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АНОТАЦІЯ
Багрій М.М. Захист працюючих від впливу електромагнітних полів з
використанням новітніх текстильних композиційних матеріалів. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за
спеціальністю 05.26.01 – охорона праці (263 – Цивільна безпека) –
Національний авіаційний університет, Київ. Державна служба України з питань
праці,

Державна

установа

«Національний

науково-дослідний

інститут

промислової безпеки та охорони праці», Київ, 2020.
В дисертаційній роботі розглянуто актуальні на сьогоднішній день задачі,
пов’язані з захистом працюючих від негативного впливу електромагнітних
полів та випромінювань в умовах виробничого середовища з врахуванням
вимог охорони праці.
Актуальність теми дисертаційної роботи обґрунтовується постійним
підвищенням рівня електромагнітного навантаження на виробниче середовище,
не

зважаючи

на

впровадження

Підвищення

рівнів

збільшенням

кількості

енергозаощаджувальних

електромагнітного
електронного

навантаження

та

електричного

технологій.

пояснюється

як

обладнання,

що

використовується у виробничому процесі, так і ущільненням розміщення
обладнання, що використовується в енергетичній галузі промисловості.
В

результаті

відбувається

постійне

і

стабільне

енергонасичення

промислових будівель та споруд, збільшення навантаження на силові системи
електропостачання та електроживлення, наднормативне підвищення рівнів
електромагнітних

полів.

Суттєво

змінюються

якісні

показники

електромагнітного навантаження.
Існуюче сучасне обладнання характеризується великим відсотком
нелінійних електроспоживачів, що при симетричних навантаженнях призводить
до появи у електричній мережі гармонік електроструму промислової частоти та
відповідно появи магнітних полів техногенного походження у виробничих
приміщеннях.
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Крім того, підвищується електромагнітний фон низьких частот, що
притаманно переважній більшості електронного обладнання, що негативно
впливає не тільки на працюючих, а й на стабільність роботи електричного та
електронного обладнання.
Аналіз існуючої електромагнітної обстановки, навіть на підприємствах
електроенергетики та радіотехнічних об’єктах цивільної авіації, показує що
рівні електромагнітних полів у місцях тимчасового (на протязі робочого часу)
перебування та пересування працюючих практично ніколи не перевищують
гранично допустимі рівні у 3–4 рази.
Тому,

виходячи

запропоновано
тонкого,

з

принципів

розроблення

легкого,

та

економічно

розумної

достатності,

дослідження
доступного

захисних

автором

властивостей

екрануючого

матеріалу,

придатного для виготовлення засобів індивідуального та колективного захисту
працюючих

від

впливу

електромагнітних

полів

широкого

частотного

діапазону в умовах виробничого середовища з врахуванням вимог охорони
праці.
На сьогоднішній день в енергетичній галузі України використовуються
індивідуальні
зі

засоби

вплетеними

у

захисту,
нього

виготовлені
тонкими

з

текстильного

металевими

матеріалу

дротами.

Такі

захисні вироби призначені для екранування тільки електричного поля,
в той час як останні дослідження медиків та гігієністів свідчать про
більш

негативний

вплив

на

людський

організм

магнітної

складової

електромагнітного поля.
Крім того, такі матеріали не відповідають чинним ергономічним та
термодинамічним вимогам і втрачають захисні властивості через механічні
пошкодження внаслідок розриву та перелому дротів в процесі експлуатації.
Це також стосується сучасних захисних матеріалів з імплантацією у
синтетичну та натуральну тканину срібних тонких дротів та нанониток.
Недоліком цих матеріалів є також висока вартість, що ускладнює їх широке
застосування.
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Екрануючий

текстильний

матеріал,

з

якого

проектується

та

виготовляється захисний одяг, повинен відповідати сучасним ергономічним та
термодинамічним вимогам й мати малу вагу та високу міцність з відсутністю
деградації захисних властивостей у процесі експлуатації в різних умовах
виробничого середовища.
З

набуттям

чинності

в

Україні

європейських

нормативів

з

електромагнітної сумісності існують невідповідності національним правилам
охорони праці та санітарним нормам з електромагнітної безпеки працюючих.
Це обумовлює необхідність проведення досліджень щодо фактичних
рівнів електромагнітних полів наднизьких та низьких частот у виробничих
приміщеннях, визначення критичності часток нелінійних навантажень та
розроблення науково-обґрунтованих, практично значущих організаційнотехнічних заходів зі зниження впливу електромагнітних полів на працюючих.
Потребують поглибленого вивчення причини появи некомпенсованих струмів
та струмів витоку, генеровані ними електромагнітні поля та визначення умов їх
зниження

до

прийнятного

рівня,

що

суттєво

впливає

на

загальну

електромагнітну обстановку. Слід зауважити, що на сьогоднішній день
недостатньо досліджено просторові критерії розміщення захисних поверхонь
для екранування електричних та магнітних полів потужного електричного
обладнання в умовах змінного електричного навантаження на обладнання та
виробничі будівлі в цілому. Тому, створення нових екологічно безпечних
екрануючих матеріалів, що забезпечують необхідний захист та відповідність
нормативам безпеки та вимогам охорони праці, пояснює тему дисертаційного
дослідження як актуальне науково-практичне завдання.
Метою дисертаційного дослідження є підвищення ефективності захисту
працюючих за рахунок удосконалення захисних властивостей ізотропних
матеріалів на основі металевих та металовмісних мікро- та нанорозмірних
структур, для екранування електромагнітних полів та придатних для
виготовлення

засобів

індивідуального

захисту

працюючих

виробничого середовища з врахуванням вимог охорони праці.

в

умовах
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Доведено, що найбільш ефективним засобом захисту працюючого
персоналу від негативного впливу електромагнітних полів є екранування, за
рахунок чого можливо знизити рівні негативного впливу електромагнітних
полів.
Рівні електричної складової електромагнітного поля технічно легко
знизити будь-яким матеріалом з металевими вставками, екранування магнітної
складової є досить складна технічна задача, та, в першу чергу, залежить від
намагніченості екрану у зовнішньому магнітному полі, тому дослідження
пов’язані з комплексною задачею є ґрунтовними та актуальними.
Для досягнення поставленої мети визначені наступні задачі:
проаналізувати результати досліджень та прикладних розробок у сфері
захисту працюючих від впливу електромагнітних полів екрануванням;
дослідити експериментальним шляхом захисні властивості матеріалів на
основі металевих та металовмісних мікроструктур задля обґрунтування
технології виготовлення засобів індивідуального захисту;
дослідити експериментальним шляхом захисні властивості матеріалів на
основі металевих та металовмісних наноструктур задля обґрунтування
технології виготовлення засобів індивідуального захисту;
удосконалити розрахункові методи визначення захисних характеристик
електромагнітних екранів, визначення та прогнозування захисних властивостей
конструкцій на основі мікро- та нанорозмірних структур;
розробити технологічний процес виготовлення створення спеціального
одягу для захисту працюючих від впливу електромагнітних полів з
урахуванням

ергономічних, механічних та

термодинамічних вимог

до

спеціального одягу. Тому важливо при проектуванні спеціального одягу
керуватися конкретними виробничими умовами, що враховують весь комплекс
показників якості та призначення засобів колективного та індивідуального
захисту працюючих, а також враховувати утилітарні функції спеціального
захисного одягу при використанні в умовах виробничого середовища
з врахуванням вимог охорони праці.
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Розроблено базову конструкція спеціального захисного одягу, що дає
можливість на одній конструктивній основі створювати спецодяг для
різноманітних умов експлуатації з використанням додаткових з’ємних захисних
елементів.
Суттєвою перевагою з’ємних захисних елементів є можливість змінювати
ступені захисту в залежності від конкретних умов виробничого середовища.
При досить малій товщині екрануючого матеріалу (близько 0,25 мм. що складає
1 шар) спостерігається зниження рівнів магнітного та електромагнітного поля.
Тому результати вимірювань захисних властивостей розробленого захисного
костюму дають чіткі показники захисних властивостей, що підтверджується
впровадженням результатів досліджень в реальних виробничих умовах.
При

впровадженні

на

ДП

«Південна

електроенергетична

система»

НЕК «УКРЕНЕРГО» на ПС 330 кВ «Аджалик» та ПС 330 кВ «Новоодеська» у
реальних виробничих умовах визначено, що металополімерні вставки на
текстильній

основі

забезпечують

гарантовані

електричної складової електромагнітного

поля

коефіцієнти

екранування

промислової частоти

–

5,2-5,4, магнітної складової – 6,7-7,0.
Впровадження результатів дослідження в навчальний процес кафедри
цивільної та промислової безпеки Факультету екологічної безпеки, інженерії та
технологій Національного авіаційного університету показало ефективність та
доцільність під час навчання та набуття навиків з визначення та прогнозування
виробничих ризиків.
Коефіцієнт екранування технічно підвищується за рахунок концентрації
екрануючої субстанції чи зміни кількості шарів екрануючого матеріалу.
Також екрануючий текстильний матеріал не потребує додаткового заземлення.
Встановлено

математичну

залежність

коефіцієнта

екранування

від кількості шарів екрануючого матеріалу n та дискретності коефіцієнта
екранування F, що дає можливість розрахунковим методом визначати та
прогнозувати коефіцієнт екранування захисних конструкцій на основі мікро- та
нанорозмірних структур для конкретних умов виробничого середовища.
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З розвитком техніки та технологій, в свою чергу, спеціальний
захисний

одяг

нові технічні
авіаційної

потребує
рішення

галузі

постійного

для

та

вдосконалення,

працюючих

атомних

електромонтажників.

використовуються

станцій,

Значно

працюючих

розширюється

перелік необхідних вимог, що висуваються до спеціального чи виробничого
захисного одягу в процесі експлуатації в умовах виробничого середовища.
Високу

якість

захисного

одягу

відіграє

комплексний

підхід

до процесу проектування та серійного виготовлення з врахуванням необхідних
параметрів захисту що послаблюють негативний вплив шкідливих факторів
виробничого середовища та враховують вимоги з охорони праці.
Промислове виготовлення спеціального захисного одягу потребує
системного проектування, а саме: розробки оптимального виробничого процесу
з врахуванням раціональної організації процесу швейного виробництва,
використання нової техніки, новітніх методів обробки деталей та вузлів виробу,
вибір прогресивних технологій виготовлення виробів, високопродуктивного
технологічного обладнання, засобів малої механізації, технологічні розрахунки
витрат матеріалів.
Ключові

слова:

електромагнітна

безпека,

електромагнітні

поля,

спеціальний захисний одяг, охорона праці, екрануючі матеріали, залізорудний
пил, збагачена залізна руда, коефіцієнт екранування, композитні матеріали,
наноструктури, мікроструктури, дисперсність.
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ABSTRACT
Bahrii M. Protection of workers from the effects of electromagnetic fields
using the latest textile composite materials. – Manuscript.
The thesis for the acquisition of the academic degree of the Candidate of
Engineering on the specialty 05.26.01 – occupational safety (263 – Civil safety). –
National Aviation University, Kyiv.
State Service of Ukraine for Labor, State Institution "National Research
Institute of Industrial and Occupational safety", Kyiv, 2020.
In the thesis are considered relevant today the issues of the personnel
protection against the negative influence of electromagnetic fields and radiation.
The relevance of the thesis topic is substantiated by the constant increase in the
level of electromagnetic load on the industrial and domestic environment, despite of
growing introduction of energy-saving technologies. It should be noted that an
important aspect is taking into account certain environmental factors, which are also
relevant in development and implementation newest shielding materials.
The increase in the level of electromagnetic load can be explained both by the
increase in the number of electronic and electrical equipment used in the production
process and by more compacted location of equipment used in industry and
everyday life.
As a result, there is a constant and stable energy saturation of industrial and
civil buildings and structures, increasing the load on the power supply systems,
which, in turn, forms the excessive increase in the levels of electromagnetic fields.
Also qualitative indicators of electromagnetic loading change significantly.
The existing modern equipment is characterized by high percentage of
nonlinear power consumers, which under symmetrical loads leads to the appearance
of the harmonics of the industrial frequency electric current in the electrical network
and, accordingly, the appearance of magnetic fields of man-made origin in the
production facilities. In addition, the electromagnetic background of low frequencies
increases, which is a typical situation for the majority of electronic equipment, thus
negatively affecting not only the workers, but also the stability of the equipment.
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The analysis of the existing electromagnetic situation, even at power plants and
engineering facilities of civil aviation, shows that the levels of electromagnetic fields
in the temporary places of workers (due the working time) staying and movement
almost never exceed the maximum allowable 3-4 times.
Therefore, based on the principles of reasonable sufficiency, it is advisable to
develop and study the protective properties of thin, light, economical affordable
shielding material suitable for manufacturing the means of collective and individual
protection of workers from the effects of electromagnetic fields of a wide frequency
spectrum.
Today in the energy sector of Ukraine individual means of protection are used,
they are made of textile material with thin metal wires woven into it. Such protective
products are designed to shield only the electric field, while recent studies by
physicians and hygienists show more negative impact of the magnetic component of
the electromagnetic field on human body.
In addition, such materials do not meet the current ergonomic and
thermodynamic requirements and lose their protective properties due to mechanical
damage resulted from rupture and fracture of the wires during the operation.
This is also the case for modern protective materials with implantation of silver
thin wires and nanowires into the synthetic and natural fabric.
The disadvantage of such materials is also the high cost, which complicates
their widespread use.
Shielding textile material for designing and production of protective
clothing must meet modern ergonomic and thermodynamic requirements and have
low weight and high strength with no degradation of protective properties during
operation.
With the implementation of European standards on electromagnetic
compatibility in Ukraine, a number of inconsistencies with national rules of
occupational safety and sanitary standards on electromagnetic safety have been
identified.
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This necessitates research on the actual levels of electromagnetic fields of
ultra-low and low frequencies in industrial premises, determining how critical the
share of nonlinear loads is and the development of scientifically sound, practically
significant organizational and technical measures to reduce the impact of
electromagnetic fields on workers.
There is also a need for the in-depth study of the causes of uncompensated
currents and leakage currents, the electromagnetic fields generated by them and
determine the conditions for their reduction to the acceptable level, what significantly
affects the overall electromagnetic environment.
It should be noted that to date, the spatial criteria for the placement of
protective surfaces for shielding the electric and magnetic fields of high-power
electrical equipment under conditions of variable electrical load on equipment and
industrial buildings in general have not been sufficiently studied.
Therefore, the creation of new environmentally friendly shielding materials
that provide the necessary protection and compliance with safety standards makes the
thesis research topic an urgent scientific and applied task.
The purpose of the thesis research is to develop and analyze the protective
properties of the material for shielding electromagnetic fields, suitable for production
of personal protective equipment, development of general principles of protective
clothing design and manufacturing.
It is proved that the most effective means of protecting employees from the
negative effects of electromagnetic fields is shielding, due to which it is possible to
reduce the levels of negative effects of electromagnetic fields.
The levels of the electric component of the electromagnetic field are
technically easy to reduce with any material with metal inserts, but shielding the
magnetic component is a rather difficult technical task and primarily depends on the
magnetization of the screen in an external magnetic field.
To achieve this goal in thesis research, the following tasks have been identified
and solved:
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Were analysed the available research results and applied developments in the
field of protection of workers against the influence of electromagnetic fields by
shielding;
Was developed the technology of production of shielding material on a textile
basis and tested in real production conditions the protective properties of the material
containing metal and metal-containing microstructures and were tested in real
production conditions , the technology of production of shielding material on a textile
basis and tested in real production conditions the protective properties of the material
containing metal and metal-containing nanostructures and were tested in real
production conditions;
Was determinate special physical and mechanical properties of the shielding
material, ergonomic and hygienic indicators, which must meet the designed and
developed special protective clothing.
Was developed the algorithm for designing special clothing to protect workers
from the effects of electromagnetic fields based on ergonomic, mechanical and
thermodynamic requirements for special protective clothing.
It is necessary to note factors of preservation of working capacity, maintenance
of reliable protection during all period of a wearing.
That’s why it is important to use special production conditions while designing,
which are including the whole set of quality and purpose indicators, as well as take
into account the utilitarian functions of special protective clothing.
Was developed basic design of special protective clothing, which allows on
one design basis to create overalls for different operating conditions with the use of
additional removable protective elements.
The main advantages of removable protective elements are the ability to
change the degree of protection depending on the specific production conditions.
With a fairly small thickness of the shielding material (about 0,25 mm). Which
is 1 layer) there is a decrease in the levels of magnetic and electromagnetic
fields.
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That’s

why

results

of

measurements

of

the

protective

properties

of the developed protective suit give clear indicators of protective properties,
which is confirmed by the implementation of research results in real production
conditions.
While
NPC

implementation

«UKRENERGO»

substation

330

kV

on

on

SE

substation

«Novoodeska»

in

real

«Pivdenna

Power

System»

kV

“Ajalik”

production

conditions,

330

and
it

is

determined that metal-polymer inserts on a textile basis provide guaranteed
shielding

coefficients

of

the

electric

component

of

the

electromagnetic

field of industrial frequency – 5,2-5,4, the magnetic component – 6,7-7,0.
The implementation of research results in the educational process of the
Department of Civil and Industrial Safety of the Faculty of Environmental Safety,
Engineering and Technology of the National Aviation University has shown
effectiveness and feasibility in training and acquiring skills in identifying and
forecasting industrial risks.
The mathematical dependence of the shielding coefficient on the number
of layers of shielding material n and the discreteness of the shielding coefficient
F is established, which makes it possible to determine and predict the shielding
coefficient of protective structures based on micro- and nanoscale structures for
specific conditions of the production environment.
The shielding coefficient is technically increased by concentrating the
shielding substance or changing the number of layers of shielding material. Also, the
shielding textile material does not require additional grounding.
With the development of machinery and technology, in turn, special
protective clothing needs constant improvement, new technical solutions are used
for

operating

nuclear

power

plants,

aviation

workers

and

electricians.

The list of necessary requirements to special or production clothes in the course of
operation considerably expands.
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High quality protective clothing is played by a comprehensive approach to
design and serial production, taking into account the necessary parameters of
protection.
Industrial production of special protective clothing requires system design,
namely: development of the optimal production process taking into account the
rational organization of the process garment production, the use of new equipment,
the latest methods processing of details and knots of a product, a choice of advanced
technologies of manufacturing of products, high-performance technological
equipment, means small mechanization, technological calculations of materials.
Key words: electromagnetic safety, electromagnetic fields, special protective
clothing, occupational safety, shielding materials, iron ore dust, enriched iron ore,
shielding
dispersion.

coefficient,

composite

materials,

nanostructures,

microstructures,
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
Скорочення, термін,

Пояснення

позначення
АП

антени-перетворювачі

ДЕСТ

Державний стандарт України

ПЛ

повітряні лінії електропередач

Кбв

екранування шляхом багатоекранного відбиття

ЛЕП
ТП
D

лінії електропередач
технологічна послідовність
дисперсність залізорудного пилу

ГДР

гранично допустимий рівень

ЕМВ

електромагнітне випромінювання

ЕМП

електромагнітне поле

ЕП

електричне поле

ЗІЗ

засоби індивідуального захисту

Кв

коефіцієнт відбиття електромагнітної хвилі

Ке

коефіцієнт екранування електромагнітного поля

Кп

коефіцієнт поглинання електромагнітної енергії

МП

магнітне поле

ОП

охорона праці

РТО

радіотехнічне обладнання

ЩПЕ

щільність потоку енергії

В

індукція магнітного поля

Е

напруженість електричного поля

20
ГЛОСАРІЙ
Ближня зона (зона

частина простору, що прилягає до джерела

індукції)

випромінювання,

для

всіх

точок

якого

виконується умова r << λ/2π (r – відстань до
джерела; λ – довжина хвилі).
Виробничі приміщення

замкнені простори у будинках і спорудах, у
яких постійно (за змінами) або періодично
(упродовж
трудова

робочого

діяльність,

дня)

відбувається

пов’язана

з

різними

видами виробництва, організації, контролю й
управлінні,

а

також

позавиробничих

за

видах

участю
роботи

у
на

підприємствах, транспорті, зв’язку та ін.
Вектор Пойнтинга (S),

вектор щільності потоку електромагнітної

S=[EH]

енергії (вектор

Пойнтинга). За модулем

дорівнює

енергії,

одиницю

часу

що
крізь

переноситься
одиницю

за

площі,

перпендикулярної напрямку розповсюдження
електромагнітної хвилі (Вт/м2).
Граничнодопустимий

напруженість ЕМП на робочому місці, яка

рівень ЕМП

при

щоденній

роботі

не

викликає

у

працівників захворювань або відхилень у
стані здоров’я, що виявляють сучасні методи
дослідження в процесі професійної діяльності
або у віддалені строки.
Дальня зона

зона сформованої електромагнітної хвилі, у

(зона випромінювання)

якій одночасно виконуються нерівності r
λ/2π та r ≥ 2

/λ (D – максимальний розмір

джерела випромінювання).
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Джерела ЕМП

джерела,

що

генерують

електромагнітне

поле.
Екрани відбивальні

екрани, захисна дія яких ґрунтується на
відбитті електромагнітної енергії матеріалом
екрана.

Екрани поглинальні

екрани,

захисна

дія

на

поглинанні

яких

ґрунтується

електромагнітної

енергії.
Електромагнітна безпека

сукупність
гігієнічних
що

технічних,
і

санітарно-

організаційних

забезпечують

заходів,

безпечні

умови

праці персоналу при роботі з джерелами
ЕМП.
Ефективність (коефіцієнт)

відношення

екранування

потоку

напруженості

енергії

ЕМП

або

щільності

до

і

після

екранування.
Індукція магнітного поля

векторна величина (В), яка є кількісною
характеристикою магнітного поля у речовині:
В = 0 H ( – магнітна проникність
речовини, 0 – магнітна стала), вимірюється у
теслах (Тл).

Напруженість

векторна

фізична

електричного поля

яка є основною кількісною характеристикою
електричного

поля,

величина
що

відношенням

сили,

поля

електричний

на

що

(Е),

виражається
діє

з

заряд,

боку
до

величини заряду, вимірюється у вольтах на
метр (В/м).
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Напруженість магнітного

векторна

поля

яка є кількісною характеристикою магнітного
поля,

фізична

виражає

величина

силу,

з

(Н),

якою

поле

діє на одиницю довжини прямолінійного
провідника,

із

одиницю,

розміщену

до

силою

напряму

ліній,

струму

в

одну

перпендикулярно

магнітних

вимірюється

в

силових

амперах

на

метр (А/м).
Персонал (робітники)

люди, які обслуговують обладнання, що
створює

електромагнітну

енергію

або

перебувають у зоні дії ЕМП.
Робоче місце

місце

постійного

або

тимчасового

перебування працівників у процесі трудової
діяльності.
Щільність потоку енергії

векторна

фізична

(щільність потужності)

яка

характеризується

що

протікає

за

одиницю
перпендикулярно

величина

(W),

кількістю

енергії,

одиницю

площі,
до

потоку, вимірюється у Вт/м2.

