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Анотація. У роботі зазначено, що виробничі умови робітників у гальванічних 

цехах відрізняються наявністю вкрай шкідливих умов виробництва з небезпечними та 
шкідливими виробничими факторами, вплив яких на персонал викликає професійні 
захворювання. Професійні захворювання працівників у гальванічних цехах значною 
мірою пов'язані з впливом на людину шкідливих виробничих чинників виробництва. 
Визначено основні шляхи та заходи забезпечення виробничої безпеки та охорони 
здоров'я робітників гальванічного виробництва. 
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Abstraction. The article states that the working conditions of workers in electroplating 

shops are distinguished by the presence of extremely harmful production conditions with 
dangerous and harmful production factors. Occupational diseases of workers in electroplating 
shops are largely associated with the impact of harmful production factors on humans. The 
main ways and measures to ensure industrial safety and health protection of workers in 
electroplating production are determined. 
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Постановка проблеми. Сучасне гальванічне виробництво забезпечує виконання 

різних видів покриттів, серед яких можуть бути: хромування, цинкування, кадмування, 
нікелювання, міднення, срібло. При цьому переважна більшість токсичних речовин 
виділяється безпосередньо в процесі нанесення гальванічних покриттів, коли в повітряне 
середовище цеху викидаються аерозолі розчинів електролітів, до складу яких входять такі 
шкідливі речовини, як неорганічні кислоти (сірчана, азотна, фосфорна та ін.) луги, сполуки 
хрому, нікелю, кадмію та інших металів. Найбільшу шкоду несе проникнення цих речовин 
в організм людини через органи дихання та шкіру. Тому гальванічні цехи відносять до 
шкідливих ділянок виробництва.  
  



«Actual scientific research in the modern world» ISCIENCE.IN.UA 
Issue 5(85) p. 1 ISSN 2524-0986 

 

108 
 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Гальванічне покриття металу - це чудовий спосіб уникнути багатьох проблем і 

збільшити термін служби обладнання, агрегатів та інших пристроїв. Нанесення 
гальванічних покриттів методом хромування або нікелювання потребує спеціального 
виробничого процесу та кваліфікованого персоналу [1].  

Небезпечні та шкідливі фактори гальванічного виробництва за природою впливу 
на людину можна звести до трьох основних груп: фізичні, хімічні, психофізіологічні [2].  

Найбільшу шкідливість гальванічне виробництво має через наявність агресивних 
хімічних факторів [3]. З'єднання металів викликають хронічні отруєння, вплив кислот та 
лугів – опіки. Крім того, тривалий вплив розчинів електролітів на шкіру призводить до 
хронічних захворювань шкірного покриву, а тривалий вдих речовин, що входять до 
складу електролітів, – до специфічних уражень дихальних шляхів. Наприклад, вплив 
хромового ангідриду, що застосовується в процесі хромування, викликає серйозні 
захворювання слизової оболонки носа аж до перфорації хрящової частини носової 
перегородки. Дію на шкіру може надавати також бензин, хлоровані вуглеводні та гас, які 
застосовуються для знежирення виробів. 

У нікелювальників серед уражень шкірного покриву перше місце за частотою 
займають екземи і дерматити, викликані солями нікелю. Знежирення шкіри рук під 
впливом лугів та органічних розчинників, а також підвищена температура ванни та 
велика щільність струму посилюють чутливість до нікелю. У хромувальників частіше 
спостерігається ураження слизової оболонки носа та верхніх дихальних шляхів [4]. 

Метою даної статті є визначення основних шляхів та заходів забезпечення 
виробничої безпеки та охорони здоров'я робітників гальванічного виробництва. 

Виклад основного матеріалу  
Оскільки в процесі гальванічного виробництва працівники наражається на 

небезпеку, необхідно розробляти та впроваджувати заходи щодо зменшення впливу 
небезпечних речовин на здоров'я працівників [5, 40]. 

