеристиками він
не має аналогів у ближньому за
рубіжжі. Його охоче купують і використовують еко
логи, лікарігігієністи СЕС, радіоізотопні лабораторії,
організації із заготівлі металобрухту.
Нова розробка підприємства — інформаційне табло,
яке має дві модифікації: ІТ09 та ІТ09Т. Табло призначе
не для відображення
результатів вимірюван
ня, які отримані від бло
ка детектування гамма
випромінювання БДБГ09; звукової та світлової сигналі
зації при перевищенні порогових рівнів. ІТ09Т додатко
во до вищенаведених функцій відображає реальний час
і температуру навколишнього середовища. Його вико
ристовують у штабах цивільної оборони, радіологічних
лабораторіях, на АЕС, в онкоцентрах, на підприємствах
металургійної та гірничої промисловості, у місцях вели
кого скупчення людей.
Для виявлення переміщення радіоактивних матеріа
лів варто використовувати дозиметррадіометр МКС05
«ТЕРРА». На базі цього приладу львівські інже
нери створили дозиметр для побутових по
треб — «ТЕРРАП». За ціною він цілком до
ступний людям із середнім рівнем достатку.
Свого часу саме цей прилад Міністерство
освіти та науки України рекомендувало
для застосування під час виконання освіт
ніх програм з охорони праці, цивільного
захисту, безпеки життєдіяльності.
Продукція ТМ «ЕКОТЕСТ» демонструвалась на ба
гатьох престижних міжнародних і всеукраїнських спеціа
лізованих виставках. Іноземні фахівці щоразу захоплю
ються високою точністю та надійністю цих приладів, які
позитивно зарекомендували себе у роботі.
Відомо, що прилади такого класу виготовляють і за
кордоном. Але продукція львівських фахівців значно де
шевша, за технічними характеристиками не поступаєть
ся закордонним аналогам, а за деякими параметрами
суттєво їх випереджає. Використання цих приладів — га
рантія радіаційної безпеки!
Н. КУГУК, піарменеджер ПП «НВПП «СпарингВіст
Центр»

ПП «НВПП «СпарингВіст Центр»
Львів, вул. Володимира Великого, 33
Тел. (032) 2421515, факс (032) 2422015
www.ecotest.ua market@ecotest.ua
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будівельної машини встановлюється ГОСТ 12.3.033—84
«Строительные машины. Общие требования безопас
ности при эксплуатации», ГОСТ 25646—95 «Эксплуа
тация строительных машин. Общие требования»
(п. 5.4 ГОСТ 27339—93), а також ДБН В.2.8395 «Тех
нічна експлуатація будівельних машин», ДБН В.2.8998
«Експлуатація будівельних машин. Загальні вимоги»,
ДБН В.2.81400 «Правила зберігання будівельної техні
ки». Перевага в питаннях експлуатації автобетонозмішу
вачів була надана ДБН.
Технологічне змішувальне обладнання автобетоно
змішувача встановлюється на ходовій частині транспорт
ного засобу. До складу технологічного обладнання вхо
дять: змішувальний барабан двоконусної («краплеподіб
ної», «грушоподібної») форми із зубчастою передачею;
завантажувальна воронка; розподільний поворотний
жолоб; редуктор; водяний бак, розділений перегород
кою на дві частини (одна призначена для подачі води в
барабан, інша — для промивання барабана після ви
вантаження суміші) з водяним насосом; привід змішу
вального барабана (може бути відокремленим від при
вода транспортного засобу (гідравлічного) або з відбо
ром потужності від привода транспортного засобу), на
вісна площадка для обслуговування завантажувальної
воронки. Конструкція змішувального барабана забез
печує захист від дії атмосферних опадів і виплескування
суміші під час перевезення. Для подачі суміші на місце
укладання сучасні автобетонозмішувачі можуть комп
лектуватись розчинонасосами, стрічковими транспорте
рамибетоноукладачами, а також забезпечуватись тех
нікою для контролю якості суміші. Робоча місткість змі
шувального барабана сучасних автобетонозмішувачів
становить 3—12 м3. Під час експлуатації автобетоно
змішувача при мінусових температурах зовнішнього
повітря повинні вживатись заходи щодо запобігання за
мерзанню робочої рідини або використовуватись не
замерзаюча робоча рідина.
Розглянемо умови безпечної експлуатації автобето
нозмішувачів
1. До керування автобетонозмішувачем допускаєть
ся особа, яка має професію «машиніст бетонозмішу
вача пересувного» (код професії 8333.2 за Класифіка
тором професій України ДК 003:2005), яка пройшла
відповідний інструктаж, навчання та перевірку знань з
питань охорони праці, медичний огляд, має допуск до
роботи з автобетонозмішувачем та посвідчення водія
на право керування базовим транспортним засобом
(п. 1.3 ГОСТ 12.3.033—84).
2. Власник автобетонозмішувача перед початком
його експлуатації наказом визначає осіб, відповідальних
за технічний стан і безпечну експлуатацію машини, екс
плуатаційний (ремонтний) персонал (п. 6.7 ДБН В.2.8998).
Особа, відповідальна за технічний стан машини (як пра
вило, механік), веде облік напрацювання машини з ре
єстрацією у відповідному журналі (наприклад, Журнал
первинного поточного обліку напрацювання будівель
них машин за формою додатку 10 ДБН В.2.8395)*.
У формуляр (паспорт) автобетонозмішувача заносяться
відомості про закріпленого машиніста, обкатку, напрацю
вання машини, технічне обслуговування і ремонт, причо
му останні дві позиції заносяться щоквартально
(пп. 6.7, 11.2 ДБН В.2.8995).