часу

через

орієнтовану
спрямованості
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ВСТУП
Актуальність теми. В останні роки, не зважаючи на впровадження
енергозберігаючих

технологій,

спостерігається

стійке

підвищення

електромагнітного навантаження на виробниче середовище. Це пояснюється
збільшенням кількості електричного та електронного обладнання, задіяного у
технологічних

процесах,

та

ущільненням

розміщення

промислово-

технологічного обладнання.
Результатом є підвищення енергонасиченості промислових будівель,
зростаючим

навантаженням

на

силові

системи

електроживлення

та

наднормативне підвищення рівнів електромагнітних полів.
При симетричних навантаженнях в електричній мережі виникають
гармоніки електроструму промислової частоти, та відповідних магнітних полів
у виробничих приміщеннях.
Крім

того,

підвищується

електромагнітний

фон

низьких

частот,

притаманний більшості електронного обладнання, в основному – комп’ютерної
техніки, що негативно впливає не тільки на працюючих, а й на стабільність
роботи обладнання.
Аналіз експериментальних даних щодо електромагнітного стану на
підприємствах електроенергетики та радіотехнічних об’єктах цивільної авіації,
показує, що рівні електромагнітних полів у місцях перебування та пересування
працюючих перевищують гранично допустимі у 3-4 рази.
На сьогоднішній день в енергетичній галузі України використовують
індивідуальні засоби захисту, виготовлені з текстильного матеріалу із
вплетеними у нього тонкими металевими дротами. Такі захисні вироби
призначені для екранування тільки електричного поля, в той час як останні
дослідження медиків та гігієністів свідчать про більш негативний вплив на
людський організм магнітної складової електромагнітного поля.
Крім того, такі матеріали не відповідають сучасним ергономічним
вимогам і втрачають захисні властивості через механічні пошкодження
внаслідок розриву чи розламу дротів.
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Це також стосується сучасних захисних матеріалів з імплантацією у
синтетичну та натуральну тканину срібних тонких дротів та нанониток.
Ускладнює широке застосування сучасних захисних матеріалів з срібними
дротами та нанонитками для виготовлення спеціального одягу досить висока
вартість. Тому, автором запропоновано розроблення та дослідження захисних
властивостей тонкого, легкого екрануючого матеріалу, придатного для
виготовлення засобів колективного та індивідуального захисту працюючих від
впливу електромагнітних полів широкого частотного діапазону в умовах
виробничого середовища з врахуванням вимог охорони праці. Екрануючий
текстильний композиційний матеріал для виготовлення захисного одягу
повинен мати малу вагу та високу міцність з відсутністю деградації захисних
властивостей у процесі експлуатації.
Створення
забезпечують

нових

екрануючих

необхідний

захист

композиційних

умовах

матеріалів,

виробничого

середовища

що
з

врахуванням вимог охорони праці обґрунтовують тему дисертаційного
дослідження як актуальне науково-практичне завдання.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційну

роботу

виконано

відповідно

до

вимог

Концепції

Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни
праці

виробничого

середовища,

затвердженої

Законом

України

від 4 квітня 2013 року № 178–ІV, Закону України «Про затвердження переліку
пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних
розробок на період до 2020 року» (від 9.09.2010 № 2514–VІ);
науково-дослідної роботи, виконаної на Факультеті екологічної безпеки,
інженерії та технологій Національного авіаційного університету: «ДК 021: 2015
код 71610000–7 – Послуги з випробувань та аналізу складу і частоти
(вимірювання рівнів електромагнітного поля, що створюється радіотехнічними
засобами)» (КП «Міжнародний аеропорт Одеса») (2019 р.), у якій автор брав
участь як співвиконавець;
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планів науково-дослідних робіт Національного авіаційного університету
кафедри

цивільної

та

промислової

безпеки,

з

метою

наукового

обґрунтування розроблення засобів захисту працюючих від шкідливих
впливів та систем організаційно-технічних заходів зі зниження виробничих
ризиків за темою: НДР № 107/10.02.01 (Державний реєстраційний номер
шкідливих

0119U103931)

«Дослідження

навколишнього

середовища, оцінка

факторів

виробничого

виробничих ризиків та засоби

та
їх

мінімізації» (2020–2021 р.), у якій автор бере участь як співвиконавець.
Мета дисертаційної роботи:
підвищення ефективності захисту працюючих за рахунок удосконалення
захисних властивостей ізотропних матеріалів на основі металевих та
металовмісних
виготовлення

мікрозасобів

та

нанорозмірних

індивідуального

структур,

захисту

придатних

працюючих

в

для

умовах

виробничого середовища з врахуванням вимог охорони праці.
Для досягнення поставленої мети визначені наступні задачі:
проаналізувати результати досліджень та прикладних розробок у сфері
захисту працюючих від впливу електромагнітних полів екрануванням;
дослідити експериментальним шляхом захисні властивості матеріалів
на основі металевих та металовмісних мікроструктур задля обґрунтування
технології виготовлення засобів індивідуального захисту;
дослідити експериментальним шляхом захисні властивості матеріалів на
основі металевих та металовмісних наноструктур задля обґрунтування
технології виготовлення засобів індивідуального захисту;
удосконалити розрахункові методи визначення захисних характеристик
електромагнітних екранів, визначення та прогнозування захисних властивостей
конструкцій на основі мікро- та нанорозмірних структур;
розробити технологічний процес виготовлення спеціального одягу для
захисту працюючих від впливу електромагнітних полів з урахуванням
ергономічних, механічних та термодинамічних вимог до спеціального одягу.
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Об’єкт досліджень.
Процес впливу небезпечних та шкідливих чинників електромагнітних
полів виробничого середовища на підприємствах електроенергетики та
радіотехнічних

об’єктах

цивільної

авіації

задля

розробки

захисного

екрануючого текстильного композиційного матеріалу на основі металевих та
металовмісних мікро- і наноструктур.
Предмет досліджень.
Методи, моделі, технології створення текстильних композиційних
матеріалів на основі металевих та металовмісних мікро- і наноструктур для
виготовлення спеціального захисного одягу від небезпечних та шкідливих
чинників електромагнітних полів в умовах виробничого середовища.
Методи досліджень.
Науково-методичну основу виконаних досліджень складають:
метод

інструментальних

вимірювань

коефіцієнтів

екранування

текстильних композиційних матеріалів для захисту від негативного впливу
електромагнітних полів;
розрахунковий

метод

визначення

та

прогнозування

захисних

властивостей екрануючого текстильного композиційного матеріалу на стадії
його проектування;
графо–аналітичний

метод

визначення

ефективності

екрануючих

текстильних композиційних матеріалів.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному:
Уперше:
встановлено

математичну

залежність

коефіцієнта

екранування

від кількості шарів екрануючого матеріалу n та дискретності коефіцієнта
екранування F, що дає можливість розрахунковим методом визначати та
прогнозувати коефіцієнт екранування захисних конструкцій на

основі

мікро- та нанорозмірних структур для конкретних умов виробничого
середовища.
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запропоновано

методологічні

засади

виготовлення

екрануючого

металополімерного матеріалу на основі дрібнодисперсного залізорудного пилу
(5-100 мкм), латексу та текстильного носія, придатного для виготовлення
екранів великих площ.
Отриманий матеріал на основі дрібнодисперсного залізорудного пилу,
латексу

та

текстильного

носія

дозволяє

ослабити

негативний

вплив

електромагнітного поля промислової частоти 50 Гц при товщині матеріалу
1,0-1,5 мм (1 шар), вмісту екрануючої субстанції 15-20% на 10%, та відповідно
електромагнітного поля частотами 2,4÷2,6 ГГц на 11% в умовах виробничого
середовища;
запропоновано

методологічні

засади

виготовлення

засобів

індивідуального захисту від негативного впливу електромагнітних полів,
досліджено захисні властивості текстильного композиційного матеріалу у який
імплантовано металеві та металовмісні структури.
Отриманий текстильний композиційний матеріал дозволяє ослабити
негативний вплив електромагнітного поля промислової частоти 50 Гц
при товщині матеріалу до 1,5 мм (1 шар) за вмісту екрануючої субстанції
15,0÷20,0 % на 29 %, та відповідно, електромагнітного поля частотами
1,8 ГГц на 28 % в умовах виробничого середовища.
Удосконалено:

методи

визначення

захисних

властивостей

текстильних композиційних матеріалів для екранування електромагнітних
полів та прогнозування коефіцієнтів екранування захисних конструкцій
в залежності від амплітудно-частотних характеристик електромагнітного
поля.
Обґрунтованість

та

достовірність

наукових

результатів,

висновків та рекомендацій забезпечується використанням каліброваного
вимірювального

обладнання

з

переліків,

рекомендованих

чинними

нормативними актами, коректністю прийнятих у розрахунках припущень,
допустимою
досліджень.

збіжністю

експериментальних

та

теоретичних

результатів
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Практичне значення одержаних результатів полягає у наступному:
розроблено, виготовлено та випробувано захисні властивості костюму для
захисту працюючих від впливу магнітних полів промислової частоти та
електромагнітних полів ультрависоких і вищих частот на основі металевих
наноструктур;
розроблено
металополімерного

промислову
матеріалу

технологію
на

виготовлення

текстильній

основі,

захисного
у

волокна

якого імплантовано металеві та металовмісні наноструктури, придатного
для проектування та виготовлення засобів індивідуального та колективного
захисту

від

негативного

впливу

електромагнітних

полів

наднизьких

та ультрависоких і вищих частот, найбільш притаманних для виробничих
умов;
розроблено метод розрахунку захисних властивостей текстильних
композиційних матеріалів для екранування електромагнітних полів, що
дозволяє

раціоналізувати

процес

впровадження

організаційно-технічних

заходів з підвищення електромагнітної безпеки працюючих та мінімізує
матеріальні витрати;
результати дисертаційної роботи впроваджено:
в навчальний процес Національного авіаційного університету кафедри
цивільної та промислової безпеки;
ДП Південної ЕС НЕК «Укренерго» на ПС 330 кВ «Аджалик»
та ПС 330кВ «Новоодеська».
Особистий внесок здобувача.
Здобувачем самостійно проведено аналіз та підбір літературних джерел,
обґрунтовано мету та задачі дослідження, сформульовано зміст наукової
новизни одержаних результатів. Проведено експериментальні дослідження в
лабораторних умовах та в умовах виробничого середовища з подальшою
обробкою

результатів

вимірювань,

обробка

формулюванням та обґрунтуванням висновків.

результатів

вимірювань,
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В наукових працях [1-5], що виконані у співавторстві, здобувачу
належить аналіз переваг та недоліків розрахункових та експериментальних
методів

оцінки

та

прогнозування

електромагнітної

обстановки

на підприємствах енергетичної галузі України, аналіз умов виробничого
середовища та вимог з охорони праці, аналіз та обробка отриманих
результатів екранування електромагнітних полів, обґрунтування вибору
матеріалів

та

методів

дослідження

екрануючих

матеріалів,

дослідження захисних властивостей текстильного матеріалу з заданими
екрануючими

властивостями,

екрануючих

матеріалів

отриманих

результатів,

підготовка

для

текстильних

проведення

формулювання

композиційних

дослідження,

висновків

та

обробка

підготовка

до

публікацій.
В науковій праці [6] здобувачу належить ідея, обґрунтування стану
питання, проведення дослідження в лабораторних умовах та аналіз результатів,
формулювання висновків по роботі та підготовка до публікації.
В наукових роботах [7-9] здобувачу належить постановка задач
дослідження, підготовка зразків до проведення досліджень, обробка результатів
вимірювання

досліджуваних

зразків

композиційних

матеріалів;

аналіз

отриманих результатів, висновки.
У патенті здобувач брав участь в розробці та описі формули винаходу.
Апробація результатів дисертації.
Основні

положення

та

результати

дисертаційного

дослідження

представлено на 3 наукових конференціях різного рівня:
ХVІІ Міжнародна науково-методична конференція «Безпека життя і
діяльності людини – освіта, наука, практика» (м. Рівне, 2019 р., заочна участь);
VІ

Міжнародна

науково-практична

конференція

«Безпека

життєдіяльності на транспорті та виробництві – освіта, наука, практика»
(м. Херсон, 2019 р., заочна участь);
ХІ International Scientific and Practical Conference «Theoretical Foundations
of Modern Science and Practice» (Мельбурн, Австралія 2020 р., заочна участь).
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Публікації.
Результати дисертаційного дослідження опубліковано в 12 друкованих
працях, зокрема у:
науковому фаховому виданні України, що індексується наукометричними
базами даних General Impact Factor (ЄС), Google Scholar (США), Academic
Resource Index (ЄС), Scientific Indexed Service (США), Index Copernicus
(Польща) – 3 статті;
наукових фахових виданнях України – 5 статей;
науковому виданні іноземної держави що індексується наукометричними
базами

даних

Index

Copernicus

(Польща),

IAJIF

(ЄС)

–

1 стаття;
в збірниках матеріалів конференцій – 3 тези доповідей.
патент України на корисну модель – 1.
Структура та обсяг дисертації
Дисертація складається із вступу, 4 розділів, висновків, списку
використаних джерел із 127 посилань, 3 додатків.
Дисертація містить 12 таблиць, 13 рисунків.
Основний текст роботи викладено на 107 сторінках.
Загальний обсяг роботи становить 152 сторінки.
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РОЗДІЛ 1
АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ, ЧИННОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ТА МІЖНАРОДНОЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ З ЗАХИСТУ
ПРАЦЮЮЧИХ ВІД ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ
1.1. Електромагнітні поля техногенного походження як фактори
негативного впливу на працюючих
Сучасний розвиток техніки та новітніх технологій характеризується
використанням

та

впровадженням

різноманітного

електротехнічного

обладнанням, яке, з врахуванням потужності та призначення, є джерелом
електромагнітного поля (далі – ЕМП). Електромагнітне поле – це особлива
форма

існування

матерії.

Електромагнітне

поле

(електромагнітне

випромінювання (далі – ЕМВ) завжди виникає при русі вільних електронів в
провіднику, тому передача електричної енергії супроводжується інтенсивним
електромагнітним випромінюванням.
Електромагнітне поле характеризується магнітною та електричною
складовими. Електрична складова електромагнітного поля характеризується
напруженістю

електричного

електромагнітного

поля

поля,

Е,

В/м,

характеризується

а

магнітна

напруженістю

складова
магнітного

поля Н, А/м. У діапазоні низьких (3–30 Гц) і наднизьких (промислових)
(30–300

Гц)

частот

для

вимірювання

значення

магнітної

складової

електромагнітного поля застосовують індукцію магнітного поля (далі – ІМП),
розмірні одиниці – В, мкТл.
Електромагнітні поля є природного та техногенного походження. До
електромагнітних полів природнього походження відноситься: електричне та
магнітне поле Землі. До електромагнітних полів техногенного походження
відносяться:

світлові

промені,

лазерне

випромінювання,

інфрачервоне

випромінювання, радіохвилі низькочастотних випромінювань (30 кГц –
300 кГц) та радіохвилі високочастотних випромінювань (30 МГц – 300 МГц ),
радіохвилі надвисокочастотних випромінювань (30 ГГц – 300 ГГц).
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Електромагнітне

випромінювання

характеризується

напруженістю

електричного поля Е, вольт на метр (В/м), напруженістю магнітного поля Н,
ампер на метр (А/м), а також щільністю об'ємного заряду іонів, викликаного
короною проводів і арматури повітряних ліній електропередач (далі – ПЛ).
При цьому напруженість магнітного поля (далі – МП) пропорційна значенню
струму, що проходить через предмет впливу, і обернено пропорційна відстані
до нього; напруженість електричного поля (далі – ЕП) пропорційна напрузі
(заряду) і обернено пропорційна відстані до предмета впливу. В процесі
розвитку техніки та технологій до електромагнітного поля Землі додається
техногенне (антропогенне) електромагнітне поле, що значно перевищує
природний фон та, в свою чергу, створює небезпечний чинник для життя та
трудової діяльності людини.
Людина в процесі трудової діяльності та побутового існування щодня
піддається впливу дії природних та техногенних випромінювань і полів [1,2].
Дія негативних факторів електромагнітних полів на організм людини у
виробничому середовищі на сьогодні вивчена не достатньо, що обумовлює
актуальність роботи.
Аналіз

природи

випромінювань,
засоби

їх

вимірювань,

та

вплив
засоби

походження
на

організм

захисту

–

електромагнітних

хвиль

людини,

контролю,

невід’ємна

способи
частина

та

існування

людини в виробничому та побутовому середовищі. Джерелами техногенного
впливу на працівників є: об'єкти радіотехнічного зв’язку, радіопередавальні
станції,

радіолокаційні,

телевізійні

і

радіонавігаційні

системи,

електричне та електронне технічне обладнання, системи електроживлення
промислових будівель і споруд, а також житлових будинків, громадський
транспорт тощо [3–4].
Досліджуючи професійні захворювання, фахівці IARC (міжнародна
науково-дослідна організація з вивчення питань охорони здоров’я) встановили
ряд професій, працюючі яких максимально піддаються дії негативного
впливу ЕМП різних частотних діапазонів, серед них [5] – інженери-
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електронщики; інженери-електрики; електрики; електромонтажники; персонал,
що

обслуговує

телефоні

електрозварювальними;

лінії,

ремонтники

радіостанції,

електростанції;

електротехнічного

обладнання;

кіномеханіки, працівники аеродромних служб та міського електричного
транспорту. Також фахівці IARC наголошують на канцерогенності ЕМП різних
частотних діапазонів. При тривалому перебуванні в зоні дії ЕМП виникають
негативні наслідки в роботі серцево-судинної, нервової, ендокринної, статевої
та імунної систем.
В 1995 році Всесвітня Організація Охорони здоров'я (далі – ВООЗ)
включила

проблему

електромагнітного

забруднення

навколишнього

середовища до переліку пріоритетних проблем людства [6] та ввела термін
«глобальне електромагнітне забруднення довкілля»
Досліджували стан питань електромагнітної безпеки працюючих в умовах
виробничого середовища з врахуванням вимог охорони праці та зробили значні
наукові внески та практичні впровадження такі вітчизняні та закордонні вчені
як: Глива В.А., Думанський Ю.Д., Левченко О.Г., Запорожець О.І., Панова О.В.,
Здановський В.Г., Подольцев О.Д., Розов В.Ю., Filippo Costa, Ахмед А.А.,
Chung D.L., Kasar V., Smith A.
На
залежить
джерела

робочих
від

місцях

потужності

випромінювання

інтенсивність
джерела

до

електромагнітних

випромінювання

робочого

місця.

і

полів

відстані

Знаходячись

в

від
зоні

випромінювання, енергія електромагнітних полів частково поглинається тілом
людини [7, 8]. Під дією хвиль електромагнітних полів у тканинах виникають
високочастотні струми, що супроводжуються тепловим ефектом та мають
негативний вплив.
Електромагнітні поля при тривалому впливі можуть викликати підвищену
стомлюваність, дратівливість, головний біль чи сонливість, порушення сну,
зниження кров'яного тиску, зміну температури тіла та інші шкідливі та
небезпечні фактори, пов'язаних з розладом центральної нервової та серцевосудинної систем [9, 10].
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Всі ці зміни, зумовлені впливом електромагнітних полів, є оборотними,
якщо припинити опромінення; але варто враховувати, що оборотність
функціональних зрушень не є безмежною і визначається інтенсивністю
опромінення, тривалістю впливу, а також індивідуальною особливістю
організму [11].
Тому профілактика професійних захворювань, враховуючи нормативні
вимоги питань охорони праці, повинна передбачати, поряд з розробкою
технічних засобів захисту, організаційні заходи [12].
До

організаційних

заходів

відноситься

застосування

засобів

індивідуального та колективного захисту працюючих в умовах виробничого
середовища.
Засобами колективного захисту називають засоби, що забезпечують
захист

двох

трудової

та

більше

діяльності,

хімічного

та

а

працівників

саме,

за

температури

мікробіологічного

складу

рахунок

нормалізації

навколишнього
повітря,

умов

середовища,
укриття

та

сигналізатори при роботі з іонізуючим випромінюванням, магнітними та
електричними полями, заземлення та ізолюючі пристосування, покриття
та пропитки (просочення), що використовуються для захисту від ураження
електричним струмом в умовах виробничого середовища з врахуванням вимог
охорони праці [13].
Ефективність захисту працюючих від негативних впливів виробничого
середовища підвищується шляхом поєднання колективних та індивідуальних
засобів захисту в єдиний комплекс заходів.
Засоби індивідуального захисту (далі – ЗІЗ) – це засоби призначені
для

захисту

врахуванням

одного
вимог

супроводжуються

працівника
охорони

негативним

для

праці.
впливом

створення
Виробничі
на

безпечних
процеси

працюючих

як

умов

з

правило

різноманітними

факторами: вібрація, шум, вплив електромагнітних хвиль, хімічні впливи та
інше.
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Більшу

частину

робочого

часу

засоби

індивідуального

захисту

працюючий носить на собі. Засоби індивідуального захисту являються
найбільш надійним способом створення безпечних умов праці, а іноді єдиним
можливим елементом виконати певну виробничу задачу. До таких засобів
належать спеціальні костюми, захисні властивості яких потребують певного
вдосконалення при експлуатації [14].
1.2. Аналіз національних та міжнародних нормативних актів з
електромагнітної безпеки
Невід’ємною складовою організаційно технічних заходів та санітарногігієнічних вимог з електромагнітної безпеки працюючого персоналу та
населення є наявність актуалізованої та науково-обґрунтованої нормативно–
правової бази.
В

Україні

норми

електромагнітної

безпеки

регламентують

Державні санітарні норми і правила при виконанні робіт в невимкнених
електроустановках

напругою

до

750

кВ

включно

[15],

Державні

санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних
полів

[16],

Державні

санітарні

норми

і

правила

захисту

населення

від електромагнітних випромінювань [17], Правила безпечної експлуатації
електроустановок [18], Правила улаштування електроустановок [19] та
Інструкція з охорони праці для працівників, які виконують ремонтноексплуатаційні роботи на обладнанні, що знаходиться під дією наведеної
напруги [20].
Також в Україні діє Технічний регламент з електромагнітної сумісності
обладнання (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня
2009 року № 785), що регламентує вимоги стосовно сумісності обладнання яке
виготовляється на території України або імпортується.
Основним недоліком нормативу [15] є посилання як на обов’язкові
нормативні документи – ДЕСТи (категорія стандартів СРСР), чинність, яких в
Україні була скасовано в 2016 році.
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Правила та санітарні норми [16–20] регламентують вимоги безпеки і не в
достатній мірі регламентують безпосередній вплив електромагнітних полів на
працюючий персонал. Правила мають один суттєвий недолік – що стосується
електромагнітної безпеки для низькочастотної області, а саме використання у
якості захисного провідника природних заземлювачів, що може викликати
появу у струмопровідних конструкціях некомпенсованих струмів і струмів
витоку, що призводить до збою в роботі електронного обладнання та
генерування магнітних полів гігієнічно значущих рівнів.
Ці документи обмежують рівні допустимих електричних, магнітних та
електромагнітних полів при різних діапазонах частот, що визначаються
конкретними виробничими умовами.
Державні

санітарні

електромагнітних

полів

норми

і

правила

встановлюють

при

вимоги

роботі
до

з

джерелами

виробничих

умов

працюючих, що займаються обслуговуванням, ремонтом, виготовленням та
експлуатацією обладнання, машин та механізмів, при роботі яких виникають
постійні магнітні поля та електромагнітні випромінювання у діапазоні частот
від 30,0 Гц до 300,0 ГГц.
Напруженість електромагнітного поля у різних частотних діапазонах (від
60 кГц до 300 МГц) в умовах виробничого середовища не повинна
перевищувати гранично допустимі рівні, які регламентовані Державними
санітарними нормами.
Найактуальнішими

на

сучасному

етапі розвитку

та

експлуатації

електротехнічного обладнання є Національні санітарні норми і правила роботи
з джерелами електромагнітних полів [16].
Недоліком вищезгаданих норм є перелік матеріалів для екранування
електромагнітних полів без чіткої регламентації умов використання та
експлуатації.
Що

означає

невизначеність

для

яких

амплітуд

та

частот

електромагнітного поля, що потребує обов’язкового екранування, використання
певного екрануючого матеріалу.
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Як правило, у якості екрануючого матеріалу, рекомендується прецизійний
залізо-нікелевий сплав пермалой, який характеризується високою магнітною
проникністю,

малою

відсутністю

коерцитивною

магнітострикції

і

значним

силою,

практичною

магнетоопором

та

відповідно

має метастабільність захисних властивостей та низьку технологічність.
Суттєвим

недоліком

є

те,

що

у

нормативі

[16]

не

характеризуються металополімерні захисні покриття та аморфні магнітом’які
сплави.
Аналізуючи

міжнародні

нормативні

акти

з

електромагнітної

безпеки, постійний розвиток та вдосконалення якісних та кількісних
характеристик

приладів

та

джерел

електромагнітних

випромінювань,

слід відмітити певне відставання національної нормативної бази в порівнянні з
міжнародними

стандартами

та

вимогами.