Сформулюємо напрями забезпечення безпеки технологічних процесів при 
нанесенні металопокриттів. Необхідно: 

1. автоматизувати процеси, які є джерелом небезпечних та шкідливих виробничих 
факторів, провести їх герметизацію; 

2. замінити токсичні та горючі речовини нетоксичними та негорючими; 
3. усунути/зменшити безпосередній контакт працівників з речовинами, що 

шкідливо впливають на працівників; 
4. використовувати автоматизовані методи визначення концентрації речовин 1-го 

класу небезпеки в повітрі робочої зони; 
5. у разі порушення технологічного процесу використовувати блокувальні 

пристрої та засоби світлової/звукової сигналізацій; 
6. своєчасно видаляти та знешкоджувати відходи виробництва, що є джерелами 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів. 
На кожному підприємстві в установленому порядку повинні бути розроблені та 

затверджені технологічні інструкції та інструкції з охорони праці по кожному способу 
нанесення металопокриттів. Технологічні процеси нанесення металопокриттів повинні 
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виконуватися відповідно до встановленої технології. При роботі на автоматах, 
напівавтоматах та інших механізованих установках та потокових лініях з нанесення 
металопокриттів повинні виконуватись вимоги безпеки праці, передбачені 
експлуатаційними інструкціями організації-виробника. Відходи виробництва необхідно 
збирати в спеціально відведених місцях. Їх треба утилізувати або переробляти згідно 
нормативно-технічної документації на відповідний технологічний процес, що 
проводиться, з урахуванням хімічного складу і фізичного стану відходів. Завантаження у 
ванни та вивантаження з них великогабаритних виробів повинні здійснюватися 
вантажопідйомними пристроями. 

Гальванічні цехи слід споруджувати з вогнестійкого матеріалу, розміщувати по 
відношенню до житлових забудов з підвітряного боку та на відстані, що визначається 
відповідно розрахунку розсіювання шкідливих речовин, але не менше ніж 50 м від 
житлових будівель. При розміщенні цехів, ділянок нанесення металопокриттів у 
багатоповерхових будинках повинні бути вжиті заходи, що виключають можливість 
попадання повітря, забрудненого парами та пилом, у приміщення, а також у суміжні 
приміщення, в яких розташовуються інші виробництва. На території організації має бути 
ізольоване приміщення для збирання, короткочасного зберігання та утилізації відходів, 
отриманих під час роботи з нанесення металопокриттів. Виробничі будівлі мають бути 
захищені від прямих ударів блискавки блискавковідводами, влаштованими з 
урахуванням первинних та вторинних проявів блискавок. Перевірка засобів грозозахисту 
та стану заземлення має проводитись регулярно за затвердженим графіком. У цехах та 
на ділянках нанесення металопокриттів повинні бути первинні засоби пожежогасіння 
відповідно до вимог правил пожежної безпеки. 

На складах кислот, у цехах та на ділянках для приготування, очищення та 
нейтралізації розчинів, нанесення металопокриттів, у насосній слід використовувати 
електродвигуни, захищені стійкою ізоляцією від шкідливого впливу хімікатів та вологості. 
Струмопровідні частини електроустановок низької напруги повинні бути закриті або 
захищені. Пускові пристрої електроустаткування мають бути миттєвої дії. Ручки, рукоятки, 
маховики пускових пристроїв електроустаткування мають бути з ізолюючих матеріалів. 
Зовнішня електропроводка виробничого обладнання має бути захищена від механічних 
пошкоджень та хімічної дії. У виробничих приміщеннях нанесення металопокриттів, а 
також у приміщеннях для зберігання та розливу кислот силові електромагістралі 
необхідно прокладати зверху. У виняткових випадках під час прокладання магістралей по 
підлозі їх слід укладати у герметичні труби. Для попередження працівників про 
можливість ураження електричним струмом на ділянках нанесення металопокриттів 
повинні бути вивішені попереджувальні написи, плакати та знаки, а на підлозі укладено 
дерев'яні ґрати, вкриті гумовими килимками. Температура поверхонь виробничого 
обладнання та огороджувальних пристроїв не повинна перевищувати зазначену у їх 
технічних паспортах та відповідних санітарних правилах. Пуск в експлуатацію 
виробничого обладнання має проводитись після складання акта приймання, підписаного 
представником адміністрації організації. Баки, збірники та мірники для розчинення 
кислот, лугів, солей та нейтралізації розчинів повинні бути забезпечені кришками, 
витяжною вентиляцією, вимірювачами рівня та переливними пристроями. Насоси для 
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перекачування кислот, лугів та інших агресивних рідин повинні автоматично 
відключатися після наповнення ємності. Ремонт електролітичних ванн необхідно 
здійснювати, використовуючи індивідуальні засоби захисту: діелектричні рукавички, 
калоші, окуляри, килимок. Очищати обладнання перед ремонтом необхідно вологим 
способом; нашарування, що зчищаються, слід знешкоджувати. Після закінчення робіт усі 
інструменти та пристрої, що використовувалися при розбиранні, чищенні та ремонті 
виробничого обладнання, необхідно знешкодити та промити. Перед допуском до 
ремонтних робіт працівники повинні пройти інструктаж про безпечні прийоми роботи. 