3. Передбачається щозмінний (перед початком робо
ти) огляд і технічне обслуговування автобетонозмішувача
в порядку, визначеному його експлуатаційною документа
цією. Перед виїздом на лінію особа, відповідальна за ви
пуск машин на лінію, контролює проходження передрей
сових технічного огляду автобетонозмішувача та медогля
ду машиніста, видає машиністу подорожній (маршрутний)
лист з відмітками про технічну справність базового транс
портного засобу та виробниче завдання (маршрут).
4. Перед завантаженням суміші випускний проріз бун
кера бетонного вузла повинен по вертикалі співпадати
із завантажувальною воронкою автобетонозмішувача.
Максимально допустима висота вільного падіння суміші
під час видачі у ємкість не повинна перевищувати при ви
користанні щільних заповнювачів — 2 м, пористих — 1,5 м
(п. 6.3 ДБН А.3.1896). Машиніст не повинен допускати
перевезення суміші, обсяг якої перевищує допустиму ван
тажопідйомність змішувального барабана, та залишати
в барабані суміш на термін її тужавлення. Не допуска
ється перебування людей на приймальних площадках
(естакадах) під час завантаження або вивантаження су
міші, а також експлуатація автобетонозмішувачів за від
сутності інвентарних захисних кожухів робочих органів,
що рухаються або обертаються. Перед початком руху
розподільний поворотний жолоб автобетонозмішувача
надійно закріплюється спеціальним пристроєм.
5. На об’єкті будівництва машиніст автобетонозмішу
вача керується вказівками відповідальної особи будівель
ної організації, а у разі виконання робіт в охоронних
зонах отримує відповідний допуск і проходить цільовий ін
структаж з питань охорони праці. До початку маневру
вання машиніст повинен подавати звуковий попереджу
вальний сигнал. Під час вивантаження суміші автобето
нозмішувач встановлюється на передбачених для цього
естакадах або непохилих площадках з твердим покрит
тям, де забезпечується вільний прохід шириною не менше
ніж 1 м і передбачаються блокувальні пристрої для коліс.
При переміщенні автобетонозмішувача біля виїмок (кот
лованів, канав, траншей тощо) машиніст повинен дотри
муватись мінімально допустимих відстаней від основи ви
їмки до найближчої опори (колеса) автобетонозмішувача
(див. табл. 3 СНиП ІІІ480* «Техника безопасности в
строительстве», НПАОП 45.27.0280).
6. На об’єкті будівництва машиніст повинен визначи
тись з місцем зливання води після промивання змішу
вального барабана, яке виконується після закінчення ви
вантаження суміші. Роботи всередині змішувального ба
рабана (наприклад, очищення поверхні барабана від
залишків суміші) здійснюються при непрацюючому
(надійно заблокованому) барабані з використанням
електроінструменту напругою не вище 42 В. Для очи
щення верхньої внутрішньої поверхні барабана необхід
но прокрутити його на половину обороту. Очищення
розподільного поворотного жолоба та завантажуваль
ної воронки здійснюється при нерухомому змішувально
му барабані з навісної площадки.
7. Можливість використання за призначенням та до
цільності ремонту автобетонозмішувача визначається
на підставі рішення комісії, очолюваної головним інже
нером (головним механіком), оформленого відповідним
актом (п. 7.18 ДБН В.2.8395; п.11.4 ДБН В.2.8998).
8. Періодичність технічного обслуговування та ремон

* Детальніше нормативні вимоги щодо безпечної експлуатації автобетонозмішувача (як будівельної машини) на всіх етапах його експлуата
ції розглянуто в методичному посібнику: Федоренко М. Д. Організація будівельного виробництва. Безпека праці. — К.: Основа, 2008.—
Кн. 1.— 104 с.
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