Актуальним

на

сьогодні є,

також, питання імплементації у національну нормативно-правову базу правил
та вимог діючих у Європейському союзі, а саме Директиви 89/656/ЄЕС
Ради Європейських Співтовариств про мінімальні вимоги до охорони здоров’я і
безпеки

при

використанні

працівниками

засобів

індивідуального

ахисту на робочих місцях [21–23]. Одним із складових Директиви є Норматив з
електромагнітної безпеки, розроблений Міжнародною комісією з питань
захисту

від

неіонізуючого

випромінювання

який є

[24],

чинним

на

сьогоднішній день.
Важливим
нормативних

недоліком
актів

є

при

аналізі

відмінно

національних

різний

підхід

та

міжнародних

до

формування

гранично допустимих рівнів (ГДР) електричної та магнітної складової
електромагнітного поля. Це потребує чіткого надання науково обґрунтованих
пропозицій щодо вдосконалення чинних нормативів та вимог на основі
проведення досліджень.
Слід

зауважити,

що

для

регламентування

і

характеристики

електромагнітної безпеки в Україні та за кордоном використовуються
різні

показники

електромагнітної

безпеки

споживчих

товарів.
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Фахівці

медичних

галузей

наголошують

на

критеріях

гранично

допустимих рівнів електромагнітних полів та уніфікацію нормативних
вимог, обладнання та одиниць вимірювання для їх нормування для всіх
користувачів.
Тому актуальним є розроблення та впровадження нормативних актів з
питань електромагнітної безпеки працюючих, де проаналізовано та враховано
досвід зарубіжних фахівців та електромагнітну ситуацію на підприємствах
енергетичної галузі України.
Санітарні
основні

норми

положення

і

правила,

гігієнічних

які

вимог

містять
до

як

норми,

засобів

так

і

випромінювання

разом з методичними вказівками до них, дозволяють регламентувати
умови

експлуатації

і

розміщення

засобів

випромінювання

відносно

житлової забудови, і, тим самим, забезпечити охорону здоров'я населення
від впливу електромагнітних полів, що виникають у навколишньому
середовищі [25].
В якості основного критерію нормування впливу електромагнітних
полів в Україні вважається електромагнітне поле такої інтенсивності,
яке не призводить до тимчасового порушення внутрішнього середовища
біологічних

систем

різних

рівнів

організацій

(організм

людини),

а також до напруги захисних і адаптаційно–компенсаторних механізмів ні в
найближчому, ні у віддаленому періоді часу [26].
За кордоном, зокрема у США та країнах Європейського союзу,
в якості показника безпеки використовується питомий коефіцієнт поглинання –
рівень
поля,

випромінювання
що

виділяється

в

визначає
тканинах

енергію
тіла

електромагнітного

людини

за

одну

секунду

(Specific Absorption Rates (SAR, одиницею вимірювання SAR є Вт/кг.)) [24].
В

Європі

гранично

допустимий

рівень

SAR

регламентується

не більше 2 Вт/кг для 10 г тканин. В Україні допустимий рівень SAR визначає
стандарт ДСТУ EN 50360:2007 і складає, як і в Європі, 2 Вт/кг.
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В Україні пристрої випромінювання електромагнітної енергії сертифікує
Український державний центр радіочастот.
В США використовується інша система вимірювань, обмеження рівня
SAR більш жорстке. Федеральне агентство зв'язку сертифікує лише ті
стільникові апарати, SAR яких не перевищує 1,6 Вт/кг для 1 грама тканин.
Росія має власну систему вимірювання потужності випромінювання, що
визначається у Вт/см2 .
Таблиця

1.1

–

Показники

гранично

допустимих рівнів

якісних

характеристик вимірювання потужності випромінювань ЕМП
Україна

Країни ЄС

США

ГДР SAR

ГДР SAR

ГДР SAR

≤ 2 Вт/кг на 10 г тканин

≤ 2 Вт/кг на 10 г тканин

≤ 1,6 Вт/кг на 1 г тканин

SAR – Specific Absorption Rates (конкретні норми поглинання)
В табл. 1.1 показано гранично допустимі рівні якісних характеристик
вимірювання потужності випромінювань електромагнітних полів, де чітко
видно що обмеження рівня SAR в США більш жорстке в порівнянні з країнами
ЄС та Україною.
Проаналізувавши різницю між показниками вимірювання магнітних полів
та електромагнітних випромінювань, що виникають в виробничому процесі та
побутових користувачів Європи, США, де ці показники чітко регламентуються,
всі виробники дотримуються цих норм, то в Україні, цивільне населення,
промислові користувачі та влада, не мають достовірної інформації про рівні
інтенсивності електромагнітного випромінювання, якого вони зазнають.
Державні

стандарти

України

практично

еквівалентні

відповідним

міжнародним, і не враховують реальний стан і структурну побудову системи
передачі та розподілу електроенергії, монтаж силової електромережі будівель
тощо. Це ускладнює їх практичне використання як у частині функціонування
технічних засобів, так і забезпечення електромагнітної безпеки виробників і
споживачів. [27–31].
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Особливо це стосується галузей, що розвиваються найбільш динамічно –
інформаційні та комп’ютерні системи та мережі, засоби цифрового зв’язку [32],
базові станції стільникового зв’язку, що будуються в безпосередній близькості
до місць перебування людини (житлові та громадські будівлі, відкриті території
тощо).
З огляду на це 23 травня 2017 року вступив в дію наказ МОЗ України
від 13.03.2017 № 266 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
16 травня 2017 року за № 625/30493) «Про затвердження змін до
Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу
електромагнітних випромінювань» ДСаНіП 239-96 зі змінами.
Відповідно до змін встановлено гранично допустимий рівень ЕМП для
радіотехнічного об’єкта (РТО), що працюють у діапазонах високих частот та
ультрависоких частот, на рівні 10 мкВт/см2 або 6 В/м (було відповідно
2,5 мкВт/см2 або 3 В/м) та скасовано санітарний паспорт радіотехнічного
об’єкта (РТО), який донедавна вважався головним документом, що засвідчував
відповідність РТО медичним вимогам безпеки для здоров’я і життя людини та
надавав право вводити радіотехнічні об’єкти в загально-технологічний режим
експлуатації. До джерел електромагнітного випромінювання в населених
пунктах

належать радіо-,

телевізійні

і радіолокаційні станції різного

призначення, що працюють в смузі радіочастот, а також мережа ліній
електропередачі,

яка

складається

з

повітряних

високовольтних

ліній

електропередачі та електричних підстанцій. Відповідно до змін передбачено
періодичність перевірки гранично допустимих рівнів електромагнітних полів на
робочих місцях не рідше одного разу на рік.
До

складу

підстанцій

можуть

входити:

розподільні

пристрої,

перетворювачі електроенергії, трансформатори, випрямлячі та інші пристрої та
промислові споруди.
Рівень ЕМП на території, призначеній для забудови, в приміщеннях
житлових і громадських будинків, лікувально-профілактичних, оздоровчих,
дитячих дошкільних і шкільних закладів, в будинках інвалідів і престарілих, в
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місцях

відпочинку,

на

дитячих

і

спортивних

майданчиках

не повинен перевищувати гранично-допустимі рівні [33–35].
Захист працюючих від впливу електромагнітних полів вивчається
вітчизняними та зарубіжними науковцями різних напрямів. Багато досліджень
присвячено розробленню заходів для захисту від джерел випромінювання
потужних електромагнітних хвиль.
На сьогоднішній день існує проблема, яка дискутується фахівцями
гігієнічної та медичної галузі, екологами, фахівцями з електромагнітної безпеки
щодо подолання розбіжностей між вимогами європейських директив та
національних стандартів. Комплекс стандартів з електромагнітної сумісності
електричної

та

електронної

апаратури

має

ряд

суттєвих

недоліків.

Це обумовлено в значній мірі тим, що основну частину нормативів складають
чинні міждержавні стандарти, які не в повній мірі відповідають сучасним
вимогам і ґрунтуються на застарілій науково технічній базі.
Посилання на використання міжнародних стандартів для розробки та
вдосконалення національної нормативної бази повинно ґрунтуватися на
узгодженості з чинними державними стандартами з охорони праці та
санітарними нормами, будівельними нормами і правилами особливостей
системи передачі та розподілу електроенергії в Україні, реального стану
електромереж та систем засобів зв’язку.
Впровадження зазначених заходів суттєво сприятиме безпеці населення,
підвищення

ефективності

використання

технічних

засобів,

безпеці

в

енергетичній галузі [36–39].
1.3. Існуючі підходи до забезпечення електромагнітної безпеки та
виготовлення захисних матеріалів для екранування електромагнітних
полів
У сучасних умовах життя людина не може повністю захистити
себе від електромагнітних полів, оскільки електроенергія є однією з умов
існування суспільства.
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Проблема захисту людини від зростаючого навантаження на довкілля,
використання в навколишньому середовищі електронного та електричного
обладнання актуалізує питання проведення теоретичних та експериментальних
досліджень щодо зниження негативної дії електромагнітних випромінювань в
умовах виробничого середовища та дотримання нормативів з охорони
праці [40].
За результатами вітчизняних та зарубіжних досліджень сформульовано
основні критерії щодо електромагнітної безпеки працюючих з врахуванням
вимог з охорони праці. [41-46].
Доведено, що найбільш ефективними методами захисту від негативної дії
електромагнітних полів є:
захист часом, тобто, зменшення часу перебування людини в полі дії
електромагнітних хвиль;
захист

відстанню,

а

саме

збільшення

відстані

електромагнітних полів до працюючого персоналу задля

від

джерел

послаблення

інтенсивності дії хвиль;
захист від електромагнітних полів по шляху розповсюдження хвиль, а
саме ослаблення негативного впливу у просторі прямо пропорційне відстані від
передавальної антени до користувача.
Ці основних методи захисту закладено у норматив [33], де чітко
визначено критерії (часові чинники, відстань, шлях) перебування працюючих у
зоні дії магнітного або електричного поля.
Захист часом базується на концепції обмеження часу перебування
людини в електромагнітному полі і нормуванні інтервалів часу.
При цьому важливому аспекті слід обов’язково забезпечити не
перевищення допустимої дози впливу електромагнітних випромінювань з
врахуванням природних захисних ресурсів організму. Захист часом ефективний
за умови локального джерела випромінювання (у більшості випадків магнітних
хвиль), що притаманно потужному промисловому обладнанню [47, 48].
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У промислових умовах виробничого середовища електричні та магнітні
поля мають характер розосереджених хвиль у просторі, що суттєво впливає на
їхні критичні значення. Поширення хвиль визначається довжиною хвилі, яка
для промислової частоти складає 6000 км, і відповідно людина постійно
знаходиться у зоні дії електромагнітного поля.
Це

означає,

що

такі

поля

являються

квазістаціонарними

і

розповсюджуються на всю промислову будівлю і зону навколо неї. Якщо не
можливо, у тому числі з виробничих причин, зменшити час перебування
працівників в потенційно небезпечній зоні, важливо врахувати відстань для
захисту від впливу електромагнітних випромінювань.
У таких випадках передбачається розміщення джерела випромінювання
на певну відстань, що визначається виходячи з певного гранично допустимого
рівня напруженості або щільності потоку потужності електромагнітних хвиль.
Захист відстанню являється профілактичним, оскільки не передбачає зміну
характеристик джерел електромагнітних випромінювань. У деяких випадках
захист відстанню неефективний, або взагалі не можливий.
При таких виробничих умовах суттєвими захисними елементами є
спеціальні конструкції трансформаторів [49], що складаються з трьох шарів –
зовнішні шари, виготовлені з електротехнічної сталі, та внутрішній, що
являється поперечним каркасом. Основним недоліком даної конструкції є
розміри та вага.
Враховуючи

конструктивну

особливість

захисних

елементів

трансформатора, зміна поляризації з еліптичної на лінійну дає позитивний
ефект через збільшення втрат на вихрові струми, що в свою чергу зменшує дію
електромагнітних хвиль у промислових будівлях та навколо них.
Зниження рівнів електромагнітних полів у промислових приміщеннях
найефективніше досягається шляхом підвищення рівня якості електричної
енергії, а саме, за рахунок придушення гармонік та компенсації реактивної
потужності [50-52].

44
Незадовільна якість електричної енергії та зростання частки нелінійних
споживачів в електричній мережі обумовлюють відповідно дослідження та
розробку та проектування сучасних конденсаторних станцій.
Враховуючи, що фактори якості електричної енергії є постійно змінними,
розглянуті способи та засоби не завжди прийнятні чи доцільні з технічної точки
зору. Через певні конструктивні особливості та досить високу вартість,
конструктивна та економічна складова є суттєвим негативним чинником для
широкого застосування відповідних технологій.
Проблема електромагнітної безпеки користувачів комп’ютерної техніки
(технологій) та автоматизованих систем управління (АСУП) розглянуто в
роботі [53]. Але це стосується обмежених (певних) частотних смуг, що
регламентуються відповідними санітарними нормами та нормативами з питань
охорони праці [17].
Переважна

більшість

методів

захисту

від

негативного

впливу

електромагнітних полів розглядають системи електроживлення у промислових
та побутових будівлях з точки зору електричної безпеки, тобто захист від
ураження електричним струмом. Але рекомендовано розглядати такі системи з
точки зору електромагнітної безпеки, а саме як негативний вплив на людину
електромагнітних полів різних частотних діапазонів. На сьогодні існуючі
методи, методики та підходи до зменшення негативного впливу на працюючого
дії

електромагнітних

полів,

вирішують

проблему

електромагнітного

навантаження лише частково.
В сучасних промислових та побутових будівлях використовується TN-S
системи заземлення (закладаються на стадії проектування споруди), яка
максимально забезпечує захист електрообладнання, що використовується
відповідно до призначення, а найголовніше – людину від ураження
електричним струмом за допомогою диференційних автоматів та системи
вирівнювання потенціалів, що з точки зору електромагнітної безпеки є
сучасним технічним засобом захисту [19].

45
Відстанню та часовим чинником досить складно захистити користувачів
від випромінювань ультрависоких і надвисоких частот (засобів транкінгового
та стільникового зв’язку, супутникового зв’язку, бездротових автоматизованих
систем тощо) враховуючи, що випромінювання базових станцій є непостійним
(змінними) [54-57]. З технічної точки зору це можливо лише за умови
оптимізації розрахункової відстані від базових антен до користувачів
електронним чи електричним обладнанням [58], що відповідає критеріям
захисту відстанню, тобто, значним збільшенням відстані від користувача до
джерела впливу електромагнітних хвиль.
У населених пунктах базові станції стільникового мобільного зв’язку
(антени), як правило, розміщують безпосередньо в зоні житлової забудови,
переважно на дахах будинків, з радіусом їх дії до 1 км. Основним джерелом
електромагнітного випромінювання від антен стільникового зв’язку (ЕМВ) є
антена з потужними випромінюванням хвиль.
Антена

встановлюється

на

домінуючій

висоті,

переважно

на дахах висотних житлових та адміністративних будівель. Розповсюдження
сигналу

(електромагнітне

випромінювання)

від

антен

(вишок

стільникового зв’язку) здійснюється у вертикальному або горизонтальному
напрямках [59-60].
При розташуванні на одному даху (майданчику) кількох базових
станцій рівень електромагнітних випромінювань різко збільшується в рази, і як
наслідок, змінюються зони, в яких важливо обмежувати житлове будівництво
та перебування протягом тривалого часу. Випромінювання від вишок
стільникового зв’язку залежить від їх кількості та якості передавачів, які на них
розміщені, потужності передавачів, місця розташування базових станцій від
потенційних користувачів.
У виробничих процесах певних галузей промисловості присутні також
імпульсні магнітні поля [61, 62] – це магнітні поля, що виникають при роботі
електрозварювальників.
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Захист від імпульсного магнітного поля фактично регулюється чіткими
режимами зварювання та використанням засобів індивідуального захисту
працюючого [63, 64]. В роботі [65] описано захисний комплект, що забезпечує
захист працюючих від негативного впливу квазістаціонарних електромагнітних
полів, що виникають під дією високої напруги.
У якості захисного матеріалу використано аморфний магнітом’який
металевий сплав, що забезпечує досить високий рівень захисту (за рахунок
часткового відбивання та поглинання електромагнітних хвиль) та стабільність
прпотягом тривалого часу експлуатації захисних властивостей матеріалу в
процесі експлуатації.
Поняття «електромагнітне випромінювання» та «електромагнітне поле» з
точки зору фізики відрізняються частотою випромінювань [66]. Існуючі підході
та методи захисту від негативного впливу цих видів випромінювань
відрізняються принципово. У роботах [67-72] описано фактичні (існуючі) рівні
електромагнітних полів промислових частот. Показники мають досить великі
чисельні значення, особливо у робочих приміщеннях промислових споруд
загального призначення, що знаходяться на певній відстані від об’єктів
випромінювань. Основними рекомендаціями для таких виробничих ситуацій на
сьогодні є дотримання працюючим персоналом безпечних відстаней до ліній
електропередач,

запобігання

просторовому

розмежуванню

(за

рахунок

технічних засобів) нульових та фазних провідників [73], що є принципово не
достатнім для зниження дії впливу рівнів електромагнітних полів.
В довідниковій літературі розглядається електрична енергія нормативних
параметрів (частота 50 Гц). На сьогодні існує проблема масової появи в мережі
нелінійних споживачів, що призводить до незбалансованості струмів у фазному
та нульовому робочому провідниках. Незбалансованість струмів досягає
фактично значення 1,7 (вимірюване значення) [74-76], що означає протікання
струму через нульовий робочий провідник приблизно в 1,7 рази більше ніж
фазний (нормативний).
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Запобігти цьому фактору складно з технічної точки зору, та вирішити
питання

можливо

лише

в

деяких

конкретних

контрольованих

випадках. Використання в промислових спорудах джерел безперебійного
живлення подвійного перетворення рівнів гармонік знижує їх появу,
але не нормалізує електромагнітну ситуацію у силовій мережі промислових та
побутових

користувачів.

глобальна

проблема

Враховуючи

дослідження

вищесказане,

та

наукового

на

сьогодні

обґрунтування

існує
нових

підходів до вирішення питання електромагнітного захисту працюючого
персоналу в умовах виробничого середовища та населення з дотриманням
вимог з охорони праці.
Багато досліджень присвячено проблематиці захисту працюючого
персоналу від негативного впливу електромагнітних полів низьких частот (як
правило промислових частот) у виробничому середовищі [77-82]. Багато
досліджень та розробок приділяється негативному впливу кабельних ліній
електропередач різної напруги [83-85].
Лінії електропередач обмежено діють на порівняно не велику кількість
працюючих і не впливають на загальну електромагнітну обстановку в
промислових приміщеннях та розповсюдженні. Найбільшим впливом на
працюючий

персонал

є

електричні

та

магнітні

поля,

що

розміщені

конструктивно та технологічно всередині промислових будівель та споруд.
В останні роки в Україні та за кордоном проводяться ґрунтовні та
глобальні дослідження щодо захисту працюючого персоналу та населення від
негативного впливу електромагнітних полів [86-88]. Однією з основних вимог
охорони праці працюючих енергетичної галузі є використання засобів
індивідуального та колективного захисту, а саме спеціальний захисний одяг.
Вибір того чи іншого способу захисту від впливу електромагнітних
випромінювань залежить від робочого діапазону частот, характеру виконуваних
робіт, напруженості та щільності потоку випромінюваної енергії, необхідного
рівня захисту з врахуванням вимог охорони праці [89].
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У діапазоні електричних полів та електромагнітних випромінювань
засоби

індивідуального

захисту працюють за

принципом

екранування

працюючих з використанням відбиття і поглинання електричних полів та
електромагнітних випромінювань. У випадках, коли неможливо ефективно
впливати часом та відстанню або їх поєднання виявляється недостатнім,
застосовується

екранування

джерел

електромагнітних

випромінювань

випромінювання за рахунок використання здатності провідників змінювати
конфігурацію електромагнітних полів, обмежуючи їх поширення або змінюючи
їх напрям їх дії.
Такий вид захисту можна вважати універсальним, оскільки його
застосування дозволяє знизити рівень негативного впливу електромагнітних
полів до певного заданого допустимого критерію. Але необхідно враховувати,
що проектування та виготовлення засобів індивідуального захисту, які
дозволяють працюючим (не створювати незручностей при експлуатації),
перебуваючи в них протягом робочого часу, виконувати певні види
технологічних робіт, є досить складним завданням.
Здобувачем встановлено, що екранування на сьогодні є найбільш дієвим
способом захисту працюючих в умовах виробничого середовища від
негативного впливу електромагнітних полів техногенного походження [90].
В основному для екранів використовуються матеріали з великою
електричною
сталь).

провідністю

Екрани

(мідь,

виготовляються

латунь,
із

алюміній

металевих

та

листів

його
або

сплави,
сіток

у

вигляді замкнутих камер (технологічних капсул), шаф чи кожухів, що
під’єднуються до системи заземлення.
Принцип дії захисних екранів базується на поглинанні матеріалом енергії
випромінювання з наступним його відведенням в землю або на відбиванні її від
поверхні екрана [91-94].
Основним

екрануючим

матеріалом

є

металізоване

текстильне

полотно, що широко використовується для виготовлення спеціального
захисного одягу, покриття для підлоги та обшивок спеціальних приміщень, де
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розміщено електронне та електричне технологічне обладнання, складових
частин антен радіо- та телефонного зв’язку, а також в медичних установах,
кабінах та апаратах морських суден, літальних апаратах, комп’ютерних
системах та інше [95-99].
Металізоване

текстильне

полотно

застосовується

в

авіації,

суднобудуванні, енергетичній та хімічній галузях промисловості [100].
Властивості металізованого текстильного полотна дають змогу виготовляти
екрануючі комплекти

для

забезпечення

та дотримуватися встановлених

робіт під

високою напругою

нормативних вимог охорони праці з

електромагнітної безпеки працюючого персоналу.
Для захисту від електромагнітних хвиль тіла та голови працюючого
використовується одяг з металізованих тканин і радіопоглинаючих матеріалів,
які потребують обов’язкового заземлення [101,102].
Підвищена
навколишнього

увага

до

проблеми

середовища

викликана

електромагнітного
масштабністю

забруднення

даного

аспекту.

Тому постає питання в необхідності розробки ізотропних текстильних
композиційних

матеріалів

з

просоченням

(пропиткою)

наночастинками

(чи мікрочастинками) срібла та інших металів, які по своїй природі здатні
поглинати,

відбивати

та

розсіювати

хвилі

електричних

полів

та

електромагнітних випромінювань [103].
Також ефективним може бути використання для захисних елементів
вуглецевих компонентів з високою часткою поглинання і відбивання
шкідливого випромінювання хвиль та надання матеріалам з існуючими
бар’єрними властивостями відповідних додаткових властивостей для захисту
від електричних полів та електромагнітних випромінювань [104].
Одним з важливих напрямів досліджень є розробка та створення
композиційних захисних текстильних матеріалів з натуральних волокон з
заданими екрануючими властивостями для захисту працюючих в умовах
виробничого середовища [105,106].
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Розробка та впровадження нових підходів до виготовлення спеціального
захисного одягу, призначеного для захисту від дії електричних полів та
електромагнітних випромінювань або значно послаблюючих їх негативний
вплив на організм людини [107] є актуальними питаннями для досліджень та
розробок рекомендацій щодо використання для екранування.
Металізовану тканину з екрануючими властивостями виготовляють із
бавовняних або лляних ниток з розміщеним всередині них тонким проводом,
або з бавовняних чи капронових ниток, спірально обвитих металевим дротом.
Така тканина, за принципом металевої сітки, при відстані між нитками до
0,5 мм, значно послаблює дію електромагнітних випромінювання. [108-110].
При технологічному з’єднанні (зшиванні чи зварюванні) деталей захисного
одягу необхідно забезпечити суцільний контакт ізольованих проводів. Тому
електрогерметизацію

швів

здійснюють

спеціальними

електропровідними

масами чи клеями, можливо використовувати зварні шви, які забезпечують
гальванічний контакт або збільшують ємнісний зв’язок неконтактуючих
захисних проводів.
Захист працюючого персоналу від несприятливих виробничих факторів
виробничого

середовища

промисловості,

зокрема

набуває

актуальності

енергетичної.

Захисні

для

багатьох

(екрануючі)

галузей

властивості

композиційних текстильних матеріалів досягаються нанесенням на них на етапі
оздоблення

спеціальних

розчинів,

препаратів

та

металопокриттів

або

вплетенням в структуру металізованих волокон.
Внаслідок цього експлуатаційні властивості виробів з таких текстильних
композиційних

матеріалів

не

мають

достатньої

перманентності

до

досить жорстких умов виробничого середовища в процесі експлуатації та
догляду [111, 112]. З доступних відкритих літературних джерел те електронних
ресурсів відомо, що в Україні текстильні матеріали з екрануючими захисними
властивостями не виготовляються. Великий обсяг текстильних матеріалів для
виготовлення спеціального захисного одягу закуповується у іноземних
виробників, а саме: ФРН, РФ, США, КНР.
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Текстильний матеріал Silwer-Twin (ФРН) (волокнистий склад відповідно:
50% бавовна, 35% поліестер, 15% срібло) використовуються для виготовлення
занавісок, штор, ширм для домашнього, лабораторного та медичного
застосування. Може бути заземлений, для захисту від низькочастотних
електромагнітних полів.
Текстильний матеріал Silver-elastic (ФРН) (волокнистий склад відповідно:
80% спандекс, 20% срібло) – це еластична тканина для захисту від
високочастотних

та

низькочастотних

випромінювань.

Завдяки

своїй

еластичності ідеально придатна для виготовлення одягу.
Текстильний матеріал Silver-silk (ФРН) (волокнистий склад відповідно:
80% нейлон, 20% срібло) призначений для виготовлення робочого одягу,
технічних захисних елементів (поділ приміщень шторами, обмотка кабелю).
Може бути заземлений для захисту від низькочастотних електромагнітних
полів.
Фізико-механічні

властивості

текстильних

матеріалів

з

вмістом

наночастинок срібла відповідають стандартам ASTM International [113].
Однак через

велику вартість такі

матеріали

не

отримали

широкого

використання в Україні, принаймні для масового виготовлення спеціального
захисного одягу.
Текстильний матеріал «Screen Tex 240» розроблено для виготовлення
екрануючого спеціального захисного одягу (артикул 89001).
Текстильний матеріал «Screen Tex 240» складається з поліефірних
волокон з вкладенням антистатичних ниток.
Результати досліджень показали, що коефіцієнт екранування складає від
33 до 40 ДБ. Даний текстильний матеріал використовується при виготовленні
екрануючих комплектів для захисту працюючого персоналу від дії електричних
полів та електромагнітних випромінювань [114].
Слід зазначити високу вартість текстильних матеріалів типу «Screen Tex»,
що впливає на широке використання для виготовлення ЗІЗ.
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В патенті RU 2411315 (РФ) розглянуто текстильний матеріал для медикобіологічного захисту при використанні апаратури радіотехнічного призначення.
В

якості

електростатичних

наноструктурний

волокон

феромагнітний

провід

запропоновано
з

нанесенням

використати
склоподібного

ізоляційного матеріалу.
Ці волокна вплітаються в текстильне полотно, яке складається з
натуральних та хімічних волокон.
В патенті ЕР № 0238291, кл. Н01Q 17/00 (РФ) запропоновано
металізоване текстильне полотно, до складу якого входять металізовані
волокна. Але наявність металізованих волокон значно підвищує ламкість
полотна та знижує його фізико-механічні (драпіруємість, гігроскопічність)
властивості в процесі експлуатації.
Також

ЗІЗ,

що

виготовляються

з

текстильних

полотен

до

складу яких входять металізовані волокнами, потребують заземлення.
В

доступних

літературних

джерелах

описано

ферритове

волокно

«Феррит Домен» (РФ), з якого можливо виготовляти спеціальні екрануючі
композитні

текстильні

матеріали.

