Інструкційна картка для самостійної роботи № 8
Тема 2.6. Електромагнітні поля та випромінювання радіочастотного
діапазону
Мета
навчальна: вивчити вплив електромагнітних полів та електромагнітних
випромінювань на працюючих та методи контролю.
виховна: прищеплювати студентам відповідальність за створення безпечних і
здорових умов праці на робочому місці.
пізнавальна: розвивати уміння користуватися всіма доступними джерелами
знань.
Питання для самостійної роботи:
1. Джерела, особливості і класифікація електромагнітних випромінювань та
електричних і магнітних полів.
2. Характеристики полів і випромінювань.
3. Нормування електромагнітних випромінювань, прилади та методи
контролю.
4. Захист від електромагнітних випромінювань і полів.
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Методичні рекомендації
При самостійному вивченні матеріалу необхідно насамперед сформувати
поняття іонізуюче, ультрафіолетове, електромагнітне, лазерне випромінювання.
Іонізуючим є будь-який вид випромінювання, взаємодія якого із
середовищем спричиняє виникнення електричних зарядів різних знаків. У
виробничих умовах має місце й ультрафіолетове випромінювання, джерелами
якого є електродугове зварювання, плазматичне обладнання, газорозрядні лампи
тощо. Електромагнітне випромінювання – це процес утворення вільного
електромагнітного поля, що випромінює заряджені частинки, які прискорено
рухаються.
Далі необхідно визначити особливості і класифікацію електромагнітних
випромінювань та електричних і магнітних полів. Необхідно визначити засоби та
методи захист від іонізуючих, ультрафіолетових, електромагнітних та лазерних
випромінювань.
Вивчаючи нормування електромагнітних випромінювань необхідно
звернути увагу на ДСН 239-96 ―Державні санітарні норми і правила захисту
населення від впливу електромагнітних випромінювань‖. Нормування
електромагнітних випромінювань здійснюється в діапазоні частот 60кГц – 300
ГГц. Санітарними нормативами також встановлюються захисні зони поблизу
ліній електропередачі в залежності від їх напруги: 20 м для лінії з напругою 300
кВ, 30 м з напругою 500 кВ і 55 м для лінії з напругою 1150 кВ.
Основні заходи захисту від електромагнітних випромінювань – це захист
часом, захист відстанню, екранування джерел випромінювання, зменшення
випромінювання в самому джерелі випромінювання, виділення зон
випромінювання,
екранування
робочих
місць,
застосування
засобів
індивідуального захисту.
Питання для самоконтролю
1. Які існують джерела електромагнітних полів?
2. Які існують методи захисту організму від негативного впливу
електромагнітних полів?
3. Де використовують електромагнітну енергію?
4. Назвіть основні джерела електростатичного поля й електромагнітних
випромінювань.
5. Назвіть та охарактеризуйте засоби захисту від ультрафіолетового
випромінювання.

6. Назвіть та охарактеризуйте основні методи захисту від їх
електромагнітних полів.
7. Назвіть основні види захисту від електромагнітного випромінювання.
8. Охарактеризуйте дію електромагнітного поля на людину.
9. Назвіть прилади та методи контролю електромагнітних випромінювань.
Викладач: _________ Григор’єва Л.В.
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