Згідно з чинним законодавством при вступі на роботу працівникам необхідно 
пройти попередній, а в подальшому - періодичний медичний огляд. До робіт з нанесення 
металопокриттів допускаються особи віком від 18 років. Не рідше одного разу на рік 
комісією, склад якої затверджується роботодавцем, проводиться перевірка знань 
працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки. Роботодавець повинен 
своєчасно забезпечити працівників спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту для захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів 
не нижче встановлених норм, а також забезпечити зберігання, дезінфекцію, дегазацію, 
дезактивацію, прання, сушіння та ремонт виданих працівникам спеціального одягу, 
взуття та інших засобів індивідуального захисту. Працівники, які працюють з 
електролітами та розчинами кислот та лугів, використовують спеціальні одяг, взуття, 
рукавиці, прогумований фартух, захисні окуляри. Необхідно додаткове використання 
протигазів або фільтруючих респіраторів працівниками, які працюють з 
концентрованими кислотами, хромовими та фторо-водневими електролітами. Роботи з 
очищення ванн необхідно здійснювати у спеціальних одязі, взутті та протигазі. При 
роботах з речовинами та розчинами, що викликають подразнення шкіри та слизової 
оболонки носа, треба використовувати профілактичні пасти чи мазі. Робітникам, які 
працюють з розчинами, що містять речовини 1-го, 2-го класів небезпеки, заборонено 
виходити у спеціальних одязі, взутті з робочого приміщення, а також зберігати засоби 
індивідуального захисту разом з особистим одягом. На ділянках нанесення 
металопокриттів у працівників повинні бути запасні спеціальні одяг та взуття, що 
видаються у разі аварії. Необхідно систематично перевіряти терміни використання 
діелектричних захисних засобів під час експлуатації електроустановок, встановлені 
Міжгалузевими правилами з охорони праці. Слід проводити навчання працівників 
правилам користування засобами індивідуального захисту та способам перевірки їх 
справності. У цеху у наявності повинні бути аптечки, укомплектовані необхідними 
медикаментами та перев'язувальними матеріалами. Поблизу робочих місць слід мати 
ємності з 3% розчином борної кислоти для нейтралізації лугу і 3% розчином питної соди 
для нейтралізації кислоти.  

У сфері реагування на надзвичайні ситуації повинна бути забезпечена система 
екстреної медичної допомоги [6, 130]. Усі працівники повинні вміти надавати першу 
допомогу потерпілим при отруєнні та опіках кислотою, лугом та іншими хімічними 
речовинами, а також при ураженнях електричним струмом. Правила надання першої 
допомоги мають бути вивішені у цеху на видному місці. 
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Висновки. Умови праці у гальванічному цеху пов'язані з професійним ризиком 
для здоров'я персоналу. Чітке дотримання заходів охорони праці у гальванічних цехах, 
максимальне забезпечення безпечного виконання робіт через використання і 
запровадження усіх можливих напрямів забезпечення захисту працівників значно 
знизять рівень травматизму і кількість професійних захворювань на виробництві. 
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