Слід

зауважити,

що

запропоновані

текстильні екрануючі полотна мають задані захисні властивості на частотах
0,5–50 ГГц.
Компанія DuPont (США) розробила текстильні матеріали для критичних
техногенних

та

промислових

умов.

Текстильний

матеріал

TyvekR

з

антистатичними пропитками та захисний костюм New TychemR забезпечують
повітропроникненість

в

процесі

експлуатації,

що

покращує

гігієнічні

властивості захисного одягу при досить високій міцності та легкості в процесі
експлуатації.
Зазначені текстильні матеріали рекомендовано використовувати для
виготовлення

засобів

індивідуального захисту працівників хімічної та

нафтогазової промисловості, АЕС, лабораторій атомної промисловості.
Окремо розроблено захисні костюми для пожежників. Заслуговує уваги
волокно NomexR, розробленого для спеціального одягу, що забезпечує захист
від електричної дуги та підвищених температур.
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Провідне
для

місце

виготовлення

в

Україні

спеціального

посідають

захисного

текстильні

одягу

матеріали

виробництва

КНР.

Такі текстильні матеріали мають досить широке застосування в різних
галузях промисловості. При досить невеликій вартості вони мають підвищену
зносостійкість та прийнятні гігієнічні властивості. Волокнистий склад: 75%
Х/Б, 25% ПЕФ, щільність від 200 до 240 г/м2, переплетення саржеве.
Як

видно

з

технічних

характеристик

у

текстильному

матеріалі

відсутні елементи екрануючого захисту, що являються основним та необхідним
якісним показником при виборі текстильних матеріалів для виготовлення
спеціального

одягу

для

захисту

працюючих

в

енергетичній

галузі

та з врахуванням вимог охорони праці. В Україні питання проектування
та розробки екрануючих текстильних композиційних матеріалів є актуальним,
що

описується

в

наукових

дослідженнях

фахівців

легкої

та

хімічної промисловості [115,116].
На підставі проведеного здобувачем аналізу, впевнено можна сказати про
важливість наукових досліджень в напрямку проектування та розробки
екрануючих текстильних композиційних матеріалів.
На сьогодні існує потреба в легких композиційних матеріалах з низькою
собівартістю, для виготовлення спеціального захисного одягу, що поглинають
або послаблюють дію електричних полів та електромагнітних випромінювань
виробничого середовища, вітчизняного виробництва. Відповідно стандарту
ДСТУ EN ISO 13688:2016 Одяг захисний. Загальні вимоги (EN ISO 13688:2013,
IDT; ISO 13688:2013, IDT. Видання офіційне. Технічний комітет «Безпека
промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих»
(ТК 135)): захисний одяг – це одяг, що замінює або вкриває користувача та
призначений для захисту від одного або декількох ризиків.
Питання охорони праці направлено на забезпечення чи виключення
негативної дії на працюючих в умовах виробничого середовища шкідливих та
небезпечних факторів, що гарантує збереження життя та здоров’я працюючих
та підвищує ефективність продуктивності праці.

54
Вибір того чи іншого способу захисту від негативного впливу
електричних полів та електромагнітних випромінювань залежить від робочого
діапазону частот, характеру виконуваних робіт на певних виробничих та
технологічних ділянках, напруженості та щільності потоку випромінюваної
енергії, необхідного рівня захисту працюючих, що притаманні певним умовам
виробничого середовища.
1.4. Стан питання та постановка задач дослідження
Сучасний

розвиток

та

впровадженням

нових

технологій

електричного

та

електронного

обладнання,

підвищення

електромагнітного

навантаження

на

технік

та

обумовлює

умови

виробничого

середовища.
Постійне оновлення та заміна парку електричного та електронного
обладнання призводить до генерації електромагнітних полів наднизьких
частот.

Розвиток

засобів

бездротового

зв’язку

призводить

до

появи

електромагнітних полів ультрависоких частот з поступовим підвищенням до
надвисоких.
Сучасні електричні та електронні пристрої та прилади мають нелінійні
вольт-амперні характеристики, що призводять до появи у силовій електричній
мережі електричних струмів гармонік та інтергармонік промислової частоти і
відповідно магнітне поле.
Як наслідок – негативний вплив на здоров’я працюючих [117].
Концептуальні
урахуванням
стандартів

питання
та

охорони

забезпеченням

OHSAS

18001:2007

праці

необхідно

функціонування
«Системи

вимог

управління

корелювати

з

міжнародних
гігієною

та

безпекою праці. Вимоги». та ISO 9001:2015 «Система управління якістю.
Вимоги».
Концепція управління питаннями охорони праці в галузях енергетичного
комплексу базується на принципах охорони життя і здоров’я працюючих у
процесі їх трудової діяльності, створенні безпечних і нешкідливих умов праці
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на кожному робочому місті, належних умов для формування у працюючих
свідомого

ставлення

до

особистої

безпеки

та

безпеки

оточуючих,

запровадження нових і вдосконалення існуючих методів, принципів та
механізмів управління в галузі охорони праці на підприємствах енергетичного
комплексу України.
Важливо враховувати, що нормалізація та підтримання на певному рівні
електромагнітного навантаження в умовах виробничого середовища є складна
технічно задача, яка потребує паралельного розгляду всіх діапазонів
електромагнітних випромінювань та розрахунок їх відбиття від екранів,
часткове поглинання екранам та перевідбиття захисними екранами, що
використовуються в промисловості.
Основними завданнями концепції управління є забезпечення працюючого
персоналу ефективними засобами індивідуального та колективного захисту від
впливу електромагнітних полів та випромінювань антропогенного походження.
Підвищення рівня електромагнітної безпеки досягається за рахунок певного
комплексу працеохоронних заходів.
Не зважаючи на те, що пріоритетом є створення та гарантування
безпечних умов праці,

існуючі в Україні засоби індивідуального та

колективного захисту на сьогоднішній день практично технічно застарілі, або
мають обмежене використання.
Також не розроблено систему рекомендацій щодо вдосконалення
національної нормативно-правової бази з електромагнітної безпеки в умовах
сучасних технологій з врахуванням імплементації у нормативну базу
Європейських вимог з електромагнітної безпеки.
Тому актуальним є розроблення та впровадження нормативних актів з
питань електромагнітної безпеки працюючих, да проаналізовано та враховано
досвід міжнародних фахівців та електромагнітну ситуацію на енергетичних
підприємствах України.
Результатом аналізу даного питання є обґрунтування актуальності теми
дослідження дисертаційної роботи, формулювання мети та задач дослідження.
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Враховуючи

наявні

теоретичні

дослідження

та

певні

практичні

результати, питання об’єктивного оцінювання екрануючих властивостей
текстильних композиційних матеріалів є актуальним:
не

в

повній

мірі

досліджено

рівень

теоретичних

засад

та

експериментальних досліджень щодо екрануючих текстильних композиційних
матеріалів;
на підставі аналізу вітчизняних та закордонних нормативних документів
та літературних джерел встановлено певні недоліки та відсутність чітких
рекомендації щодо використання захисних екрануючих матеріалів;
недостатньо досліджені захисні властивості екрануючих матеріалів;
відсутня цілісна концепція екранування електромагнітних джерел в
залежності від їх походження та локалізації;
на недостатньому рівні перебуває метрологічна база щодо досліджень
захисних властивостей екрануючих матеріалів.
Задачами дослідження є:
аналіз результатів досліджень та прикладних розробок у сфері захисту
працюючих від впливу електромагнітних полів екрануванням;
експериментальне дослідження захисних властивостей матеріалів на
основі металевих та металовмісних мікроструктур задля обґрунтування
технології виготовлення засобів індивідуального захисту;
експериментальне дослідження захисних властивостей матеріалів на
основі металевих та металовмісних наноструктур задля обґрунтування
технології виготовлення засобів індивідуального захисту;
удосконалення
характеристик

розрахункових

електромагнітних

методів

екранів,

визначення

визначення

та

захисних

прогнозування

захисних властивостей конструкцій на основі мікро- та нанорозмірних
структур;
розроблення

процесу

створення

спеціального

одягу

для

захисту працюючих від впливу електромагнітних полів з урахуванням
ергономічних, механічних та термодинамічних вимог до спеціального одягу.
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РОЗДІЛ 2
МЕТОДИ, МЕТОДИКИ ТА ЗАСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ЗАХИСНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЕКРАНУВАННЯ
ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ
2.1. Особливості визначення екрануючих властивостей захисних
матеріалів у різних діапазонах частот електромагнітних полів
Теорія

екранування

електромагнітних

хвиль

заснована

на

двох

фундаментальних фізичних принципах – на відбиванні та поглинанні
електромагнітних хвиль при переході з одного середовища в інше, що
знижує негативну енергію впливу електромагнітного поля. Як правило у якості
екрану використовується металевий провідник. Екранування низькочастотних
електромагнітних полів має свої особливості, де головну роль відіграють
процеси поляризації і намагніченості матеріалу екрану.
Для

екранування

низькочастотних

полів

використовують

феромагнетики з магнітною проникністю µ>>1. У випадку екранування
високочастотного поля основною вимогою є висока електропровідність
екрануючих матеріалів (мідь, латунь, алюміній та його сплави, сталь).
Слід

зауважити,

екрани

мають

що
бути

для

низькочастотних

суцільними,

а

для

електромагнітних

полів,

високочастотних

полів

використовується структура екранів з проміжками (сітчаста), ширина яких
визначається довжиною хвилі екранованого поля. Важливо враховувати
наявність вторинних полів, що виникають внаслідок відбиття хвиль від
поверхні провідника.
Екрани забезпечують повне екранування, незамкнене екранування,
часткове

екранування.

Екрани

працюють

за

принципом

поглинання

електромагнітних хвиль, або відбиття чи розсіювання хвиль. Ефективним є
поєднання властивостей екрануючих матеріалів для досягнення максимального
екрануючого захисту.
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Ефективність
поля

екранування

(електричної

або

–

це

магнітної),

ступінь

що

ослаблення

визначається

як

складових
відношення

діючих значень напруженості полів в даній точці простору при відсутності і
наявності екрану. Розрахунки заданих параметрів екранів проводять відповідно
до необхідних коефіцієнтів екранування К е для зниження негативного впливу
до санітарно допустимих нормативних показників.
Використання для зниження енергетичного навантаження на умови
виробничого середовища екрануючих поверхонь відноситься до організаційнотехнічних засобів відповідно до вимог охорони праці.
Важливим
джерел

є

те,

(локалізованих

що
та

електричні

та

розосереджених)

магнітні
мають

поля

принципово

різних
різні

закономірності розповсюдження в просторі, що важливо враховувати при
проектуванні екрануючих механізмів умов виробничого середовища для
забезпечення максимального ефекту захисту екраном.
Електричне обладнання має вищі гармоніки магнітного поля, які
необхідно враховувати під час вимірювань. Гармоніки магнітного поля
промислової

частоти

не

нормуються

за

амплітудними

значеннями

розповсюджень, але мають амплітуди порівняні з основною гармонікою, що
регламентується метрологічним контролем.
Особливість впливу на працюючих в умовах виробничого середовища
електромагнітних,

що

знаходяться

в

зоні

негативної

дії

полів

у різних діапазонах частот полягає в тому, що працюючі постійно
перебувають у хвильовій зоні дії поля відносно джерела випромінювання,
тому

важливим

аспектом

є

врахування

закономірності

поширення

електромагнітних хвиль та їх перерозподіл за рахунок відбиття, поглинання чи
розсіювання від екрануючих поверхонь.
Визначення
у

різних

екрануючих

діапазонах

частот

властивостей
електромагнітних

захисних
полів

матеріалів

обумовлюється

технічними аспектами та екологічними вимогами, але слід зауважити,
що максимальна ефективність екранування не завжди доцільна.
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Визначення екрануючих властивостей конкретних матеріалів необхідно
виконувати з врахуванням заданих параметрів експлуатації екранів для
конкретного робочого місця чи виробничих умов, де планується застосування
екранів.
Аналіз

засобів

та

методів

визначення

екрануючих

властивостей

матеріалів показує, що особливістю проведення досліджень є визначення
співвідношення

геометричних

(лінійних

розмірів)

характеристик

досліджуваного лабораторного зразка та технічних характеристик спеціального
багатофункціонального обладнання для визначення частотних амплітудних
параметрів електромагнітних полів [118].
Важливим

є

врахування

розрахункових

показників

коефіцієнта

екранування Ке:
К е  К п  К в  К бв

(2.1)

де: Кп – екранування шляхом поглинання енергії електричного поля;
Кв – екранування шляхом відбиття електромагнітних хвиль;
Кбв – екранування шляхом багатократного відбиття електромагнітних
хвиль.
При проведенні лабораторних досліджень екрануючих властивостей
новітніх екрануючих текстильних композиційних матеріалів важливим є
врахування лінійних розмірів досліджуваних зразків та порівняння результатів
досліджень з використанням математичних розрахунків.
При використанні сучасних вимірювальних приладів та методик
визначення результатів, необхідно враховувати похибки, що спричинені
дифракційними явищами, які виникають при поширенні електромагнітних
хвиль та залежними від лінійних розмірів екранів, що досліджуються.
Також

джерелом

похибок

є

механізм

вимірювання

показників

та значні паспортні похибки приладів. Тому важливо чітко дотримуватись
алгоритму вимірювання показників та враховувати метрологічні рекомендації.
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Відповідно

до

паспортних даних

приладів,

рекомендовано

проводити

багаторазові серії експериментів з наступним обробленням результатів.
Дослідження захисних властивостей нових екрануючих текстильних
композиційних матеріалів проводять в лабораторних умовах (експериментальне
моделювання)

та

в

реальних

виробничих

умовах

з

врахуванням

закономірностей розповсюдження електромагнітних хвиль з метою зниження
рівнів електромагнітного навантаження на умови виробничого середовища.
Показники

екрануючих

властивостей

при

порівнянні

можуть

не співпадати, тому необхідно проводити серію експериментів з наступною
математичною
параметрів.

обробкою
Для

результатів

достовірності

вимірювань

результатів

значень

отриманих

досліджень

необхідно

виконання контрольних вимірювань аналогічними методами та методиками та
технічними засобами вимірювань для подальшого розроблення рекомендацій
щодо застосування для отримання технічних засобів зниження негативних
впливів електромагнітних полів.
2.2. Методи, методики та обладнання для вимірювання коефіцієнтів
екранування електромагнітних полів захисними матеріалами
Вимірювання параметрів (показників) екранування вимагає застосування
спеціальних приладів та методик обробки отриманих результатів вимірювань,
рекомендованих нормативними актами, врахуванням коректністю (похибкою)
припущень

для

проведення

розрахунків,

порівняння

з

теоретичними

розрахунками та експериментальними результатами.
Визначення контрольних значень якісних та кількісних показників
електричної та магнітної складової електромагнітного поля в умовах
виробничого середовища необхідно проводити, використовуючи методи та
методики, що мають стандартизовані рекомендації для визначення показників
безпечних прийнятних рівнів.
Визначення

захисних

властивостей

екранувальних

матеріалів

є складною задачею з технічної точки зору – існують суттєві розбіжності при
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реальних

вимірюваннях

отриманих

показників

значень

коефіцієнтів

екранування та випробуваннях в лабораторних умовах. Це пояснюється
зовнішніми

впливами

характеристиками

на

результати

вимірювань

досліджуваних зразків.

Слід

та

геометричними

зауважити,

що

захисні

властивості захисних екранів залежать від довжини хвилі, навіть, в одному
частотному діапазоні.
Такий фактор також важливо враховувати при обробці отриманих
результатів вимірювань. Кількісні та якісні характеристики електромагнітних
полів усіх частотних діапазонів регламентовані стандартами та санітарними
нормами, тому є обов’язковим сертифікація нових екрануючих матеріалів, що
проектуються.
Методи та методики визначення електричної та магнітної складової
електромагнітного поля чітко розроблені для контролю полів засобів
електронної та обчислювальної техніки радіотехнічного обладнання, що
застосовується в технологічних процесах але вони нормуються технічно
застарілими вихідними параметрами даних.
При проведенні обробки отриманих результатів вимірювань необхідно
порівнювати отримані експериментальним шляхом результати вимірювань з
розробленими математичними залежностями коефіцієнта екранування Ке
електромагнітного поля від кількості шарів матеріалу n, що забезпечить
можливість прогнозування необхідних параметрів коефіцієнта екранування К е
для використання в конкретних виробничих умовах, забезпечуючи зниження
негативного впливу електромагнітних полів.
Для

проведення

досліджень

рівнів

електромагнітних

полів,

що

нормуються густиною потоку, в даній дисертаційній роботі здобувачем
використано повірений прилад – Вимірювач електромагнітних випромінювань
П3-31 (Держспоживстандарт України), відповідно до інструкції по експлуатації
та

рекомендованими

методиками

проведення

вимірів

[119],

що

характеризується простотою в експлуатації, тривалим часом неперервної
роботи – 60 год., присутнє програмне управління за допомогою персонального
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комп’ютера

для

обробки

результатів

вимірювань,

вимірювання

хвиль

електричної та магнітної складової електромагнітного поля.
Вимірювання проведено для геометрично замкненого екрану щодо
визначення коефіцієнтів екранування Ке електромагнітних випромінювань
частотами 2,4-2,6 ГГц у залежності від кількості шарів текстильного
композиційного матеріалу та дисперсності залізорудного пилу та для
магнітного поля промислової частоти 50 Гц.
Технічними характеристиками передбачено програмування частотних та
динамічних

характеристик

всіх

каналів

х,

у,

z,

що

отримуються

при калібруванні на еталонних установках. Це забезпечує відносно невелику
похибку перерахунку напруженості вимірюваного електромагнітного поля по
величині вхідного сигналу, що надходить від антени-перетворювача.
Антени-перетворювачі забезпечують ізотропні виміри електромагнітного
поля у відповідності з діючими стандартами та санітарними нормами. Поточні,
середні та максимальні значення густини потоку енергії, напруженості
електромагнітного поля автоматично вносяться в базу даних для обробки
результатів вимірювань за допомогою програмного забезпечення.
Відповідно

до

технічних

характеристик

приладу,

похибка

складає 2,7 дБ, для отримання достовірних результатів експериментальних
досліджень, кількість вимірювань проведена відповідно до паспортних даних
приладу для кожного експерименту.
Кількість вимірювань показників коефіцієнтів екранування для кожного
зразка

екрануючого

текстильного

композиційного

матеріалу

складає

від 3 до 5 вимірів в залежності від кількості шарів екрануючого текстильного
композиційного матеріалу, що досліджується та механізму вимірювання даного
показника.
Вимірювання

здійснювалися

для

ультрависокочастотної

області

електромагнітного спектра.
Опис та технічні характеристики приладу П3-31 наведено в табл. 2.1.
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Таблиця 2.1 – Опис та технічні характеристики приладу П3-31
Технічні характеристики
(Опис)

Діапазони значень

Призначення приладу П3-31
Вимірювання густини потоку електромагнітних хвиль в
300 МГЦ – 40ГГц
діапазоні частот
Напруженість електричного поля
10 кГц – 300 МГц
Напруженість магнітного поля

10 кГц – 30 МГц
Переваги

Час неперервної роботи
Програмне управління
комп’ютера

60 год.
за

допомогою

персонального
В/м, А/м, мкВт/см2,
В2/м2 х год, А2/м2 х год,
мкВт/см2 х год.

Індикація результатів вимірювань
Висока точність та стабільність характеристик
Технічні характеристики
Робочий діапазон частот:
для густини потоку енергії: антена А1

300 – 40000 МГц

для густини потоку при селективних вимірах: антена А2

0,9 – 1,0 ГГц

для густини потоку при селективних вимірах: антена А3

1,8 – 2,0 ГГц

для електричної складової поля: антена А4

0,03 – 300 МГц

для магнітної складової поля: антена А5

0,01 – 30 МГц

Межі вимірювань для А1, А2, А3
Межі вимірювань для А4 в діапазоні частот:
0,03 – 0,1 МГц/0,1 – 300 МГц
Межі вимірювань для А5 в діапазоні частот:
0,01 – 0,1 МГц/0,1 – 30 МГц
Межі допустимої основної похибки

1 – 615 В/м

Потужність

0,04 ВА

Маса антен А1, А2, А3/А4/А5/ вимірювального пристрою

0,15/0,4/0,35/0,5 кг

4 – 600/2 – 600 В/м
3 – 16/0,5 – 16 А/м
2,7 дБ

Напруженості електричних та магнітних полів промислової частоти
вимірювались приладом П3-50 згідно паспортних даних та інструкції по
експлуатації

[120].

Прилад

П3-50

призначений

для

вимірювання

середньоквадратичного значення напруженості електричного та магнітного
поля промислової частоти (50 Гц), що виникає поблизу електроустановок
високої напруги промислової частоти.
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Основною сферою застосування приладу П3-50 є контроль гранично
допустимих рівнів електричних та магнітних полів промислової частоти (50 Гц)
на робочих місцях.
Вимірювач

П3-50

складається

з

антен-перетворювачів

(АП)

та

зчитувального пристрою. Принцип дії заснований на збудженні в антенахперетворювачах під дією вимірюваного поля змінної напруги однієї частоти та
пропорційного напруженості поля. Змінна напруга попередньо підсилюється в
антени-перетворювачі та поступає на вхід зчитувального пристрою, де
відбувається фільтрація, подальше підсилення та перетворення в постійну
напругу та індикація. Антени-перетворювачі є двох типів: симетричні дипольні
антени та екрануючі рамкові антени.
В дисертаційній роботі приладом П3-50 здійснювалося вимірювання
напруженості для магнітних полів промислової частоти (50 Гц).
В лабораторних умовах приладом П3-50 проведено дослідження
захисних властивостей екрануючого текстильного композиційного матеріалу
для екранування електромагнітних полів. Дослідження виконувалися на частоті
мобільного зв’язку (1,8 ГГц) та на промисловій частоті 50 Гц.
Отримані результати вимірювань при вказаних витратах магнітної
рідини (витрати рідини складають близько 50 г/м2 площі текстильного
матеріалу) є задовільними.
Результати вимірювань коефіцієнтів екранування електромагнітних полів
показують, що при досить малій

товщині екрануючого текстильного

композиційного матеріалу (близько 0,25 мм складає 1 шар) спостерігається
зниження рівнів магнітного та електромагнітного поля.
Для

вимірювання

коефіцієнтів екранування

К е електромагнітних

випромінювань застосовано плаский екран, розміщений в суцільній металевій
конструкції, для унеможливлення проходження випромінювань за межами
екрану, враховуючи явища дифракції, що виникають внаслідок поширення
електромагнітних хвиль, що характеризується відхиленням від прямолінійного
розповсюдження хвиль.
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Опис та технічні характеристики приладу П3-50 наведено в табл. 2.2.
Таблиця

2.2

–

Опис

та

технічні

характеристики

Вимірювача

напруженості поля промислової частоти П3-50
Умови експлуатації
Робочі умови
експлуатації
Температура
навколишнього
середовища (t)
Відносна вологість повітря
Атмосферний тиск

Нормальні умови експлуатації

+5 - +40 0С

20 ± 5 0С

до 90% при t +250С
70 – 106,7 кПа
(537-800 мм рт. ст.)
Технічні характеристики

30 – 80%
84 – 106 кПа
(630-795 мм рт. ст.)

