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Робота на машинобудівному підприємстві, особливо в ливарному 

виробництві, полягає в якісному виконанні всіх етапів технологічного процесу. 

Окрім планових нормативів, є необхідність в дотриманні певних технічних 

норм і вимог, одним з яких є створення комфортних умов для робітників, у 

тому числі на обрубній ділянці, що виконують відповідні виробничі операції. 

Так, не останню роль в цьому, відіграє освітлення. Недолік світла позначається 

не тільки на якості виробленої продукції, а й на продуктивності праці, а також 

може стати причиною підвищеного травматизму. Саме тому вибір промислових 

світильників є дуже актуальним і питання освітлення знаходиться під 

постійним контролем, фахівців з охорони праці. 

У даний час на обрубній ділянці використовується штучне освітлення: 

комбіноване, загальне. Ділянка обрубки лиття освітлюється світильниками, 

рівномірно розташованими над поверхнею простору, та оснащена 

люмінесцентними лампами однакової потужності.  

Проведено розрахунок штучного освітлення ділянки обрубки лиття [1]. 

Вихідні дані: Еmin = 300 лк, тип лампи – ЛТБ 40-4 (світловий потік лампи 

дорівнює 2450 лк). Встановлено, що для освітлення даної обрубної ділянки 

необхідно 5 світильників типу ЛСО-02, з кількістю ламп у світильнику - 2. 

Для покращення рівня освітленості на робочому місці обрубувача 

пропонується обладнати сучасними світлодіодними  лампами та світильниками. 

Головними критеріями, при виборі світлодіодних промислових 

світильників є: надійність, економічність і тривалий термін використання. 

Термін служби світлодіодних високопотужних ламп у кілька разів 

перевищує тривалість використання ламп розжарювання та в 2 рази 

люмінесцентних і може досягати 50 000 годин, що рівнозначно 5-6 рокам 

безперервної роботи.  

Екологічність – це ще одна з переваг LED ламп. Вони не містять жодних 

шкідливих речовин (наприклад, ртуті), які негативно можуть впливати на 

навколишнє середовище, немає ефекту мерехтіння тощо. 

Пропонується застосувати на робочому місці обрубувача сучасні 

високопотужні світлодіодні лампи промислові циліндричної форми (aluplast) з 

рівнем захисту IP20, де світловий потік дорівнює = 2600 лк [3].  

Плюси світлодіодних високопотужних ламп ІР20:  

 високий світловий потік і рівномірний розподіл світла, які не шкодять 

зору і здоров'ю людей;  

 міцний корпус із захистом IP20 оберігає лампу від попадання вологи і 

бруду всередину;  
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 світлодіоди практично не випромінюють тепла, тільки в малих 

кількостях, завдяки чому не нагрівають розташовані поблизу 

предмети;  

 вони працюють абсолютно безшумно, що дозволяє використовувати 

їх у всіх тих умовах, коли важлива тиша. 
 

Також запропоновано застосовувати на робочому місці обрубувача 

сучасні промислові світлодіодні (LED) світильники. Для них характерні 

наступні властивості:  

 висока енергоефективність (від 140 лм/Вт); 

 захист від пилу та вологи IP54/IP65, який дозволяє застосовувати 

лампи в різноманітних умовах;  

 екологічно чисті (не містять ртуті); 

 стабільна робота при температурних перепадах; 

 високий коефіцієнт передачі кольору; 

 відсутність ефекту мерехтіння; 

 зниження навантаження на електромережу підприємства.  
 

Виробничі світлодіодні світильники ТМ ІСКРА виготовляються 

враховуючи складні умови експлуатації освітлювальних приладів, у тому числі 

на ділянці обрубки лиття [3].  

Вище вказаним вимогам відповідає «Світильник вологозахищений Іскра 

дельта з решіткою ІР54», який можна застосовувати в приміщеннях з 

підвищеним вмістом пилу з захистом ІР54. 

Так, кожен керівник або власник будь-якого підприємства, зацікавлений у 

підвищенні рентабельності і нарощуванні виробничих потужностей, 

зобов'язаний приділяти максимальну увагу питанням безпеки і бути 

зацікавленим у створенні сприятливих умов для персоналу, задіяного у 

виробничому процесі. А для цього необхідно правильно підібрати освітлення 

на всіх технологічних етапах і ділянках. Промислові світильники є важливим 

елементом виробничого процесу та забезпечать комфортні умови на робочому 

місці обрубувача. 

Таким чином, проведено аналіз рівня освітленості на робочому місці 

обрубувача. Для забезпечення комфортних і безпечних умов праці 

пропонується обрубну ділянку обладнати сучасними світлодіодними лампами 

та промисловими світильниками вітчизняного виробництва вище вказаних 

типів. 
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