
 

 

 

 

 

 

 



 

Створення безпечних умов праці найважливіша задача 

будь-якого виробництва. За правильну організацію і стан 

охорони праці несе відповідальність керівництво 

підприємства. Безпека зварювальних робіт цілком 

залежить від рівня професійної майстерності, знань і 

уміння виконання їх зварником. 

До виконання електрозварювальних робіт 

допускаються особи не молодше 18-літнього віку, які 

пройшли медичний огляд, навчені за програмою 

теоретичної і практичної підготовки, склали іспит 

кваліфікаційній комісії і мають посвідчення установленого 

зразка. 

Всі методи зварювання вимагають дотримання певного 

комплексу правил охорони праці. На зварювальника під 

час зварювання плавленням в тій чи іншій мірі існує 

можливість небезпечних впливів в зв’язку з наступними 

факторами: 

 ураження електричним струмом при дотику до 

струмоведучих частин електричного кола; 



 ураження променями електричної дуги очей і відкритої 

поверхні шкіри; 

 опіки від крапель металу і шлаку при зварюванні; 

 отруєння шкідливими газами, що виділяються при 

зварюванні і при забрудненні приміщень пилом і випарами 

різних речовин; 

 вибухи через неправильне поводження з балонами 

стисненого газу або через виробництво зварювання в 

ємностях з-під горючих речовин, або виконання 

зварювання поблизу легкозаймистих і вибухонебезпечних 

речовин; 

 пожежі від розплавленого метал у і шлаку в процесі 

зварювання; 

 травми різного роду механічного характеру при 

підготовці важких виробів до зварювання і в процесі 

зварювання. 

Для запобігання небезпеки ураження електричним 

струмом необхідно, щоб джерела живлення мали 

автоматичні пристрої, що відключають їх при обриві дуги 

протягом не більше 0,5 с. 

 

 

 



 

 

З метою зменшення небезпеки ураження електричним 

струмом зварювальнику слід дотримуватися наступних 

заходів: 

 надійна ізоляція всіх, проводів, пов’язаних з 

живленням джерела струму і зварювальної дуги; 

 надійний пристрій електродотримача з гарною 

ізоляцією, яка гарантує, що не буде випадкового контакту 

струмоведучих частин електродотримача зі зварним 

виробом або руками зварника; 

 робота у справно-сухому спецодязі і рукавицях. При 

роботі в тісних відсіках і замкнутих просторах обов’язкове 

використання гумових калош і килимків, джерел 

освітлення з напругою не більше 6-12 В; 

Для запобігання небезпеки ураження бризками 

розплавленого металу і шлаку використовують спецодяг 

(брюки, куртку і рукавиці) з брезентової або спеціальної 

тканини. Куртки при роботі не слід вправляти у штани, а 



взуття повинне мати гладкий верх, щоб бризки 

розплавленого металу не потрапляли всередину одягу, так 

як в цьому випадку можливі важкі опіки. 

Небезпека виникнення пожеж від розплавленого 

металу і шлаку існує в тих випадках, коли зварювання 

виконують по металу, що закриває дерево або горючі 

матеріали, на дерев’яних лісах, поблизу легкозаймистих 

матеріалів тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: редакція журналу «Охорона праці 

і пожежна безпека» за матеріалами Управління 

Держпраці у Харківській області 
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