Діапазон частот
Діапазон вимірювання
напруженості електричного поля
Діапазон вимірювання
напруженості магнітного поля

48 – 52 Гц
0,01 – 100 кВ/м
0,1 – 1800 А/м

Еп – встановлені межі вимірювання
(0,2; 2; 20; 200 кВ/м);
±[15+0,2[Еп/Ех]], % Ех – вимірюване значення
напруженості електричного поля,
кВ/м
Нп – встановлені межі вимірювання
Межі допустимої відносної
(0,2; 2; 20; 200; 2000 А/м);
основної похибки вимірювання ±[15+0,2[Нп/Нх]], %
Нх – вимірюване значення
напруженості магнітного поля
напруженості магнітного поля, А/м
Межі допустимої додаткової похибки, що обумовлена відхиленнями температури
навколишнього середовища (200С) в межах робочих температур 6% на кожні 10 0С
Вимірювання напруженості електричного та магнітного поля забезпечується основною
похибкою на відстані від вимірюваного об’єкта до точки вимірювання поля не менше 0,2 м
Допустиме значення
не більше ніж 200 кВ/м та 10кА/м
перевантаження
Час неперервної роботи
16 год
Межі допустимої відносної
основної похибки вимірювання
напруженості електричного
поля

При експлуатації Вимірювача електромагнітних випромінювань П3-31 та
Вимірювача напруженості поля промислової частоти П3-50 необхідно
дотримуватись

правил

безпеки

при

роботі

з

високовольтними

електроустановками та джерелами електричних та магнітних полів.
Для чіткої ідентифікації джерел електромагнітного поля необхідно
отримати більш тонкий спектр магнітного поля (електричного) наднизьких та
низьких частот, тому використано аналізатор спектра електромагнітного поля
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Spectran NF 5035 [121], опис та технічні характеристики наведено у табл. 2.3 у
відповідності до інструкції.
Проведено вимірювання зміни коефіцієнтів екранування у результаті
двох технологічних обробок для нейтралізації жирної олеїнової кислоти
відповідно до рекомендацій з експлуатації та паспортних даних приладу.
При проведенні вимірювання, екрануюча поверхня геометрично замкнена
навколо вимірювальної антени, через квазістаціонарність (а саме повільно
змінного в часі) вимірюваного електромагнітного поля, що важливо враховати
при проведенні обробки результатів.
Таблиця 2.3 – Опис та технічні характеристики аналізатора спектра
електромагнітного поля Spectran NF 5035
Технічні характеристики
Діапазони частот

10 МГц – 6 ГГц

Опційний піковий детектор потужності

6 ГГц

Діапазони рівнів шуму

135 – 150 дБм

Максимальний рівень сигналу

+10 дБм

Ширина полоси фільтру

min 10 кГц; max 50 МГц

Точність базового пристрою

±2 дБ

Максимальний інтервал вибірки

1 мс

Наявність програмного забезпечення для аналізу спектра Windows
ЦСП (ЦПУ) зі швидкістю 150 MIPS (млн. вибірок в секунду)

Каліброваним аналізатором спектра Spectran NF–5035 в лабораторних
умовах визначено зміни амплітудних значень електричного та магнітного поля
низькочастотного спектра.
Вимірювання проводились наступним чином: екран з текстильного
композиційного матеріалу був геометрично замкнений навколо вимірювальної
антени, вимірювання проведено всередині екрану, похибка вимірювання не
перевищила 1%.
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Для подальших досліджень необхідно виміряти коефіцієнт екранування
Ке окремо за електричною та магнітною складовою електромагнітного поля
промислової частоти 50 Гц Вимірювання проводилися з використанням
каліброваного приладу ВЕ-метр «АТ-004, 50Гц».
Таблиця 2.4 – Опис та технічні характеристики вимірювача параметрів
електричного та магнітного поля ВЕ-метр «АТ-004, 50Гц».
Діапазон частот 48 Гц до 52 Гц
Діапазон вимірювань середньоквадратичних
від 50 В/м до 50 кВ/м
значень напруженості електричного поля
Діапазон вимірювань середньоквадратичних
від 800 мА/м до 4кА/м (від 1 мкТл
значень напруженості магнітного поля
до 5 мкТл)
(магнітної індукції)
Діапазони відносної похибки середньоквадратичних значень напруженості
Електричного поля

± 15%

Магнітного поля (магнітної індукції)

± 15%

Діапазон частот від 5 Гц до 400 кГц
Підіапазон 1

від 5 Гц до 2 кГц

Підіапазон 2

від 2 кГц до 400 кГц

Підіапазон 3

від 45 Гц до 55 Гц
від 5Гц до 2 кГц за виключенням полоси
Підіапазон 4
частот від 45 гц до 55 Гц
Діапазон вимірювань середньоквадратичних значень напруженості електричного
поля
Підіапазон 1
від 5 В/м до 1000 В/м
Підіапазон 2

від 0,5 В/м до 40 В/м

Підіапазон 3

від 5 В/м до 1000 В/м

Підіапазон 4
від 5 В/м до 1000 В/м
Діапазон вимірювань середньоквадратичних значень напруженості магнітного поля
(магнітної індукції)
від 80 мА/м до 8 А/м
Підіапазон 1
(від 100 нТл до 10 мк Тл)
від 4 мА/м до 400 мА/м
Підіапазон 2
(від 5 нТл до 500 мк Тл)
від 480 мА/м до 8 А/м
Підіапазон 3
(від 100 нТл до 10 мк Тл)
від 80 мА/м до 8 А/м
Підіапазон 4
(від 100 нТл до 10 мк Тл)
Технічні характеристики
Напруга

акумуляторна батарея ААА 3,6 ÷4,6 В

Час неперервної роботи

8 годин
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Вимірювач параметрів електричного та магнітного поля призначений для
контролю норм електромагнітної безпеки при визначенні спеціальних умов
праці, виробничому контролі та комплексі санітарно-гігієнічних досліджень.
Максимальна основна похибка вимірювань не перевищувала 3%.
Перевагою приладу є передача сигналу від вимірювальної антени до
приладу радіоканалом. Каліброваним приладом ВЕ-метр «АТ-004, 50Гц»
проведено дослідження екрануючих властивостей текстильного матеріалу на
льняній основі, просоченого магнітною рідиною на основі етилового спирту.
Вимірювання коефіцієнтів екранування проводились для геометрично
замкнених екранів. Опис та технічні характеристики наведено у табл. 2.4.
В табл. 2.5 наведено технічні засоби вимірювань коефіцієнтів екранувань
Ке текстильних композиційних матеріалів, які використано здобувачем в
дисертаційному дослідженні.
Таблиця 2.5 – Технічні засоби вимірювань коефіцієнтів екранувань К е
текстильних композиційних матеріалів
№
з/п
1
2
3
4

Назва приладу

Призначення приладу

Для вимірювання рівнів електромагнітних
полів, що нормуються густиною потоку
Для
вимірювання
напруженості
Прилад П3-50
електричних та магнітних полів
Аналізатор спектра
Для визначення зміни амплітудних значень
ЕМП Spectran NF 5035
спектрів електричного та магнітного поля
Прилад ВЕ-метр
Для вимірювання коефіцієнта екранування
«АТ-004, 50 Гц»
за електричною та магнітною складовою
Слід зауважити, що при виявлення можливих електромагнітних впливів
Вимірювач ЕМВ П3-31

на частотах, що не притаманні конкретним частотам виробничого середовища,
що

досліджується,

необхідно

проводити

контрольні

вимірювання

спектрального складу електромагнітних полів типових частотних смуг.
Методики проведення вимірювань відповідають документації по експлуатації
на

кожен

методичних

повірений

прилад

рекомендацій

відповідно.

для

Підтвердження

проведення

вимірювань

метрологічним вимогам з врахуванням допустимої похибки.

відповідності
відповідає
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Це

гарантує

достовірні результати

вимірювань з

використанням

спеціалізованого програмного забезпечення для обробки отриманих результатів
вимірювань показників екранування та проведення порівняльного аналізу
результатів з отриманими розрахунковим параметрами.
2.3. Розрахункові методи визначення та прогнозування ефективності
матеріалів для захисту від впливу електромагнітних полів
Окремого розгляду потребують розрахункові методи прогнозування
екрануючих властивостей нових текстильних композиційних матеріалів на
основі мікро- та нанорозмірних структур.
Розрахунки щодо визначення змін електричної та магнітної складових
електромагнітного поля базуються на розв’язанні рівнянь Максвела та
співвідношеннях електродинаміки суцільних середовищ.
Щоб отримати аналітичні функції розрахунку ефективності екранування
електромагнітних полів необхідно визначити напруженість електромагнітної
хвилі, що проходить крізь екрануючий матеріал, що досліджується
Відомо, що частки коефіцієнта екранування Ке, які припадають на
відбиття та поглинання електромагнітної хвилі матеріалом залежать від
співвідношення хвильових опорів простору розповсюдження хвилі Z 0 та
хвильового опору матеріалу екрана Z .
При цьому:

Z0 

μ0
jωμ
,а Z
σ  jωε
ε0

де: σ – провідність матеріалу екрана;
ε – діелектрична проникність матеріалу;
ɛ0 – діелектрична стала;
μ – ефективна магнітна проникність матеріалу;
μ0 – магнітна стала.

(2.2)
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Здійснивши математичні перетворення, отримано значення коефіцієнтів
екранування Ке за рахунок відбиття та поглинання електромагнітної хвилі
матеріалом:

Z 
К е  20lg  0  , дБ,
 4Z 
тобто,

меншому

опору

матеріалу

(2.3)

відповідають

більші

коефіцієнти

відбиття.
Щоб знизити коефіцієнт відбиття екранів , потрібно наблизити значення
хвильових опорів матеріалів.
Опір вільного простору складає 377 Ом.
З наведеного вище видно, що коефіцієнти відбиття залежать лише від
електрофізичних характеристик матеріалу екрана μ, ε і не залежать від
геометричних (лінійних) характеристик (товщини) екранів.
Щодо коефіцієнтів поглинання Кп, то цей показник є критичним за
низьких коефіцієнтів відбиття екрану.
Екрани з металополімерних матеріалів мають складні співвідношення
відбивальних та поглинальних властивостей.
Їх необхідні параметри можна визначити (принаймні для фіксованої
концентрації металевих включень у непровідну матрицю), розрахувавши
вхідний опір Z:
Z

Z1(N 1)  jZ2 tg(k1d)
Z2
Z2  jZ1(N 1) tg(k 2d) ,

(2.4)

де: Z1(N-1) – хвильовий опір металу;
Z2

– хвильовий опір полімеру;

k

– хвильові числа металу і полімеру відповідно;

d

– товщина екрана.

Для складних екрануючих систем, в тому числі із застосуванням
новітніх

композиційних

матеріалів,

необхідно

враховувати

провідності

(діелектричні характеристики) складових матеріалів, а саме провідної та
непровідної.
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Ослаблення за потужністю електромагнітної хвилі К е визначається як:

(n  1)χ 2
 2χ ω x 
Ke 
exp 

4n
c

,
де: n – коефіцієнт заломлення хвилі матеріалом;

(2.5)

χ – коефіцієнт екстинкції матеріалу, який визначає швидкість затухання
хвилі;
ω – циклічна частота випромінювання;
x – товщина зразка.
У випадку нормально падаючої хвилі коефіцієнт відбивання К в
визначається:
2
n  1  χ 2

Kв 
,
 n  12  χ 2

(2.6)

Величина коефіцієнту екстинкції χ та величина коефіцієнту заломлення
матеріалу n визначається зі співвідношень:

ε  ε2  ε2
ε  ε2  ε2
n
χ
2
2
,
,
де: ε' – дійсна складова комплексної діелектричної проникності;

(2.7)

ε'' – уявна складова комплексної діелектричної проникності.
ε  ε  i
Наведений
властивостей

розрахунковий

електромагнітних

4σ
,
ω

алгоритм

екранів

з

визначення

текстильних

захисних

композиційних

матеріалів, визначення та прогнозування коефіцієнтів екранування захисних
конструкцій з нього, надає можливість проектування екрануючих матеріалів з
заданими захисними властивостями.
Дослідження у лабораторних умовах частотно-амплітудних залежностей
коефіцієнтів екранування Ке різних текстильних композиційних матеріалів
потребує спеціального обладнання (широкосмугових генераторів), та певного
обсягу роботи для обробки результатів.
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Враховуючи вище сказане, одним із доступних способів на думку автора
є метод та спосіб визначення спектра екранованого електромагнітного поля
перед екрана та поза екраном та отримання змін амплітуд електромагнітного
поля з частотою та необхідним шагом її зміни (частоти).
В випадку, що досліджується необхідні залежності отримано автоматично
у відносних одиницях (дБ), що надає необхідну інформацію для визначення
критерію ефективності екранування текстильного композиційного матеріалу на
основі металевих і металовмісних мікроструктур у порівнянні з текстильним
композиційним
наноструктур.

матеріалом

на

основі

металевих

та

металовмісних
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Висновки по Розділу 2
1. Контроль рівнів показників складових електромагнітного поля
проведено паралельно у реальних виробничих та лабораторних умовах. Це дало
можливість більш точно встановити похибку вимірювань та визначити
достовірність результатів для розроблення рекомендації з впровадження
новітніх технологій захисту текстильним композиційним матеріалом на основі
мікро- та нанорозмірних структур.
2. Під час проведення натурних вимірювань встановлено пріоритетність
показників, які проаналізовані для розробки рекомендації з впровадження
новітніх технологій захисту текстильним композиційним матеріалом та
впливають

на

достовірність

результатів

при

застосування

в

умовах

виробничого середовища.
3. Згідно паспортних даних приладів та існуючої паспортної похибки
вимірювань, враховано та дотримано методичні рекомендації обробки
експериментальних даних при достатній кількості проведених вимірювань
однієї серії показників ( кількість вимірювань від 4 до 5).
4. Вимірювання

показників

складових

електромагнітного

поля

проводилося на фіксованих частотах, що належать певним технічним засобам, з
врахуванням фізичних факторів навколишнього середовища (температура,
відносна вологість повітря), врахуванням рівнів стаціонарних та змінних
електричних і магнітних полів технологічного обладнання та за відсутності у
виробничому приміщенні працюючого персоналу.
5. Розрахункові методи визначення та прогнозування ефективності
матеріалів для захисту від впливу електромагнітних полів застосовують для
прогнозування електромагнітної обстановки на підприємствах та в установах на
стадіях проектування робочих місць, розміщення електричного та електронного
обладнання у виробничих приміщеннях та під час планових реорганізацій при
оновленні парку обладнання.
6. Для достовірності результатів досліджень необхідно проводити
контрольні вимірювання приладами аналогічного призначення.
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РОЗДІЛ 3
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЕКСТИЛЬНИХ
КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПРАЦЮЮЧИХ
ВІД ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ
3.1. Розроблення екрануючого текстильного матеріалу на основі
металевих і металовмісних мікроструктур, дослідження його захисних
властивостей та визначення умов їх підвищення
В попередніх двох розділах дисертаційного дослідження здобувачем
розглянуто електромагнітні поля техногенного походження та їх негативний
вплив на працюючий персонал в умовах виробничого середовища з
дотриманням вимог охорони праці.
Проведено
актів

з

зауважено,

національних

електромагнітної
що

електромагнітної
шляхом

аналіз

вдосконалення
безпеки

розроблення

та

та

безпеки

міжнародних

нормативних

працюючих.

Здобувачем

національної

працюючих

нормативної

рекомендується

вдосконалення

єдиного

бази

з

реалізовувати

нормативного

акту

(вимог та правил) з врахуванням міжнародних норм та правил охорони
праці.
Розглянуто

існуючі

на

підприємствах

енергетичної

галузі

України, процедури та технічні прийоми забезпечення електромагнітної
безпеки працюючих з метою зменшення негативного впливу електромагнітних
полів в умовах виробничого середовища.
В результаті проведеного аналізу, можна зробити висновок, що в
сучасних умовах енергонасиченості промислових приміщень і будівель за
рахунок великої кількості технологічного обладнання, екранування є найбільш
ефективним

та

доступним

способом

захисту

від

негативного

впливу

електромагнітних полів техногенного походження, що виникають внаслідок
роботи всіх видів обладнання та устаткування .
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Під час проведення досліджень встановлено, що контроль рівнів
показників

складових

електромагнітного

поля

необхідно

здійснювати

паралельно у реальних виробничих та лабораторних умовах для проведення
порівняльного аналізу. Це дає можливість більш точно встановити похибку
вимірювань та достовірність результатів з метою розробки та впровадження
рекомендації з використання новітніх технік та технологій захисту від
негативного впливу електромагнітного навантаження на працюючих в умовах
виробничого середовища.
Здобувачем розглянуто методологічні основи визначення захисних
властивостей матеріалів для екранування електромагнітних полів, розглянуто
принципи екранування.
Визначення екрануючих властивостей захисних матеріалів у різних
діапазонах частот електромагнітних полів різного походження обумовлюється
конкретними технічними аспектами.
Слід враховувати при визначенні властивостей нових екрануючих
матеріалів існуючі розбіжності при натурних вимірюваннях в умовах
виробничого

середовища

та

випробовування

в

лабораторних

умовах

досліджуваних експериментальних зразків, важливо враховувати похибки
приладів.
Проектування

та

виготовлення

функціональних

електромагнітних

екранів, що повинні суттєво знижувати рівень електромагнітних полів до
нормативних показників, складна задача з інженерної точки зору. Порядок її
реалізації потребує чіткого технологічного процесу, що передбачає контроль та
постійний

моніторинг

електромагнітної

обстановки

умов

виробничого

середовища та постійне порівняння показників з гранично допустимими
рівнями, врахування зміни електромагнітної обстановки внаслідок модернізації
чи заміни парку електричного та електронного обладнання в певних
виробничих умовах.
Розрахункові

методи

та

методики

визначення

та

прогнозування

ефективності матеріалів для захисту від впливу електромагнітних полів
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застосовують

для

прогнозування

електромагнітної

обстановки

на

підприємствах енергетичної галузі та в установах на стадіях проектування
робочих місць, розміщення електричного та електронного обладнання у
виробничих приміщеннях та під час планових реорганізацій при оновленні
парку обладнання.
Існуючі методи та методики визначення електричної та магнітної
складової електромагнітного поля нормуються технічно застарілими вихідними
параметрами даних. Важливо зауважити, що ефективність захисту працюючих
від негативних впливів виробничого середовища підвищується шляхом
поєднання колективних та індивідуальних засобів захисту в єдиний комплекс
заходів. Аналізуючи вищесказане, здобувачем запропоновано розглянути та
дослідити технологію процесу створення нових екрануючих композиційних
матеріалів, що забезпечують необхідний екрануючий захист в умовах
виробничого середовища з врахуванням вимог охорони праці задля підвищення
якісних характеристик засобів колективного та індивідуального захисту
працюючих.
В дисертаційному дослідженні запропоновано розглянути та дослідити
екрануючі властивості текстильного композиційного матеріалу на основі
металевих та металовмісних структур.
Основою екрануючої субстанції є пил залізної руди, що отримується під
час її подрібнення та збагачення на гірничозбагачувальних комбінатах.
За даними НДЛ ПрАТ «Полтавського гірничозбагачувального комбінату»
збагачений залізорудний пил отримується в результаті флотації у вигляді
водних

суспензій,

у

якій

вміст

заліза

та

його

сполук

складає:

Fe – 72-73 %, FeO, Fe3O4 – 8-20%.
У якості екрануючих металевих та металовмісних структур використано
колоїдний

розчин

залізорудного

пилу

з

додаванням

3-5%

суспензії

полівінілацетату, яким просочено (пропитано) льняний текстильний матеріал.
Льняний

текстильний

матеріал

(артикул

11110,

11119,

розривне

навантаження: по основі – 170 Н, по утку – 105 Н, стійкість до стирання 70000)
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обрано у якості основи екрануючого матеріалу завдяки високій стійкості до
термічних впливів та пористості структури льняного волокна, що дає
можливість просочення основи текстильного матеріалу розчином екрануючої
металовмісної суспензії.
Текстильний

матеріал

просочувався

(пропитувався)

розчином

залізорудного пилу з додаванням 3-5% суспензії полівінілацетату та проходив
технологічну сушку. Через відносно малі розміри екрануючих металевих та
металовмісних структур та велику пористість структури льняного волокна
(80% складає целюлоза) мікрочастинки добре імплантувалися та закріпилися в
основу текстильного матеріалу.
Нанесення, на текстильного основу льняного матеріалу, екрануючого
залізовмісного розчину не вплинуло на механічні властивості текстильного
матеріалу на льняній основі, жорсткість практично залишилась без змін.
Слід зауважити, що жорсткість залежить від поверхневої густини
текстильного матеріалу (чим більша поверхнева густина, тим вищий показник
жорсткості) та впливає на експлуатаційні властивості спеціального захисного
одягу, виготовленого з текстильного полотна.
Вимірювання

жорсткості

текстильного

матеріалу

проводили

у

відповідності до ГОСТ 10550-93 на приладі типу ПТ-2 консольним методом.
Показник жорсткості складав до нанесення залізовмісного розчину на
основу текстильного матеріалу 18240 мкН·см2 , після нанесення залізовмісного
розчину на основу текстильного матеріалу – 18248 мкН·см2.
Виготовлено експериментальні зразки на основі залізорудного пилу
дисперсністю 5-10 мкм, 15-25 мкм, 50-100 мкм.
Зміна

дисперсності отриманого зразка

текстильного екрануючого

матеріалу визначається розрахунковим шляхом, а саме зважуванням зразка
текстильного матеріалу заданих лінійних розмірів (0,6 м х 0,6 м, залежить від
проектуємого

досліджуваного

екрану)

до

нанесення

відповідного

залізовмісного розчину та після нанесення, та визначення розрахунковим
шляхом концентрації суспензії на одиницю площі текстильного матеріалу.
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Беручи до уваги квазістаціонарність магнітного поля промислової
частоти, випробування проводились для геометрично замкненого екрану.
Щоб

визначити

коефіцієнти

екранування

електромагнітних

випромінювань частотами 2,4-2,6 ГГц, необхідно застосувати плаский екран,
що розміщується в суцільній металевій конструкції, та унеможливлює
проходження випромінювань за межами екрану за рахунок явищ дифракції.
Вимірювання напруженості магнітного поля промислової частоти
проведено

каліброваним

приладом

П3-50,

густину

потоку

енергії

випромінювань ультрависокої частоти проведено каліброваним приладом П331 відповідно до рекомендацій інструкції з експлуатації та врахуванням
похибки вимірювання.
Фактичну

кількість

екрануючих

металевих

та

металовмісних

мікроструктур, що залишились у структурі пористого волокна після обробки
відповідно екрануючими пропитками шляхом просочення, визначити досить
складно, тому для отримання кількісних даних про коефіцієнт екранування Ке,
здобувачем запропоновано змінювати кількість шарів отриманого екрануючого
матеріалу з вмістом металевих та металовмісних мікроструктур.
Результати вимірювань коефіцієнтів екранування електромагнітних
випромінювань частотами 2,4-2,6 ГГц у залежності від кількості шарів
текстильного композиційного матеріалу та дисперсності залізорудного пилу
наведено у табл. 3.1.
Таблиця 3.1 – Залежність коефіцієнтів екранування електромагнітного
випромінювання ультрависокої частоти у залежності від кількості шарів
матеріалу та дисперсності залізорудного пилу D.
Кількість шарів
1
2
3
4
5

D, мкм
5-10
1,75
2,20
2,85
3,25
3,80

15-25
1,45
1,75
1,90
2,25
2,60

50-100
1,15
1,30
1,50
1,85
2,05
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4,00
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3,50
3,00

2,50
5 -10

2,00

15 - 25
1,50

50 - 100

1,00
0,50
0,00
1

2

3

4

5

Кількість шарів матеріалу

Рисунок 3.1 – Діаграма залежності Ке ЕМВ ультрависокої частоти
у залежності від кількості шарів матеріалу та дисперсності
залізорудного пилу.
Для магнітного поля промислової частоти 50 Гц проведено аналогічні
вимірювання, результати яких представлено у табл. 3.2.
Таблиця 3.2 – Залежність коефіцієнтів екранування магнітного поля
промислової частоти 50 Гц у залежності від кількості шарів матеріалу та
дисперсності залізорудного пилу D.
Кількість шарів

D, мкм
5-10

15-25

50-100

1

1,50

1,30

1,05

2

1,90

1,45

1,10

3

2,20

1,85

1,25

4

2,85

2,05

1,45

5

3,15

2,35

1,85
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3,5
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3

2,5

2
5 - 10
15 - 25

1,5

50 - 100

1

0,5

0
1

2

3

4

5
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Рисунок 3.2 – Діаграма залежності Ке МП промислової частоти 50 Гц у
залежності від кількості шарів матеріалу та дисперсності залізорудного пилу.
Результати вимірювань коефіцієнтів екранування електромагнітних
випромінювань показують, що при досить малій товщині екрануючого
матеріалу (близько 0,25 мм складає 1 шар) спостерігається зниження рівнів
магнітного та електромагнітного поля.
Встановлено, що на підприємствах енергетичної галузі, біля потужного
електротехнічного обладнання, поблизу радіотехнічних об’єктів цивільної
авіації, розподільчих станцій мобільного зв’язку рівень електромагнітних полів
практично не перевищує гранично допустимі в 2-3 рази, тому отриманий
екрануючий

текстильний

композиційний

матеріал

здобувачем

запропоновано використовувати для виготовлення спеціального захисного
одягу працюючих.
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Встановлено,

що

зі

зменшенням

розмірів

екрануючих

частинок

коефіцієнт екранування зростає, тому доцільно розглянути можливість
підвищення

дисперсності

металевої

та

металовмісної

субстанції

до

нанорозмірів, що також підвищить зчеплення наночастинок з пористими
волокнами текстильного матеріалу, що використано для основи екрануючого
матеріалу.
3.2. Розроблення текстильного екрануючого матеріалу на основі
металевих та металовмісних наноструктур, дослідження його захисних
властивостей та визначення умов їх підвищення
В дисертаційній роботі проведено дослідження екрануючих властивостей
текстильного композиційного матеріалу на льняній основі, просоченого
магнітною рідиною на основі етилового спирту придатного для виготовлення
спеціального захисного одягу, що забезпечує зниження рівнів негативного
впливу електромагнітних полів.
У якості основи , на яку для проведення досліджень нанесено магнітну
рідину на основі металевих та металовмісних наноструктур обрано льняну
тканину, яка має високу температуру горіння (190-230 0С), відповідно низьку
горючість, високу міцність (в 3-5 разів перевищує міцність на розрив порівняно
з х/б волокнами) при довготривалій експлуатації, високу гігроскопічність
(12-17% в нормальному стані), що забезпечує гігієнічні властивості при
експлуатації, велику пористість структури волокон (80 % хімічного складу
волокна - целюлоза), що дає можливість імплантації та закріплення екрануючих
наночастинок в структурі волокна.
Розчином феромагнітних металевих наночастинок є магнітна рідина на
основі етилового спирту (виробник – ТОВ «Ферогідродинаміка» м. Миколаїв,
Україна). Розмір наночастинок складає 10 нм.
Електромагнітне поле є квазістаціонарним (змінне в часі), тому для
достовірності отриманих результатів вимірювань показників коефіцієнтів
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екранування Ке захисний екран повинен бути конструктивно геометрично
замкненим.
Вимірювальна

антена

вміщувалася

усередину

форми,

результати

вимірювань фіксувалися приладом, розташованим за межами джерела поля
випромінювань електромагнітних хвиль..
Досліджувані

експериментальні

зразки

екрануючого

текстильного

захисного матеріалу просочувався магнітною рідиною на основі етилового
спирту

під

тиском.

