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ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ДАНИХ ДЕФЕКТОСКОПІЇ ДЕТАЛЕЙ МОБІЛЬНОЇ
ТЕХНІКИ
Войналович О. В., кандидат технічних наук, доцент
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Нині більшість науковців та фахівців у галузі безпеки праці стверджують,
що розроблені методи оцінення професійного ризику не дозволяють об’єктивно
оцінити рівень ризику виконання робіт з використанням машин і механізмів,
зокрема й тих, що належать до підвищеної небезпеки. Використовувані методи
здебільшого враховують ризик помилкових дій працівників (операторів
машин), залишаючи поза увагою технічний стан машин та критичність
накопичення дефектів протягом тривалої експлуатації, що може призвести до
аварійних ситуацій та нещасних випадків. Тому актуальним є розроблення
методу оцінення професійного ризику з урахуванням впливу «організаційних»
та «технічних» чинників, як основи для прогнозування залишкового,
безпечного для працівників ресурсу машин.
Мета роботи: розробити метод оцінення професійного ризику за тривалої
експлуатації мобільної сільськогосподарської техніки з урахуванням впливу
організаційного (помилок механізаторів і керівників робіт) та технічного
(наявність експлуатаційних пошкоджень деталей вузлів машини) чинників.
У даній роботі запропоновано методику розрахунку професійних ризиків
для різних видів механізованих робіт у сільському господарстві з
використанням колісних тракторів. Як базові події розглядали організаційні
причини виробничого травматизму, зокрема порушення вимог охорони праці
механізаторами і керівниками робіт, та технічні несправності вузлів тракторів,
зумовлені виникненням і поширенням експлуатаційних тріщин у
відповідальних деталях. Загальна сума ймовірностей базових подій має
дорівнювати одиниці.
Розроблений метод оцінення професійного ризику за тривалої
експлуатації мобільної сільськогосподарської техніки дозволяє врахувати
вплив «організаційного» (помилок механізаторів і керівників робіт) та
«технічного» (наявність експлуатаційних пошкоджень деталей) чинників.
Показано, що побудова моделей небезпечних виробничих ситуацій має
базуватися на виокремленні однієї (головної) події, власне небезпечної ситуації
і багатьох передумов - помилкових дій працівників, відмов техніки і
несприятливих зовнішніх впливів виробничого довкілля.
Результати розрахунку елементів логіко-імітаційної моделі процесу
перебігу травмонебезпечної ситуації дозволяють оцінити ризик травмування
працівників, які експлуатують мобільну сільськогосподарську техніку, зокрема
внаслідок накопичення експлуатаційних пошкоджень у відповідальних деталях
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вузлів. Отримані значення, що відповідають недопустимому професійному
ризику, мають бути підставою для дотримання нормативних термінів
проходження технічного обслуговування мобільної техніки та заміни
пошкоджених деталей
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