Витрати

магнітної

рідини

складали

50-60

г/м2.

Вимірювалися коефіцієнти екранування Ке електричного та магнітного поля у
залежності від кількості шарів матеріалу.
Результати вимірювань представлено у табл. 3.3.
Коефіцієнтом екранування Ке вважається відношення напруженості поля
джерела до напруженості поля у екранованій зоні.
Таблиця 3.3 – Ефективність екранування електромагнітного поля
промислової частоти текстильним матеріалом з вмістом феромагнітних
наночастинок*
n

Е, В/м

В, мкТл

Едж

Ее

Ке

Вдж

Ве

Ке

1

720

525

1,42

146

76

1,92

2

720

290

2,48

146

29

5,03

3

720

190

3,78

146

18

8,11

* Едж, Вдж – напруженість електричного та індукція магнітного поля джерела;
Ее, Ве

– напруженість електричного та індукція магнітного поля джерела
у зоні захищеній екраном;

Ке

– коефіцієнт екранування;

n

– кількість шарів матеріалу.
Отримані результати вимірювань при вказаних витратах магнітної рідини

на основі етилового спирту є задовільними. Але у такому вигляді матеріал не
може бути використаний для виготовлення спеціального захисного одягу.
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Це пояснюється тим, що застосування етилового спирту для отримання
магнітної рідини, потребує, для запобігання злипання наночастинок у
колоїдному розчині, додавання до магнітної рідини обов’язкового компоненту
поверхнево-активної речовини – жирної олеїнової кислоти, яку необхідно
нейтралізувати.
Нейтралізація жирної олеїнової кислоти можливо провести двома
способами.
В першому випадку проведено нейтралізація олеїнової кислоти лужним
розчином. В другому випадку обробка текстильного матеріалу синтетичним
миючим засобом (технологічне прання з врахуванням необхідних ступенів
захисту екрануючого матеріалу).
Зміну коефіцієнтів екранування у результаті двох технологічних обробок
наведено у табл.3.4.
Таблиця 3.4 – Ефективність екранування електромагнітного поля
промислової частоти текстильним матеріалом*.
Е, В/м

n

В, мкТл

Едж

Ел

Кл

Еп

Кп

Вдж

Вл

Кл

Вп

Кп

1

770

592

1,3

476

1,69

1,9

1,23

1,5

1,1

1,7

2

770

355

2,2

325

2,3

1,9

1,01

3,1

0,4

4,7

* Ел, Вл

– напруженість електричного та індукція магнітного поля за
екраном, обробленим лужним розчином;

Еn, Вn

– напруженість електричного та індукція магнітного поля за
екраном обробленим синтетичним миючим засобом.

Результати вимірювань показують, що нейтралізація олеїнової кислоти
лужними розчином частково вимиває екрануючу субстанцію з вмістом
феромагнітних

наночастинок

на

основі

етилового

спирту

з

волокон

текстильного матеріалу просоченого розчином, що впливає на захисні
властивості елементів конструкції захисного одягу.
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Ефективність розробленого захисного матеріалу на текстильній основі з
екрануючими властивостями проведено у конкретних виробничих умовах на
об’єкті підприємства енергетичної галузі.
Експериментальним шляхом виміряно показники ступенів зниження
магнітного поля наднизької частоти складного спектрального складу, що
відповідає більшості реальних умов виробничого середовища.
Під

час

виробничого

проведення
середовища

експериментальних

вимірювань

встановлено,

розроблений

що

в

умовах
захисний

матеріал на текстильній основі з заданими екрануючими властивостями не
потребує додаткового заземлення, що є важливим ергономічним фактом при
експлуатації спеціального захисного одягу зі змінними захисними елементами
конструкції.
Вимірювання

здійснювалися

каліброваним

аналізатором

спектра

електромагнітного поля Spectran NF 5035, для отримання тонкого спектра
електромагнітного поля, відповідно до інструкції з експлуатації.
Порівняльні результати вимірювань спектра електромагнітного поля
представлено на рис. 3.3., де Т – індукція магнітного поля.
Проведений
текстильний

аналіз

екрануючий

отриманих
матеріал

даних
з

показує,

невеликим

що

вмістом

одношаровий
екрануючої

субстанції знижує рівень магнітного поля промислової частоти у 1,5 рази,
що

збігається

з

результатами

лабораторних

досліджень.

Недоліком

можна вважати вимивання з волокон текстильного матеріалу екрануючої
субстанції.
Розроблений текстильний композиційний матеріал на основі льняних
волокон
що

з

заданими

екрануючими

регламентуються

нормативами

властивостями
охорони

відповідає

праці

до

вимогам,

екранування

електромагнітних полів різних частотних діапазонів у виробничому середовищі
та

застосуванню

для

виготовлення

з

подальшою

реальних виробничих умовах спеціального захисного одягу.

експлуатацією

в
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а)

б)
Рисунок 3.3 – Спектри магнітного поля наднизької частоти у виробничому
приміщенні.
а) спектр магнітного поля джерела; б) спектр магнітного поля у зоні,
захищеній одним шаром текстильного матеріалу.
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Матеріали, що рекомендуються для масового виготовлення спеціального
захисного одягу, не відповідають сучасним вимогам ергономіки, а саме
жорсткість

та

драпіруємість.

Є

необхідність

подальшої

розробки

та

дослідження новітніх захисних текстильних матеріалів на основі залізовмісних
наноструктур з заданими екрануючими властивостями та придатними для
виготовлення засобів індивідуального захисту, що не потребують додатково
заземлення при експлуатації.
Здобувачем запропоновано дослідити захисні властивості текстильного
матеріалу на основі залізорудного пилу.
Вимірювання

проведено

для

ультрависокочастотної

області

електромагнітного спектра повіреним вимірювачем електричних полів П3-31 та
магнітних полів промислової частоти – П3-50, відповідно до рекомендацій
інструкції по експлуатації. Екрануюча поверхня геометрично замкнена навколо
вимірювальної

антени,

через

квазістаціонарність

вимірюваного

електромагнітного поля.
Для дослідження обрано текстильний матеріал, (артикул – 3581,
волокнистий склад: ЛН−75 %, ПЕФ−25 %), який використовується для
виробництва спеціального одягу. Перевагою якого є висока міцність та
низька горючість у порівнянні з синтетичними матеріалами.
Основною задачею досліджень та проектування є способи закріплення
залізорудного пилу у волокнах текстильного матеріалу.
Звичайне просочення (пропитка) тканини водним розчином залізорудного
пилу не дає бажаного результату через недостатнє зчеплення частинок з
волокнами. Необхідність надійного зчеплення обґрунтовується умовами
експлуатації спеціального захисного одягу без втрати захисних властивостей.
Запропоновано

та

проаналізовано

два

способи

закріплення

частинок залізорудного пилу у волокнах текстильного матеріалу.
У першому випадку, у якості екрануючої субстанції використовувалося
нанозалізо у вигляді колоїдного розчину на основі рицинової олії.
Середній розмір частинок заліза складав 10 нм.
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Текстильний матеріал просочувався під тиском розчином екрануючої
субстанції та проходив технологічну сушку.
Через

малі

розміри

частинок

нанозаліза

(10

нм)

вони

добре

імплантувалися та закріплювалися в структурі з натуральними пористими
волокнами текстильного матеріалу.
Витрати рідини складали не більше 50 г/м2 площі тканини.
Нанесення суспензії залізовмісного розчину не впливало на фізикомеханічні властивості тканини, у першу чергу – жорсткість.
Зразки текстильного матеріалу, просоченого суспензією залізовмісного
розчину представлено на рис. 3.4.

Рисунок 3.4 – Зовнішній вигляд текстильного екрануючого матеріалу на
основі льняного полотна та нанозаліза.
У другому випадку для проведення вимірювань, у якості основи суспензії
залізовмісного розчину, обрано латекс. Зразки текстильного матеріалу,
просоченого

суспензією

представлено на рис. 3.5.

залізовмісного

розчину

на

основі

латексу,
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Латекс

за

гігієнічними

показниками

відповідає

вимогам

охорони праці для використання при виготовленні спеціального захисного
одягу.
Технологія
зразків

виготовлення

текстильного

матеріалу

досліджуваних

з

додаванням

екрануючих

екрануючої

субстанції

на основі латексу чітко відпрацьована: компоненти подрібнюються у
спеціальному
латексу

млині

наноситься

–

брабендері

на

(brabender).

текстильний

Суспензія

матеріал,

який

на

основі

прокатується

крізь вальці.
На вальцях просочений текстильний матеріал проходить термічну
обробку і остаточно закріплюється в волокнах текстильного полотна.
Кінцева товщина матеріалу складає 0,25 – 0,30 мм.

Рисунок 3.5 – Зовнішній вигляд захисного матеріалу на основі латексу.
Наступним

етапом

роботи

є

проведення

дослідження

захисних

властивостей отриманих текстильних композиційних матеріалів із заданими
екрануючими властивостями.
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Рисунок 3.6 – Графік залежності коефіцієнта екранування
електромагнітного і магнітного поля від кількості шарів текстильного
матеріалу з вмістом нанозаліза.
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Рисунок 3.7 – Діаграма залежності коефіцієнта екранування ЕМП від кількості
0

шарів
1 шар

текстильного
матеріалу з вмістом
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Рисунок 3.8 – Графік залежності коефіцієнта екранування
електромагнітного і магнітного поля від кількості шарів матеріалу на основі
латексу.
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Рисунок 3.9 – Діаграма залежності коефіцієнта екранування ЕМП від кількості
0

1 шар

2 шари
шари
шарів матеріалу
на основі3латексу

4 шари
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На отриманих графіках та діаграмах, які представлено на рис. 3.6 – 3.9
показано

залежність

коефіцієнта

екранування

Ке

від

кількості

шарів

екрануючого текстильного композиційного матеріалу n.
Коефіцієнт екранування Ке зростає зі збільшенням шарів текстильного
композиційного екрануючого матеріалу n. Це пояснюється не товщиною
захисного шару отриманого матеріалу, а підвищенням сумарної кількості
металевих наночастинок частинок на одиницю площі матеріалу, що залежить
від дисперсності екрануючої субстанції.
Отримана, шляхом аналізу діаграм, математична залежність коефіцієнта
екранування Ке від кількості шарів екрануючого матеріалу n та шагу
коефіцієнта екранування F, дає можливість розрахунковим методом визначати
та прогнозувати коефіцієнт екранування Ке захисних конструкцій на основі
мікро- та нанорозмірних структур для конкретних умов виробничого
середовища.
n

K e  1   F  (i  1) ,

(3.1)

i 1

де:



i  1,n
F

–

числове значення кількості шарів матеріалу;

–

шаг коефіцієнта екранування Ке.

Велика дисперсність екрануючої залізовмісної субстанції на основі мікрота нанорозмірних структур дає можливість імплантації та закріплення її у
волокна з трубчастою структурою волокна без використання додаткових
закріплювачів
еластичність
властивостями

дрібнодисперсного
текстильних
та

заліза.

Також

композиційних

виготовлення

захисних

це

дозволяє

матеріалів
конструкцій

з

зберегти

екрануючими
на

існуючому

універсальному обладнанні зі збереженням заданих захисних екрануючих
властивостей конструкцій спеціального одягу при експлуатації в умовах
виробничого середовища.
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Перевагою
екрануючими

захисних

властивостями

текстильних
є

композиційних

коефіцієнти

матеріалів

екранування

Ке

як

з
у

високочастотній області електромагнітного спектра (1,1-17,0), так і щодо
магнітних

полів

наднизької

частоти

(1,03-24,00)

та

властивості,

що

характеризуються малою товщиною до 1,5 мм та відносно мала вага
текстильного матеріалу.
Проведені експериментальні вимірювання показали, що підвищенням
концентрації феромагнітної субстанції, коефіцієнт екранування технічно може
бути підвищений до необхідного значення, що є важливою основою для
проектування електромагнітних екранів заданих захисних параметрів та
необхідних властивостей.
Велика

дисперсність

використаного

залізовмісного

розчину,

імплантованого у текстильний матеріал з пористою структурою волокна, надає
можливість його імплантації у волокна натурального текстильного матеріалу
без використання додаткових закріплювачів, а застосування суспензії латексу
та дрібнодисперсного нанозаліза для нанесення на текстильний матеріал
дозволяє отримати текстильний композиційний екрануючий матеріал для
захисту від впливу електромагнітних полів широкого частотного діапазону.
Запропонована технологія отримання текстильного композиційного
матеріалу з екрануючими властивостями дозволяє зберегти еластичність
тканини на етапах оздоблення та виготовляти з неї захисні екрануючі
конструкції на стандартному обладнанні зі збереженням заданих захисних
екрануючих властивостей під час експлуатації в умовах виробничого
середовища, прання та хімічною чисткою спеціального захисного одягу.
Розроблений текстильний композиційний матеріал з екрануючими
властивостями придатний для виготовлення спеціального захисного одягу для
персоналу, що працює в умовах підвищення рівнів електромагнітних полів
промислової частоти (електроенергетична галузь) та електромагнітних полів
ультрависоких частот (бездротовий зв’язок, радіотехнічні обладнання цивільної
авіації тощо) та ЗІЗ не потребують додаткового заземлення.
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Отримані коефіцієнти екранування Ке електричних та магнітних полів
ультрависоких частот та магнітних полів наднизьких частот достатні для його
використання у більшості умов виробничого середовища для забезпечення
вимого охорони праці.
Текстильний композиційний матеріал з екрануючими властивостями
рекомендовано використовувати для забезпечення електромагнітної сумісності
електронного та електричного технологічного обладнання в умовах щільного
розміщення

на

виробничих

площах,

як

засіб

колективного

захисту

(облицювання стін, ізоляція джерел електромагнітних полів), так і для
виготовлення засобів індивідуального захисту працюючих для зниження
негативного впливу дії електромагнітних полів.
Розроблений
екрануючими

захисний

властивостями

текстильний

композиційний

рекомендовано

матеріал

використовувати

як

з

засіб

колективного захисту (ізоляція джерел електромагнітних випромінювань) та
рекомендовано для виготовлення спеціальних захисних костюмів.

3.3.

Методологія

проектування

матеріалів

для

екранування

електромагнітних полів та засоби її раціоналізації
Завдання, пов’язані з технологією проектування та виготовлення
захисних екрануючих матеріалів не вирішено на достатньому технічному рівні
та

потребує

інноваційних ідей

Виготовлення

захисних

та

розвитку

текстильних

промислових

композиційних

технологій.

матеріалів

з

використанням екрануючих частинок у полімерній матриці на сьогодні є
перспективним.
Проведені дослідження та розробки показують, що наповнювачем для
екрануючих матеріалів є дрібнодисперсний залізорудний пил, що отримується в
результаті флотації у вигляді водних суспензій та подрібнення на залізорудних
комбінатах та не потребує додаткового процесу технології отримання, а
збільшення його концентрації в основі екрануючого матеріалу призводить до
збільшення коефіцієнту екранування.
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Недоліком цих розробок є використання полімерного носія в якості
основи екрануючого матеріалу.
Перспективним

є

розроблення

та

дослідження

екрануючого

композиційного матеріалу на текстильній основі з льняних волокон для
процесу проектування та виготовлення спеціального захисного одягу.
Льняні волокна мають пористу структуру волокна, що дає змогу ввести
шляхом просочення (пропитки) основи екрануючу субстанцію необхідної
дисперсності в структуру волокна.
Основою екрануючої субстанції є збагачена залізна руда, що отримується
під час її подрібнення та збагачення на гірничозбагачувальних комбінатах
України. У порівнянні з залізорудним пилом, який осідає на фільтрувальних
завісах, збагачена залізна руда містить вищий відсоток заліза (до 73%)
та сполуки заліза (понад 20%). Слід зауважити високу дисперсність збагаченої
залізної руди.
Необхідно надалі провести аналіз вимог, що пред’являються до
коефіцієнтів екранування та проаналізувати ергономічні характеристики
текстильних матеріалів для проектування та виготовлення спеціального
захисного одягу.
Врахування фізико-механічних властивостей льняного текстильного
матеріалу обґрунтовує вибір його у якості носія екрануючої субстанції без
використання додаткових закріплювачів у структурі волокна металовмісних
структур. Важливим є показник гіпоалергенності льняних волокон, що є
важливим для використання при виготовленні ЗІЗ.
Хімічні властивості збагаченої залізної руди дають можливість отримати
екрануючий текстильний композиційний матеріал малої товщини (до 0,25 мм) з
достатніми коефіцієнтами екранування.
Дослідження

виконувалося

для

частоти

мобільного

зв’язку

(1,8 ГГц) каліброваним приладом П3-31 (вимірювач щільності потоку енергії)
та

для

промислової

частоти

50

Гц

каліброваним

(вимірювач напруженості електричного та магнітного поля).

приладом

П3-50
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Результати вимірювань захисних властивостей екрануючого текстильного
композиційного матеріалу наведено у табл. 3.5 та табл. 3.6.
Таблиця 3.5 – Залежність коефіцієнта екранування Ке електромагнітного
поля частотою 1,8 ГГц від кількості шарів матеріалу n.
n
Ке

1
2,8

2
5,6

3
9,6

4
17,0

Для частоти 1,8 ГГц коефіцієнтом екранування Ке вважається відношення
щільності

потоку

енергії

перед

екраном

до

даного

показника

у захищеній зоні. Вихідна щільність потоку енергії 190—210 мкВт/см2
Математична залежність коефіцієнта екранування Ке електромагнітного
поля частотою 1,8 ГГц від кількості шарів текстильного композиційного
матеріалу n з екрануючими властивостями дає можливість математичного
прогнозування необхідних параметрів коефіцієнта екранування К е для
конкретних виробничих умов.
K e  2,85  1,09  n  1,15  n 2 ,
де: n – кількість шарів матеріалу.

(3.2)

Таблиця 3.6 – Залежність коефіцієнта екранування Ке електромагнітного
поля частотою 50 Гц від кількості шарів матеріалу n
n
Ке

1
2,9

2
8,0

3
16,2

4
23,0

Для частоти 50 Гц коефіцієнтом екранування Ке вважається відношення
індукції магнітного поля перед екраном до даного показника у захищеній зоні.
Вихідна індукція магнітного поля 230—240 мкТл.
Математична залежність коефіцієнта екранування К е електромагнітного
поля промислової частоти 50 Гц від кількості шарів матеріалу текстильного
композиційного матеріалу n з екрануючими властивостями дає можливість
прогнозування необхідних параметрів коефіцієнта екранування К е для
конкретних виробничих умов.
K e  2,475  4,725  n  0,425  n 2 ,
де: n – кількість шарів матеріалу.

(3.3)
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Аналіз залежності коефіцієнта екранування від кількості шарів з’ємних
захисних елементів, (рис. 3.10) показує розрахунковий коефіцієнт кореляції між
вимірюваними показниками та прогнозованими показниками, який варіюється
в межах від 0,99 до 1,00 (0,99; 0,99; 0,98, 1,00), свідчить про високу точність
проведених експериментальних досліджень та прогнозованих значень Ке .
Досить
розташуванням

високий

коефіцієнт

екрануючих

екранування

частинок

у

пояснюється

текстильному

щільним

матеріалі.

Для

екрануючого матеріалу діапазон коефіцієнта екранування високочастотної
області електромагнітного спектра складає 2,8 – 17,0, а для магнітних полів
наднизьких частот 2,9 – 23,0.

Рисунок 3.10 – Графік залежності коефіцієнта екранування від кількості шарів
з’ємних захисних елементів та прогнозування Ке з врахуванням коефіцієнта
кореляції
Впровадження та використання розробленої технології дозволяє отримати
захисний

текстильний

композиційний

матеріал

заданих

параметрів

екранування, якими можна варіювати в залежності від конкретних виробничих
умов для забезпечення зниження негативних рівнів електромагнітних полів.
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Висновки по Розділу 3
1. Дослідження

захисних

властивостей

екрануючого

текстильного

композиційного матеріалу на основі металевих і металовмісних мікро та
наноструктур,

підтвердили

екрануючих матеріалів

доцільність

проектування

та

використання

на основі текстильного полотна для захисту від

негативного впливу магнітних полів наднизької частоти та електромагнітних
полів ультрависоких частот в умовах виробничого середовища.
2. При проектуванні спеціального захисного одягу важливо враховувати,
що

коефіцієнт

екранування

підвищується

при

зростанні

дисперсності

залізорудного пилу чи збільшенні кількості шарів екрануючого матеріалу.
3. Висока

дисперсність залізовмісного

матеріалу дає

можливість

імплантувати його у волокна текстильного матеріалу не використовуючи
спеціальних додаткових закріплювачів, а застосування суспензії на основі
латексу дозволяє отримати матеріал для захисту від впливу електромагнітних
полів широкого частотного діапазону.
4. Технологічні

прийоми

отримання

екрануючого

текстильного

матеріалу на основі металевих і металовмісних мікро- та наноструктур дають
можливість забезпечити не

змінні якісні фізико-механічні властивості

текстильного полотна, перевагою якого є задовільні коефіцієнти екранування
для високочастотної області електромагнітного спектра відповідно становлять
від 2,8 – 17,0, та магнітних полів наднизької частоти коефіцієнти екранування
становлять відповідно 2,9 – 23,00.
5. Екрануючий
металовмісних

мікро-

текстильний
та

матеріал

наноструктур

на

основі

здобувачем

металевих

і

запропоновано

рекомендувати для виготовлення спеціального захисного одягу для працюючих
в умовах підвищених рівнів електромагнітних полів промислової частоти та
електромагнітних полів ультрависоких частот, також доцільно використовувати
для забезпечення електромагнітної сумісності електронного та електричного
технологічного обладнання в умовах ущільненого розміщення на виробничих
площах в якості засобу колективного захисту з врахуванням вимог охорони

98
праці. При товщині матеріалу до 1,5 мм коефіцієнти екранування (Ке)
магнітного поля промислової частоти 50 Гц становлять від 2,9 до 23,0,
електромагнітного поля частотами 1,8 ГГц відповідно 2,8÷17,0. При товщині
екрану 1,0-1,5 мм, коефіцієнти екранування (Ке) магнітного поля промислової
частоти 50 Гц відповідно 1,03÷24,0, електромагнітного поля частотами
2,4÷2,6 ГГц становлять від 1,1 до 17,0. Вміст екрануючої субстанції
складає 15,0÷20,0 %.
6. Отримана математична залежність коефіцієнта екранування Ке від
кількості шарів екрануючого матеріалу та шагу коефіцієнта екранування F, дає
можливість розрахунковим методом визначати та прогнозувати коефіцієнт
екранування Ке захисних конструкцій на основі мікро- та нанорозмірних
структур для конкретних умов виробничого середовища.
7. Аналіз залежності коефіцієнта екранування Ке від кількості шарів
з’ємних захисних елементів з текстильного екрануючого композиційного
матеріалу n показує розрахунковий коефіцієнт кореляції між вимірюваними
показниками та прогнозованими показниками, який варіюється в межах від 0,99
до 1,00 (0,99; 0,99; 0,98, 1,00), свідчить про високу точність проведених
експериментальних досліджень та прогнозованих значень К е .
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РОЗДІЛ 4.
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИГОТОВЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ ТА
ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПРАЦЮЮЧИХ ВІД ВПЛИВУ
ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ
4.1. Обґрунтування якісних показників текстильних композиційних
матеріалів при проектуванні та виготовленні спеціального одягу для
захисту працюючих від впливу електромагнітних полів
Промислові та виробничі споруди як правило характеризуються досить
складною та непередбачуваною електромагнітною обстановкою виробничого
середовища, що має негативний вплив на працюючий персонал.
Складність такої ситуації пояснюється не лише постійно змінними
рівнями електричних та магнітних полів, а також різними частотними
характеристиками цих полів. Важливо зауважити, що області низькочастотних
випромінювань мають суттєві відхилення від нормативних значень гранично
допустимих рівнів.
Це впливає на принципово різні підходи до забезпечення технічних
критеріїв

нормалізації

електромагнітного

навантаження

в

виробничому

середовищі. Тому електромагнітні поля техногенного походження є основними
важливими факторами електромагнітного забруднення умов виробничого
середовища
Спеціальний захисний одяг призначений для захисту працюючих від
впливу

небезпечних

середовища

та

та

шкідливих

збереження

виробничих

працездатності на

факторів

виробничого

протязі робочого часу,

забезпечення надійного захисту тіла працюючого від дії різноманітних
виробничих факторів чи суттєвого зменшення їхнього впливу.
Показники

якості

спеціального

захисного

одягу

визначаються

в

залежності від призначення ЗІЗ та визначають комплекс вимог.
Спеціальний захисний одяг відповідає складному комплексу вимог
захисних, експлуатаційних, гігієнічних та естетичних параметрів. Забезпечення
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перерахованих вимог

можливо за

використання

для

їх виготовлення

текстильних матеріалів з відповідними показниками якості та надійності при
експлуатації.
Окрім обов’язкових нормативних вимог безпеки, останнім часом значно
змінилися вимоги до естетичних, функціональним та захисних властивостей
спеціального захисного одягу. Вимоги, яким повинен відповідати спеціальний
захисний одяг – це інформація про властивості певних виробничих умов, в яких
працюючий потребує зниження рівнів негативних впливів. Вимоги до
спеціального захисного одягу визначаються рівнем якості, що встановлюються
переліком

якісних

показників,

що

відповідають

їх

функціональному

призначенню.
По

конструктивному

виконанню

рішень

зовнішнього

виду

та

функціональності, існує велика різноманітність видів спеціального захисного
одягу,

які

в

залежності

від

конкретних

виробничих

умов

можуть

використовуватися як окремі рішення так і комплекс нормативних вимог. Всі
види спеціального захисного одягу класифікуються по критеріям захисних
властивостей. При проектуванні та виготовлення спеціального захисного одягу
важливо враховувати гігієнічні властивості текстильних матеріалів для
забезпечення відповідного мікроклімату підодягового простору.
Забезпечення необхідних властивостей спеціального захисного одягу
залежить

від

використовуваних

матеріалів

для

їх

виготовлення

та

конструктивних рішень. Тому при проектуванні спеціального захисного одягу
важливо керуватися конкретними виробничими умовами, що враховують весь
комплекс показників якості та призначення.
Загальні показники якості спеціального захисного одягу, який ділиться на
конкретні групи захисту, в залежності від виду виробничого впливу,
характеризують експлуатаційні, гігієнічні та естетичні властивості. До цих
показників відносять розривні навантаження та жорсткість швів, термін носки
та час неперервної експлуатації, стійкість до прання, художньо-естетичні
показники.
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Спеціалізовані показники якості характеризують захисні властивості
конкретних груп спеціального захисного одягу: опір розриву деталей та вузлів
(захист від механічних впливів), теплопровідність, повітропроникність та
паропроникність, коефіцієнти захисту від негативних факторів, електричний
опір (для спеціального захисного одягу для захисту від дії електростатичних
зарядів, електромагнітних полів).
При

використанні

індивідуального
можливості

захисту

людини

в

спеціального
(ЗІЗ)

захисного

необхідно

процесі

одягу

враховувати

трудової

діяльності

або

засобів

особливості
–

та

ергономічні

характеристики, які забезпечують комфортні та зручні умови людини або
працюючого при різних умовах експлуатації. Ергономічні характеристики
засобів

індивідуального

захисту

мають

чітко

відповідати

певним

експлуатаційним вимогам. Рівень ергономічності засобів індивідуального
захисту являється важливим критерієм якості.
Ергономічні вимоги розділяють на: психофізіологічні – комфортність
одягання та зняття одягу, зручність користування окремими конструктивними
елементами та вага одягу; гігієнічні – створення навколо організму
оптимального мікроклімату в процесі експлуатації, захист від навколишнього
середовища та ушкоджень; антропометричні – забезпечують динамічну та
статичну

відповідність

ЗІЗ,

характеризуються

розмірними

ознаками,

враховують особливості будови тіла людини, яким мають відповідати ЗІЗ.
Всі вищеперераховані вимоги впливають на фізіологічні функції
організму людини, забезпечують зручність і комфорт при різних умовах
експлуатації ЗІЗ [14]. Для якісних показників, що характеризують засоби
індивідуального

захисту

працюючого

персоналу

встановлено

гранично

допустимі рівні критеріїв показників, які розраховуються для короткочасних
видів робіт в умовах наближених до аварійних ситуацій.
Вимоги ергономіки визначають вибір конкретних методів оцінки
використання

засобів

індивідуального

значення.

Ряд

ергономічних

властивостей виконується за рахунок технічних вимог, що пред’являються до
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якісних характеристик спеціального захисного одягу, а саме вага та зручність в
користуванні під час виконання конкретних виробничих задач протягом
робочого часу. Додаткова вага спеціального захисного одягу збільшує роботу
м’язової системи працюючого, що створює додаткові завади в комплексі з
конструктивними особливостями спеціального захисного одягу. Фізичні
властивості засобів індивідуального захисту характеризують здатність пакету
матеріалів і конструкції одягу до проникненості повітря та поглинання вологи,
електричні, оптичні, акустичні та теплові властивості. Всі перераховані
показники якості визначають рівень захисних функцій та фізіологічний
комфорт при експлуатації засобів індивідуального захисту працюючих в умовах
виробничого середовища.
Конструкція

спеціального

захисного

одягу

повинна

враховувати

особливості технологічних операцій, що виконуються працюючим. Таким
чином, ергономічні властивості є комплексними характеристиками ЗІЗ, що
характеризуються

факторами

забезпечення

працездатності

працюючих

протягом робочого часу.
Важливим

економічним

чинником

при

експлуатації

ЗІЗ

є міцнісні характеристики, а саме зносостійкість. Вимоги до матеріалів
для спецодягу поділяються на дві групи – це міцнісні характеристики:
поверхнева
стійкість

густина,
фарбування

розривні
та

навантаження,

усадки,

стійкість

гігроскопічність,

до

стирання,

повітропроникність

та спеціальні характеристики: водостійкість, теплопровідність, вогнестійкість,
кислотостійкість,

що

пропиток (просочень)

забезпечуються
та

плівкових

за

покриттів.

рахунок
Також

спеціальних
використовують

металізацію текстильних матеріалів.
Такі

текстильні

матеріали

мають

властивості

електропровідності.

Це характеризує механічні властивості спеціального захисного одягу, що
впливає здатність зберігати задані форму та розмірні характеристики,
довговічність та економічність (витрати на виготовлення та експлуатацію).
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До спеціалізованих властивостей текстильних матеріалів відносять
захисні властивості, які залежать від конкретних виробничих факторів.
Для досягнення відповідних властивостей використовують хлопчатобумажні,
льняні, шерстяні, шовкові та синтетичні текстильні полотна, а також полотна з
плівковими покриттями та виготовленими зі змішаних текстильних полотен.
Для придання певних захисних властивостей текстильні полотна піддають
технологічним пропиткам різними, за хімічним складом, суспензіями.
Для

виготовлення

спеціального

захисного

одягу

рекомендується

використовувати льняну тканину. Це обумовлене низкою міркувань: тканина
має високу температуру горіння (190 – 230 0С), відповідно низьку горючість,
високу міцність (в 3 – 5 разів перевищує міцність на розрив порівняно
з х/б волокнами) при довготривалій експлуатації, високу гігроскопічність
(12 – 17% в нормальному стані), що забезпечує гігієнічні властивості
при

експлуатації,

Маючи

відповідну

велику
щільність

пористість
та

структури

гладкість

поверхні

волокон
льняні

[124].
тканини

в порівнянні з хлопчатобумажними мають низьку температуру займання. Лужні
розчини не впливають на властивості льняного полотна, що є перевагою в
порівнянні з синтетичними полотнами. Льняні полотна характеризуються
високою міцністю.
Міцнісність конструкції пакету засобів індивідуального захисту також
забезпечується підкладкою, яка виконує конструктивно-технологічну функцію
– захист від стирання тканини верху та зручність під час експлуатації ЗІЗ.
Підкладка є додатковим захисним шаром.
Термодинамічні

характеристики

є

важливими

критеріями,

що

враховуються при проектуванні та виготовлення спеціального захисного одягу.
Одяг створює навколо тіла людини штучний мікроклімат.
При виконанні певних виробничих задач відбувається обмін теплоти між
тілом працюючого та навколишнім середовищем, тому важливим є врахування
змін теплового стану людини при певних умовах використання засобів
індивідуального захисту.
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Показниками, що характеризують тепловий стан (термодинамічний)
працюючого являється: температура тіла, температура шкіри, середньозважена
температура, а також стан серцево-судинної системи та рівень працездатності.
Порушення

обміну

теплоти

впливає

на

загальний

стан

самопочуття,

порушуючи регуляцію всіх фізіологічних процесів, інформативним є показник
частоти серцевих скорочень. Важливим критерієм є теплопровідність між
шарами спеціального захисного одягу.
Для всіх якісних показників встановлено допустимі оптимальні рівні
забезпечення

оптимальних

умов

праці.

Тому,

слід

враховувати,

при

проектуванні та виготовленні спеціального захисного одягу високі показники
гігроскопічності та теплопровідності льняних текстильних матеріалів, які
рекомендуються для виготовлення спеціального захисного одягу.
Матеріали для виготовлення спеціального захисного одягу для захисту
від впливу електромагнітних полів широкого частотного діапазону повинні
забезпечувати не лише опір зношуваності (експлуатаційні вимоги, висока
міцність на розрив), зберігати форму, відповідати конкретним вимогам для
захисту працюючих в умовах впливу електромагнітних полів промислової
частоти та її гармонік та при обслуговуванні технологічного обладнання
бездротового

зв’язку

та

інших

об’єктів

галузей

електроенергетичної

промисловості а й забезпечувати комфортність та не створювати незручностей
під час експлуатації.
Раціональне

проектування,

виготовлення,

використання

засобів

індивідуального захисту працюючих та використання матеріалів для їх
виготовлення в значній мірі обумовлено об’єктивною оцінкою властивостей
спеціального захисного одягу. Це в свою чергу потребує обґрунтованих методів
та обладнання, що моделюють експлуатаційні та захисні властивості
конкретних засобів індивідуального захисту. Необхідність використання
спеціального захисного одягу регламентується нормативними вимогами, що
забезпечують умови діяльності працюючого персоналу в системи безпеки
праці. Головними критеріями для використання спеціального захисного одягу є
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конкретні виробничі умови, які залежать від наявного електронного та
електричного парку обладнання, що використовується у виробничому та
технологічному процесі, що формує загальне електромагнітне навантаження на
виробниче середовище.
4.2. Послідовність проектування та виготовлення екрануючих матеріалів
та спеціального захисного одягу для захисту працюючих від впливу
електромагнітних полів
Захисні функції спеціального одягу являються найбільш вагомими в
питаннях

утилітарних

функцій

одягу.

Спеціальний

захисний

одяг

повинен захищати працюючого від несприятливих впливів виробничого
середовища, механічних ушкоджень та навколишнього середовища.
Трудова діяльність людини супроводжується різною інтенсивністю
виконання

технологічних

операцій

протягом

робочого

часу.

Ці операції прийнято характеризувати як робоча напруженість та трудове
навантаження, тому засоби індивідуального захисту повинні бути максимально
зручні
не

та

надійні

створювати

при

додаткових

експлуатації

протягом

незручностей,

не

робочого

впливати

на

часу,

загальну

стомлюваність чи тимчасову втрату працездатності (зміна умов дихання, зміна
роботи м’язів, обмеженість рухів, зміні теплового обміну).
Всі перераховані фактори впливають на технічні особливості засобів
індивідуального захисту, які враховані при проектуванні спеціального
захисного костюму.
Технічний розвиток високочастотного зв’язку, збільшення кількості та
підвищення робочих напруг ліній електропередач (ЛЕП), інше електронне та
електричне обладнання обумовлює певні вимоги до індивідуального та
колективного захисту працюючих від електромагнітних впливів.
Матеріали, що використовуються для екранування великих поверхонь та
приміщень (колективний захист), мають ряд технологічних характеристик
(жорсткість конструкції, неможливість прання та хімічного чищення, висока
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вартість,

ламкість

захисних

елементів,

необхідність

заземлення),

що унеможливлює виготовлення з них засобів індивідуального захисту,
а саме екрануючих костюмів.
Це потребує розроблення новітніх матеріалів, дослідження їх захисних
властивостей

та

проектування

спеціального

одягу

для

захисту

від впливу електричних, магнітних та електромагнітних полів широкого
частотного діапазону.
Розроблений матеріал повинен бути придатним для виготовлення
спеціального захисного одягу для працюючого персоналу з виробничими
умовами підвищених рівнів електромагнітних полів промислової частоти та
електромагнітних полів ультрависоких частот. Також текстильний матеріал з
заданими екрануючими властивостями повинен відповідати певним параметрам
зносостійкості.

При

дослідження

текстильного

матеріалу

властивостей

піддається

зносостійкості

багаторазовій

зразок

дії

сил

взаємоперпендикулярних напрямів. На зносостійкість матеріалів впливає ряд
факторів, а саме деформаційні навантаження, конструкція, жорсткість, лінійна
густина.
При проектуванні та виготовленні спеціального захисного одягу слід
враховувати важливу складову розвитку промислових технік та технологій, як
наслідок цього – розширення частотного спектра та зміни амплітуд
електромагнітних полів техногенного походження. Результатом таких змін є
негативний вплив на працюючий персонал та некоректна робота електронного
та електричного обладнання задіяного в виробничих процесах.
Аналізуючи електромагнітну ситуацію на підприємствах енергетичної
галузі України, можна спостерігати ряд невирішених задач пов’язаних з
проектуванням

та

використанням

спеціального

захисного

одягу

та

розробленням новітніх матеріалів для захисту працюючих від впливу
електромагнітних полів в умовах виробничого середовища. Існуючі матеріали в
першу чергу не відповідають сучасним технічним вимогам ергономіки та
відповідним рівням захисту.
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Це потребує розробки, дослідження та виготовлення новітніх захисних
матеріалів. Всі захисні засоби індивідуального захисту виготовляються з
текстильних матеріалів для зручності при експлуатації, тому і дослідження в
дисертаційній роботі спрямовані на розробку та вдосконалення характеристик
новітнього захисного текстильного матеріалу з заданими екрануючими
властивостями, які можливо та доцільно регулювати в процесі експлуатації.
Також слід зауважити екологічність та безпечність текстильного матеріалу.
На рис. 4.1 показано схему проектування та виготовлення ЗІЗ для захисту
працюючих від впливу електромагнітних полів.
Визначення ЕМП виробничого середовища та
необхідних коефіцієнтів екранування Ке

Визначення Ке
шляхом проведення розрахунку

Визначення запасу Ке
на випадок нештатних ситуацій

Виготовлення
експериментального зразка ЗІЗ

Випробування
захисних властивостей
в лабораторних умовах

Випробування захисних властивостей
в умовах виробничого середовища

Промислове виготовлення ЗІЗ
з урахуванням конкретних умов
виробничого середовища

Рисунок 4.1 – Схема проектування та виготовлення ЗІЗ
для захисту працюючих від впливу електромагнітних полів
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При проектуванні та практичному впровадженні в реальні виробничі
умови розробленого захисного одягу з конструктивними елементами для
забезпечення відповідних параметрів екранування, необхідно дотримуватися
чіткого алгоритму, який передбачає аналіз кожного процесу окремо і в цілому,
порівняння вимог та характеристик відповідно до пріоритетів захисту в умовах
виробничого середовища.
Важливо прогнозувати запас коефіцієнту екранування при перевищені
гранично допустимих рівнів при різноманітних нештатних ситуаціях. Це
залежить від динаміки рівнів фізичних факторів у промислових спорудах та
виробничих приміщеннях.
Зростання кількості та критерії розміщення електричного та електронного
обладнання на сьогодні значно підвищує електромагнітне навантаження на
виробниче середовище в порівнянні з гранично допустимими та нормативними
рівнями.
В

свою

чергу

зазнають

змін

якісні

та

кількісні

показники електромагнітного навантаження. Проблематику електромагнітної
безпеки слід розглядати як комплексну проблему, що включає визначення
реальної електромагнітної обстановки та засоби зменшення негативного
впливу на працюючих шляхом удосконалення засобів колективного та
індивідуального захисту в умовах виробничого середовища.
Загальноєвропейські директиви з електромагнітної безпеки базуються на
принципі ALAR (низький настільки, на скільки це розумно можливо), що
регулює створення умов для максимального зниження негативної дії факторів
електромагнітних впливів. Найефективнішим засобом захисту працюючих
від

негативного

фізичного

фактору,

яким

являється

розширення

частотного спектра електромагнітних полів та збільшення амплітуд на
сьогодні

є

екранування.

Тому

проектування

та

виготовлення

спеціального захисного одягу для захисту від впливу електромагнітних полів
потребує врахування та прогнозування відповідних рівнів захисту та діапазони
екранування.
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Для того, щоб правильно спроектувати технологію виготовлення
спеціального захисного одягу, необхідно знати та враховувати конкретні
виробничі умови, в яких планується експлуатація засобів індивідуального
захисту, переваги та недоліки екрануючих матеріалів.
В процесі проектування необхідно чітко визначати конструктивнотехнологічні
захисного
праці

задачі

одягу.

цілком

формуються
експлуатації
підходу.

з’єднання

Збереження
залежить

конкретними
засобів

Оцінка

деталей

здоров’я

від

індивідуального

якості

засобів

вузлів

працюючих

виконання

виробничими

та

та

спеціального
продуктивність

конкретних

умовами

та

захисту

завдяки

індивідуального

вимог,

що

характеристиками
системному

захисту

вимагає

виконання ергономічних вимог паралельно з технічними та економічними.
На сьогодні в Україні розроблено одяг з властивостями екранування –
фартух електрозварювальника та екрануючий комплект для електротехніків.
В основу цих виробів вплетено стрічки з аморфного магнітом’якого
сплаву. При задовільних коефіцієнтах екранування (2,0 – 10,0), вони
забезпечують захист від впливу електромагнітних полів наднизьких частот.
Однак через жорсткість конструкції матеріалу основи ці вироби не
відповідають вимогам ергономіки.
В структуру існуючих сучасних екрануючих композитних матеріалів
вплетено металеві мікро- та нанодроти, що впливає на їх технологічні
властивості та потребує обов’язкового заземлення. Спецодяг, виготовлений з
таких матеріалів є одноразового використання та має достатньо високу
вартість.

Зазначені

матеріали

забезпечують

захист

від

впливу

електромагнітного випромінювання частотами 0,3 – 4,0 ГГц, що відповідає
50 – 40 дБ. Відповідно, такі коефіцієнти екранування є надлишковими, тому,
що зниження рівня електромагнітного поля до 10 дБ не завжди необхідно.
Екрануючі матеріали на основі бавовни, поліестеру та нейлону – SilverSilk, Silver-Tulle, мають екрануючі властивості 25 – 60 дБ, що забезпечується
вмістом до 20 % срібних волокон у своєму складі.
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Наявність срібних волокон формує високу вартість цих екрануючих
матеріалів. Також дослідження показують, що такі матеріали не витримують
достатньої кількості циклів прання (для відповідних засобів індивідуального
захисту кількість циклів прання становить 55 – 70) [14].
Задовільний коефіцієнт екранування досягається за рахунок відбиття, що
недоцільно для екранування високочастотних полів у обмежених просторах.
Такий ефект притаманний електромагнітним екранам, які виготовляються з
аморфного магнітом’якого металевого сплаву.
На сьогодні проведено ряд досліджень та прикладних розробок щодо
використання в якості екрануючих матеріалів композитних ізотропних
металополімерів, які призначені для екранування високих та ультрависоких
частот. Волокнистий склад такого композиту містить 100% полімерних
волокон, а композитний матеріал має досить велику товщину (близько 10 мм)
та вагу.
Зазначені

композитні

ізотропні

металополімери

рекомендовано

використовувати для колективного захисту в умовах виробничого середовища
та екранування приміщень технічного захисту засобів інформації. Однак
виготовлення захисного спецодягу з таких матеріалів технологічно та технічно
не можливо через жорсткість матеріалу.
Спеціальний захисний одяг для захисту від впливу електромагнітних
полів

широкого

характеристики

частотного

(малу

товщину

діапазону
матеріалу

повинен
та

мати

ергономічні

драпіруємість),

достатні

коефіцієнти екранування (захист від ЕМП широкого частотного діапазону),
зносостійкість, термостійкість та зберігати захисні властивості після хімічних
чисток або прання. Також конструкція спеціального захисного одягу має бути
багатошаровою (враховуючи умови експлуатації).
Аналіз вимог, яким повинен відповідати спеціальний захисний одяг
вказує на складність процесу його проектування та виготовлення, а умови
експлуатації у свою чергу формують ряд вимог до такого одягу, зокрема
стійкість до різних навантажень, тертя, зминання, розрив.
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Умови експлуатації спеціального захисного одягу враховуються при
підборі пакету матеріалів, з якого він буде виготовлений, а також при
визначенні конструкційних елементів деталей, методів обробки деталей та
швів, обладнання для виготовлення.
Конструкторсько-технологічні

рішення

визначають

технологічність

конструкції виробу спеціального захисного одягу, економічні витрати на його
виготовлення та терміни експлуатації.
Важливим фактором при проектуванні будь-якого спеціального одягу є
стандартизація та уніфікація деталей та вузлів виробу, що суттєво впливає на
технічні

характеристики.

Уніфікація

деталей

спеціального

одягу

дає

можливість на одній конструктивній основі моделювати різні деталі, що
впливає на експлуатаційні та економічні вимоги. Технологічність виготовлення
спеціального захисного одягу дає можливість використовувати в процесі
виробництва оптимальні режими обробки та прийоми виготовлення деталей та
вузлів виробу, що спрощує в цілому технологію пошиття спеціального
захисного одягу (технологічність виробу).
При

проектуванні

спеціального

захисного

одягу

важливо

враховувати структуру форми одягу, його частин та деталей, конструкцію
з’єднань вузлів та пакету одягу. Важливо враховувати зовнішній вид,
зручність

у

динаміці

та

статиці,

безпечність

та

надійність

при

експлуатації, економічність.
Утилізація та зберігання спеціального захисного одягу не потребує
додаткових умов та рекомендацій.
Конструкції
відповідно
захисту
в

до
від

комплект

конструктивними

спеціального
умов

впливу
якого

його

захисного

експлуатації.

електромагнітних
входить

елементами

куртка

куртки

є

одягу

До

групи

полів
та

проектуються
спецодягу

відносять
брюки.

посилені

для

костюм,

Відмінними

кокетки

пілочок

та спинки, наявність захисних клапанів на кишенях, закрита застібкаблискавка з захисним клапаном на прорізні петлі та ґудзики, відрізні
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манжети на застібці по низу рукавів, захисний пояс-куліска по низу куртки,
комір стояче-відкладний. Відповідно, у брюках важливими конструктивними
елементами є накладки в області колін, кишені з захисними клапанами,
бокові кишені. По контурам конструкцій деталей куртки та штанів
прострочено

оздоблювальні

технологічні

функції.

Важливим

або

наявність

підкладки

куртки

елементом
пакету

є

одягу),

забезпечує

що

закриває

зносостійкість

виконує

строчки,

які

несуть

основним
та

та

зручність

конструктивно-технологічну

конструктивним

брюк

внутрішню

декоративно(багатошаровість

частину

виробу,

при

експлуатації,

при

використанні

функцію

з’ємних захисних елементів. Також підкладка є додатковим захисним
шаром. Конструктивно-технологічною особливістю розробленого спеціального
костюму

для

частотного
як

захисту

діапазону

технічних

від
є

елементів

впливу

електромагнітних

використання
захисту,

що

з’ємних
доцільно

полів

захисних
та

широкого
елементів,

можливо

знімати

та регулювати в процесі експлуатації та зберігання.
Кріплення з’ємних захисних елементів до основи виробу технологічно
передбачено за допомогою фурнітури (ґудзики або кнопки (виготовлені з
неметалевих матеріалів ), в залежності від наявного швейного обладнання на
підприємстві, що виготовляє ЗІЗ). Таке конструктивно-технологічне рішення
забезпечує надійність та безпечність одягу в процесі експлуатації, здатність
зберігати свої захисні властивості, які не повинні втрачатися при експлуатації
та чищені. Технологія виготовлення захисного костюму визначається переліком
наявного промислового парку швейного обладнання на виробництві, де
можливе виготовлення спеціального захисного одягу. Тому конструкція
костюму є уніфікованою, для незначних змін технології виготовлення. При
експлуатації

спеціального

захисного

костюму

важливо

працюючими

дотримання рекомендацій при використанні спеціальних захисних елементів,
що гарантують необхідний рівень захисту, а саме перед проведенням хімічного
чищення чи прання знімати захисні елементи.
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Враховуючи характеристики (не токсичні, без вмісту шкідливих летючих
речовин, не піддаються руйнуванню при дії світлопогоди) екрануючого складу
на основі феромагнітних наноструктур суспензій, якими пропитано (просочено)
захисні екрануючі елементи спеціального костюму чи іншого засобу
індивідуального захисту, вони не потребують особливих умов (температура,
відносна вологість, дія світла) зберігання, транспортування та утилізації.
Відповідно до прийнятих правил засоби індивідуального захисту
працюючих

зберігаються

на

підприємствах

у

спеціально

відведених

приміщеннях, де підтримуються нормальні кліматичні умови (температура
18-22 0С, відносна вологість 40-60%, освітленість в денний час доби від 120 лк).
Утилізація засобів індивідуального захисту відбувається після закінчення
терміну експлуатації спеціального захисного костюму, або при фізичному
зносі. Контроль захисних властивостей та нормативний рівень Ке проводять
один раз на 90 днів експлуатації.
Технологічна документація виготовлення спеціального захисного одягу
повинна містити довідник технологічних операцій (технологічна послідовність
(ТП) виготовлення виробу) та граф процесу ТП.
На основі ергономічних досліджень розроблено базовий костюм для
захисту від негативного впливу електромагнітних полів. При створенні базової
конструкції враховано різноманітні крої та ширини рукавів, величини та
перерозподіл прибавок на свободу облягання, довжини по лінії колін та низу
поясних виробів, зручність при одяганні, передбачено регулювання ширини
манжет рукавів та низу куртки. Відповідність рівнів технічних вимог
забезпечена необхідним та обов’язковим врахуванням вимог ергономіки,
екологічності та техніко-економічних показників. На рис. 4.2 представлено
схематичне зображення зовнішнього виду костюму для захисту від впливу
електромагнітних полів широкого частотного діапазону. Конструктивна
цілісність захисних елементів забезпечується за рахунок конструкції куртки та
брюк, але при цьому існує не повна замкненість екрану, що слід враховувати
при проведенні натурних вимірювань захисних властивостей.
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Рисунок 4.2 – Схематичне зображення зовнішнього виду костюму для захисту
від впливу ЕМП широкого частотного діапазону
На рис. 4.3 схематично представлено переріз пілочок куртки та переріз
штанів. Технологією передбачено 1–2 та більше шарів з’ємних захисних
елементів. Перевагою такого конструктивного рішення є можливість змінювати
ступені захисту в залежності від конкретних виробничих умов експлуатації
захисного костюму.
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З’ємність захисних елементів захисного костюму дозволяє проводити
його прання або хімічне чищення, технічний ремонт без втрати захисних
властивостей, що суттєво впливає на фізичні та механічні властивості ЗІЗ,
термін експлуатації.

Рисунок 4.3 – Переріз пілочок куртки та переріз штанів.
1 – тканина основи, 2 – тканина підкладки, 3 – з’ємний захисний елемент
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У відповідності з аналізом курток з різним типом крою рукавів (вшивні,
реглан, суцільно кроєні) встановлено, що найбільш зручними при експлуатації
є крій з вшивним рукавом, пілочки та спинка куртки з відрізними кокетками.
Для вибору оптимальної конструкції брюк також використано аналіз методів
оцінки якості конструкції. Для визначення правильності прибавки на товщину
пакету матеріалу визначено вплив товщини матеріалу для прибавок на свободу
облягання аналітичним методом:
П Т.М  Кδ

(4.1)

де: ПТ.М – прибавка на товщину пакету матеріалів;
К

– коефіцієнт пропорційності;

δ

– товщина пакету матеріалів.

Базова конструкція спеціального захисного одягу дає можливість на одній
конструктивній

основі

створювати

спеціальний

захисний

одяг

для

різноманітних умов експлуатації з використанням додаткових з’ємних захисних
екрануючих елементів конструкції. Лінійні розміри екрануючих вставок також
регулюються в залежності від заданих параметрів експлуатації. Базова
конструкція

спеціального

захисного

одягу

розроблена

з

врахуванням

антропометричних, гігієнічних, фізіологічних, психофізичних факторів та
відповідає антропометричним даним фігури людини в статиці та динаміці,
враховує особливості фігури працюючих різних вікових категорій.
Також важливо враховувати тепловий баланс пакету спеціального
захисного одягу при експлуатації в реальних виробничих умовах: середня
температура, при якій планується експлуатація спеціального захисного одягу,
швидкість вітру, середні енерговитрати працюючого, час находження при
понижених

температурах,

середньозважена

температура

тіла.

Теплову

рівновагу необхідно враховувати при виконанні інтенсивної фізичної роботи,
де тепловіддача перевищує теплоутворення.
Спеціальний захисний одяг повинен забезпечувати необхідний тепловий
опір, що дорівнює 0,64 0С х м2/Вт та складати близько 15 мм.
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Для виготовлення з’ємних захисних елементів спеціального захисного
одягу рекомендовано текстильний матеріал, розроблений для екранування
електромагнітного поля [126].
Основою екрануючого матеріалу є льняне текстильне полотно, яке в
порівнянні з синтетичними матеріалами характеризується високою міцністю і
низькою горючістю та рекомендується для виробництва спеціального одягу
(артикул – 3581, волокнистий склад: ЛН – 75 %, ПЕФ – 25 %). Також слід
зауважити, що льняні текстильні матеріали є гіпоалергенними, що важливо при
виготовленні спеціального захисного одягу.
Проведені натурні вимірювання захисних властивостей розробленого
костюму показали зменшення коефіцієнта екранування до 6,7 – 7,0 у порівнянні
з лабораторними випробуваннями екрануючого матеріалу, що прогнозовано та
пояснюється неоднорідністю пакету матеріалу, а саме не повною замкненістю
екрану.
При проведенні вимірювань антени-реєстратори електромагнітного поля
розміщувалися між шарами пакету матеріалу куртки в зоні грудної клітки.
Кількість шарів захисних елементів конструкції – два.
Застосування двошарових захисних елементів пояснюється тим, що на
робочих місцях працюючих енергетичної галузі, які виконують технологічні
операції в виробничому середовищі при увімкнутих електроустановках
напругою до 750 кВ ІІІ зони мінімальний коефіцієнт екранування Ке повинен
відповідає показнику 5, згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 09.07.1997 № 198 «Про затвердження Державних санітарних правил і норм
при

виконанні

робіт

в

невимкнених

електроустановках

напругою

до 750 кВ включно».
Як видно з табл. 3.5 та табл. 3.6 (розділ 3 дисертаційного дослідження)
відповідний коефіцієнт екранування Ке забезпечується двома шарами захисних
елементів конструкції. Коефіцієнт екранування технічно можна підвищувати за
рахунок концентрації екрануючої субстанції чи зміни кількості шарів
екрануючого матеріалу.
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Електричне

поле

створює

негативний

вплив

на

організм

людини, викликає функціональні порушення нервової та серцево-судинної
систем. Спеціальний захисний одяг для захисту від електромагнітних
полів необхідно застосовувати при експлуатаційних та ремонтних роботах.
Матеріал для виготовлення такого виду спеціального захисного одягу
повинен мати електропровідні властивості та забезпечувати необхідний
рівень екранування для захисту від негативного впливу електромагнітних
полів.

Ці

властивості

повинні

зберігатися

протягом

всього

періоду

експлуатації засобів індивідуального захисту.
Доведено, що найбільш ефективним засобом захисту працюючого
персоналу від негативного впливу електромагнітних полів є екранування
сучасними композиційними матеріалами, за рахунок яких можливо знизити
рівні негативного впливу електромагнітних полів.
Рівні
легко

електричної

знизити

екранування
в

першу

будь-яким

магнітної

чергу

складової

матеріалом

складової

залежить

електромагнітного

від

є

досить

з

поля

металевими
складна

намагніченості

технічно
вставками,

технічна

екрану

у

задача,

зовнішньому

магнітному полі, тому дослідження пов’язані з комплексною задачею є
ґрунтовними.
З постійним розвитком техніки та технологій та нових видів діяльності
людини

виникає

потреба

в

новітніх

технологіях

виготовлення

сучасного захисного одягу. Це одяг працюючих з нанотехнологіями,
фармацевтів, медичних працівників, працівників-електронщиків тощо.
Спеціальний
використовуються
станцій,

захисний
нові

працівників

одяг

технічні
авіаційної

потребує

постійного

рішення

для

галузі

та

вдосконалення,

працюючих

атомних

електромонтажників.

Значно розширюються вимоги до спеціального чи виробничого одягу
в процесі експлуатації. Різновиди сучасного захисного одягу виявляють
тенденцію до постійного вдосконалення та збереження захисних функцій.
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Кожна конкретна функція захисного одягу характеризується певною
ознакою, що виражається у якісних характеристиках (зручність у динаміці та
статиці, надійність, безпечність при експлуатації, економічність).
Оцінка якості спеціального одягу базується на її класифікації та захисних
властивостях. Однією з якісних характеристик яким повинен відповідати
спеціальний захисний одяг для працюючих енергетичної галузі є кількісний
показник до пропалу та горючості, та складає 40-50 с при температур горіння в
залежності від мікроклімату експлуатаційного середовища.
Слід зауважити, що обраний льняний текстильний матеріал, як носій
екрануючої субстанції, повністю відповідає вказаному показнику.
Спеціальний захисний одяг призначений для захисту працюючих від
впливу небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища.
Рівень

якості

спеціального

захисного

одягу

–

це

комплексна

характеристика, що визначається порівнянням показників якості з базовими
нормативними показниками якості.
Високу

якість захисного

одягу

відіграє

комплексний

підхід

до

проектування та серійного виготовлення з врахуванням необхідних параметрів
захисту, що проектуються.
Спеціальний

захисний

одяг

для

працюючих

енергетичної

галузі

виготовляється з використанням пакету багатошарової конструкції, що дає
можливість захисту від негативних виробничих факторів на 82-94%, полегшує
процедуру догляду з дотриманням відповідних рекомендацій та підвищує
термін експлуатації.
На відміну від існуючих захисних матеріалів, які не в повній мірі
відповідають сучасним ергономічним та термодинамічним вимогам і втрачають
захисні екрануючі властивості через механічні пошкодження внаслідок розриву
чи розламу дротів, вплетених в структуру текстильного полотна, розроблений
текстильний композиційний матеріал з екрануючими властивостями має ряд
переваг на відміну від існуючих матеріалів для виготовлення засобів
індивідуального захисту працюючих.
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Спеціальний захисний одяг, виготовлений з використанням текстильного
композиційного

матеріалу

металовмісних

наноструктур

за

рахунок

розробленої

з

екрануючими
не

властивостями

потребує

конструкції

додатково

спеціального

на

основі

заземлення,

захисного

костюму

забезпечується повна замкненість екрану для захисту від негативного впливу дії
електромагнітних полів.
У відповідності з існуючими нормативними вимогами з питань
охорони

праці

та

ДСТУ

EN

14605:2017,

спеціальний

захисний

одяг експлуатується від 0,5 до 2 років при використанні для забезпечення
необхідних рівнів захисту. Спеціальний захисний одяг повинен зберігати свої
властивості на протязі всього періоду експлуатації, включаючи прання та
хімічне чищення.
Конструкцією передбачено з’ємні захисні елементів з текстильного
композиційного матеріалу з екрануючими властивостями, так як розчин
синтетичного миючого засобу частково вимиває екрануючу субстанцію з
волокон текстильного матеріалу, що впливає на захисні властивості елементів
конструкції.
Зміна коефіцієнту екранування (Ке) захисних елементів конструкції
спеціального захисного одягу в результаті обробки лужним розчином становить
від 1,42 до 1,3 [127].
Спеціальний захисний одяг, виготовлений з використанням текстильного
композиційного матеріалу не потребує особливих умов прання та хімічного
чищення.
Відповідно до ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці.
Засоби

індивідуального

захисту.

Загальні

вимоги

та

класифікація»,

експлуатаційні вимоги до ЗІЗ надаються виробником. Для текстильного
матеріалу, що запропоновано здобувачем у якості основи та підкладки, для
виготовлення спеціального захисного костюму рекомендована кількість циклів
прання становить 60 циклів, відповідно хімічне чищення – 36 циклів.
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Рекомендації щодо проведення прання для текстильного матеріалу
основи захисного костюму наступні: для матеріалів, поверхнева густина яких
складає 350 - 450 г/м2 (рекомендовані здобувачем для виготовлення
спеціального

захисного

одягу

та

засобів

індивідуального

захисту)

при температурі 600С протягом 30 хвилин, трикратне полоскання протягом
2 хвилин.
Хімічне чищення рекомендується проводити протягом 15 хвилин з
використанням органічних розчинників з подальшим полосканням при
температурі 60-650С.
Промислове

виготовлення

спеціального

захисного

одягу

для

використання з метою зниження негативних впливів електромагнітних полів
різних

частотних

діапазонів

на

працюючий

персонал

енергетичних

підприємств, потребує системного проектування, а саме:
розробки оптимального виробничого процесу з врахуванням раціональної
організації процесу швейного виробництва;
використання нової техніки, новітніх методів обробки деталей та вузлів
виробу спецодягу;
вибору

прогресивних

технологій

виготовлення

виробів,

високопродуктивного технологічного обладнання, засобів малої механізації;
технологічні розрахунки матеріалів.
Всі ці фактори впливають на оцінку ефективно спроектованого,
експериментально

відпрацьованого

технологічно-виробничого

процесу

проектування і виготовлення засобів індивідуального та колективного захисту
працюючих та сукупність техніко-економічних показників.
4.3. Впровадження результатів досліджень та їх ефективність
Результати дисертаційного дослідження впроваджено в навчальний
процес Національного авіаційного університету (Додаток А).
В

навчальний

процес

результати

дисертаційного

дослідження

впроваджено на кафедрі цивільної та промислової безпеки Факультету
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екологічної безпеки, інженерії та технологій в Робочий навчальний план
№

РБ

аварій

дисципліна

-3-263/19,
в

електроустановках»,

3.13

та

«Електротехніка

лабораторна

робота

запобігання
«Дослідження

електробезпеки в трифазних електромережах з різними режимами нейтралі»
для студентів спеціальності 263 «Цивільна безпека».
Постановка даної лабораторної роботи формує у студентів спеціальності
263 «Цивільна безпека» навики застосування сучасних методів, методик
визначення

та

прогнозування

певних

виробничих

ризиків,

а

саме

електромагнітного навантаження на працюючого в умовах виробничого
середовища та з дотриманням вимог охорони праці.
Використовуючи

метод

інструментального

вимірювання

коефіцієнтів екранування Ке новітніх матеріалів, визначаються параметри
захисних

властивостей

текстильного

композиційного

матеріалу

для

екранування електромагнітних полів та зменшення їх негативного впливу на
працюючих в умовах виробничого середовища та з дотриманням вимог
охорони праці.
Лабораторна робота є інструментом підвищення рівня підготовки
фахівців зі спеціальності 263 «Цивільна безпека».
Результати дисертаційних досліджень та прикладні розробки щодо
розробки та створення текстильних композиційних матеріалів для екранування
електромагнітних

полів

було

випробувано

на

ДП

Південної

ЕС НЕК «УКРЕНЕРГО» на ПС 330 кВ «Аджалик» та ПС 330 кВ «Новоодеська»
(Додаток Б).
НЕК «УКРЕНЕРГО» – енергетична компанія з функціями оперативнотехнологічного управління Об’єднаною енергосистемою України (ОЕС)
та

передачі

генерації

до

(обленерго).

електроенергії
регіональних

магістральними

електромереж

електромережами

енергопостачальних

від

компаній
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Системи управління якістю, екологією, гігієною та безпекою праці
відповідають вимогами міжнародних стандартів ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
та OHSAS 18001:2007.
При проведенні досліджень випробувано у реальних виробничих умовах
текстильний матеріал, просочений феромагнітними частинками нанорозмірів у
вигляді захисних з’ємних елементів конструкції спеціального костюму для
цілей захисту персоналу ПС.
Зокрема визначено, що металополімерні вставки на текстильній основі
забезпечують гарантовані коефіцієнти екранування електричної складової
електромагнітного поля промислової частоти – 5,2-5,4, магнітної складової –
6,7-7,0.
Результати

випробувань

свідчать,

що

коефіцієнти

екранування

електричного та магнітного поля промислової частоти у області грудної
клітини складають для одношарової конструкції 3,0 та 2,3 відповідно, для
тришарової конструкції – 7,4 та 8,9 відповідно.
Також екрануючий текстильний матеріал не потребує додаткового
заземлення, що суттєво впливає на термін експлуатації спеціального захисного
одягу, що проектується.
Отримані результати випробувань свідчать про можливість та доцільність
серійного

виготовлення

спеціального

захисного

одягу

та

засобів

індивідуального захисту для працюючого персоналу з обслуговування
енергетичних об’єктів галузей промисловості.
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Висновки по Розділу 4
1. Раціональне

проектування,

виготовлення,

застосування

засобів

індивідуального захисту працюючих та використання новітніх матеріалів для їх
виготовлення
властивостей

в

значній

засобів

мірі

обумовлено

індивідуального

захисту

об’єктивною
працюючих

оцінкою
в

умовах

виробничого середовища, що потребує обґрунтованих методів та обладнання,
моделюючих експлуатаційні та захисні екрануючі властивості спеціального
захисного одягу
2. Аналіз вимог, яким повинні відповідати засоби індивідуальних засобів
працюючих, показує складність процесу проектування з використанням
новітніх композиційних матеріалів з заданими екрануючими властивостями, що
необхідно враховувати в конструкціях, що адаптуються до конкретних умов
виробничого середовища для захисту працюючих від негативного впливу
електромагнітних полів техногенного походження.
3.

Результати

натурних

вимірювань

захисних

властивостей

розробленого захисного костюму в порівнянні з лабораторними дослідженнями
показують зменшення коефіцієнта екранування до 6,7–7,0, порівняно з
лабораторними дослідженнями, що складають для високочастотної області
електромагнітного спектра:1,1 – 17,0, а для магнітних полів наднизьких частот:
1,03 – 24,0, та пояснюється не повною замкненістю екрану (конструктивні
особливості спеціального захисного костюму), але є достатніми.
При цьому слід зауважити, підвищення коефіцієнта екранування Ке
технічно

можливо

за

рахунок

зміни

кількості

шарів

екрануючого

текстильного композиційного матеріалу. Також екрануючий текстильний
композиційний матеріал не потребує додаткового заземлення в процесі
експлуатації в умовах виробничого середовища.
Екрануючі елементи конструкції спеціального захисного костюму чи
іншого засобу індивідуального захисту, не потребують особливих умов
(температура, відносна вологість, дія світла) зберігання, транспортування та
утилізації.
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4. Впровадження результатів дослідження в навчальний процес кафедри
цивільної та промислової безпеки Факультету екологічної безпеки, інженерії та
технологій Національного авіаційного університету показало ефективність та
доцільність під час навчання та набуття навиків з визначення виробничих
ризиків. При впровадженні на ДП Південної ЕС НЕК «УКРЕНЕРГО»
на ПС 330 кВ «Аджалик» та ПС 330 кВ «Новоодеська» у реальних виробничих
умовах

визначено,

основі

забезпечують

складової

що

металополімерні

гарантовані

електромагнітного

магнітної складової – 6,7–7,0.

коефіцієнти

поля

вставки

на

екранування

промислової

частоти

текстильній
електричної
–

5,2–5,4,
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Дисертаційна робота є завершеною науково-дослідною роботою, в якій
обґрунтовано та вирішено актуальна науково-технічна проблематика, а саме,
проведено аналіз результатів досліджень та прикладних розробок у сфері
захисту

працюючих

на

підприємствах

енергетичної

галузі

та

розроблено текстильні композиційні матеріали з заданими екрануючими
властивостями для захисту від негативних впливів електричних та магнітних
полів, обґрунтовано та розроблено рекомендації базових засад проектування та
виготовлення спеціального захисного одягу з урахуванням ергономічних,
механічних та термодинамічних показників. Експериментально досліджено
захисні властивості текстильних композиційних матеріалів на основі мікро- та
наноструктур

задля

обґрунтування

технології

виготовлення

засобів

індивідуального захисту. Отримано математичну залежність розрахунку
коефіцієнту екранування від кількості шарів екрануючого матеріалу та шагу
коефіцієнта екранування
Основні наукові та практичні результати дисертаційного дослідження,
отримані під час роботи, впровадження розробок на підприємствах та в
навчальному процесі, полягають у наступному:
1. Проведено аналіз електромагнітної обстановки на підприємствах
електроенергетики та радіотехнічних об’єктах цивільної авіації показує,
що рівні електромагнітних полів у місцях перебування та пересування
працюючих

не

перевищують

гранично

допустимі

у

3–4

рази.

Обґрунтовано доцільність дослідження та розроблення захисних властивостей
тонкого, легкого текстильного екрануючого матеріалу, придатного для
виготовлення засобів колективного та індивідуального захисту працюючих від
впливу електромагнітних полів широкого частотного спектра в умовах
виробничого

середовища.

композиційний

матеріал

Розроблений

відповідає

екрануючий

ергономічним

та

текстильний

термодинамічним

вимогам, має високу міцність при відсутності деградації захисних властивостей
у процесі експлуатації.
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2. Досліджено
матеріалів
Шляхом

на

захисні

основі

проведення

властивості

металевих
натурних

та

ізотропних

металополімерних

металовмісних

вимірювань

визначено

мікроструктур.
коефіцієнти

екранування електромагнітних випромінювань з частотами 2,4-2,6 ГГц, а також
коефіцієнти екранування магнітного поля промислової частоти 50 Гц,
у залежності від кількості шарів матеріалу та дисперсності залізорудного
пилу в досліджених захисних конструкціях на

основі металевих та

металовмісних мікроструктур.
Встановлено що при досить малій товщині екрануючого матеріалу
(близько 0,25 мм, що складає 1 шар) спостерігається зниження рівнів
магнітного та електромагнітного поля. Коефіцієнт екранування (Ке) магнітного
поля промислової частоти 50 Гц становить від 2,9 до 23,0 та електромагнітного
поля частотами 1,8 ГГц відповідно 2,8÷17,0 за вмісту екрануючої субстанції
15,0÷20,0%.

Зі зменшенням

розмірів екрануючих частинок коефіцієнт

екранування зростає.
3. Досліджено захисні властивості ізотропних текстильних матеріалів на
основі металевих та металовмісних наноструктур, імплантованих у структуру
волокна текстильного матеріалу, просоченого магнітною рідиною на основі
етилового спирту.
Експериментальним
дрібнодисперсного

шляхом

збагаченого

доведено
нанозаліза

доцільність
в

якості

використання
екрануючої

субстанції для отримання матеріалу малої товщини (1,0-1,5 мм) з відповідними
ергономічними

властивостями,

що

захищає

від

виробничого

73%

та

середовища.
Збагачена

залізна

руда

містить

заліза

до

сполуки

заліза – понад 20%.
Встановлено, що коефіцієнт екранування К е ізотропних текстильних
матеріалів на основі металевих та металовмісних наноструктур за електричною
та магнітною складовою електромагнітного поля промислової частоти зростає
зі збільшенням кількості шарів матеріалу від 1 до 4 для високочастотного
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діапазону спектра електромагнітного поля в межах значень 1,1÷17,0, для
магнітних полів наднизької частоти – в межах 1,03÷24,0, що дозволяє отримати
текстильний матеріал з заданими параметрами захисних властивостей, які
регулюються в залежності від виробничих ум ов.
4. Удосконалено розрахункові методи визначення захисних властивостей
електромагнітних екранів, що покладено в основу визначення та прогнозування
коефіцієнтів екранування та відбиття захисних конструкцій з композиційних
матеріалів

у

залежності

від

амплітудно-частотних

характеристик

електромагнітного поля, яке потребує екранування в умовах виробничого
середовища.
5. Отримана математична залежність коефіцієнта екранування Ке від
кількості шарів екрануючого матеріалу та шагу коефіцієнта екранування F, дає
можливість розрахунковим методом визначати та прогнозувати коефіцієнт
екранування захисних конструкцій на основі мікро- та нанорозмірних структур
для конкретних умов виробничого середовища.
Аналіз залежності коефіцієнта екранування Ке від кількості шарів з’ємних
захисних

елементів

показує

розрахунковий

коефіцієнт

кореляції

між

вимірюваними показниками та прогнозованими показниками в межах від 0,99
до 1,00, що свідчить про високу точність проведених експериментальних
досліджень та прогнозованих значень Ке .
6. Розроблено рекомендації щодо проектування та виготовлення
спеціального захисного одягу для індивідуального захисту працюючих від
впливу електромагнітних полів в умовах виробничого середовища. З
врахуванням експлуатаційних вимог обґрунтовано та розроблено рекомендації
для технологічних прийомів виготовлення спеціального захисного одягу.
Конструкцією передбачено з’ємні захисні елементи, так як синтетичний
миючий засіб вимиває екрануючу субстанцію з волокон текстильного
матеріалу, а коефіцієнт екранування К е в результаті обробки лужним розчином
знижується від 1,42 до 1,3, що впливає на захисні властивості елементів
конструкції. Відповідно, рекомендації щодо прання та хімічного чищення
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спеціального захисного одягу з врахуванням експлуатаційних вимог наступні:
для матеріалів основи виробу, поверхнева густина яких складає 350 - 450 г/м2
прання проводити при температурі 60 0С протягом 30 хв, трикратне полоскання
протягом 2 хв. Хімічне чищення рекомендується проводити протягом 15 хв з
використанням органічних розчинників та подальшим полосканням при
температурі 60-65 0С.
7. Результати дисертаційної роботи впроваджено в навчальний процес
Національного авіаційного університету; ДП Південної ЕС НЕК «Укренерго»
на ПС 330 кВ «Аджалик» та ПС 330кВ «Новоодеська».
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