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Таблиця B.1 – Гранично допустимі значення статичного магнітного поля, прийняті  
Міжнародною комісією захисту від не іонізуючих випромінювань ICNIRP 
(International Comission on Non-Ionizing Radiation Protection) та Інституті 
електричних і електронних технологій IEEE (Institute of Electrical and Electronic 
Engeneering) 

 

Таблиця B.2 – Основні обмеження ICNIRP  щодо внутрішніх електричних полів 
усередині тканин людського тіла для проміжку частоти від 1 Гц до  
10 МГц 

 

Таблиця B.3 – Основні обмеження IEEE щодо внутрішніх електричних полів 
усередині тканин людського тіла для проміжку частот від 0,153 Гц до 3 ГГц 

 

Таблиця  B.4 – Основні обмеження щодо потужності увібраної дози (ПУД) (Specific 
absorption rate (SAR)) та густини силового потоку у проміжку від 100 кГц та 300 
МГц 

 

Таблиця B.5 – Контрольні рівні, прийняті ICNIRP для змінних у часі струмів 
доторку 

 

Таблиця C.1 – Гранично допустимі значення щодо ультрафіолету, видимого та 
інфрачервоного світла, значення, що базуються на освітленості 

 

Таблиця C.2 – Гранично допустимі значення щодо інфрачервоного світла, 
значення, що базуються на випромінюванні 

 

Таблиця C.3 – Класифікація груп ризику для окремого обладнання за 
випромінюванням видимого світла 

 

Таблиця F.4 – Приклади символів та знаків для застосування до ЕН та ЕОМ 
устаткувань 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 
 

Цей національний стандарт ДСТУ EN 60519-1:20__ «Безпека 

обладнання для електротермічного та електромагнітного оброблення. 

Частина 1: Загальні вимоги», прийнятий методом перекладу, – ідентичний 

щодо EN 60519-1:2015 (версія en) «Safety in installations for electroheating and 

electromagnetic processing. Part 1: General requirements». 

 Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в 

Україні, - ТК 142 «Ґрунтознавство». 

 Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 60519-1:2015, який 

прийнятий методом підтвердження. 

 У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають 

законодавству України. 

 До стандарту внесено такі редакційні зміни: 

- слова «цей європейський стандарт» і «цей документ» замінено 

на «цей стандарт»; 

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», 

«Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та 

визначення понять» і «Бібліографічні дані» – оформлено згідно з вимогами 

національної стандартизації України; 

- у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне 

пояснення», виділене рамкою; 

- познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам 

комплексу стандартів ДСТУ 3651-97; 

- долучено довідковий додаток НА (Перелік національних 

стандартів України, ідентичних і/або модифікованих з міжнародними 

стандартами, посилання на які є в цьому стандарті); 

У цьому стандарті є посилання на міжнародні стандарти, які не 

впроваджені в Україні як національні, чинних замість них документів немає. 
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Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, 

можна отримати в Національному фонді нормативних документів. 
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ПЕРЕДМОВА до EN 60519-1:2015 
 

1) Міжнародна електротехнічна комісія (МЕК) (International Electrotechnical 
Commission (IEC)) – це всесвітня організація із стандартизації, яка охоплює всі 
національні електротехнічні комітети (IEC National Committees). Мета МЕК – розвивати 
міжнародне співробітництво в усіх питаннях, стосовних до стандартизації в галузях 
електрики та електроніки. З цією метою МЕК, на додачу до іншої діяльності, публікує 
міжнародні стандарти, технічні специфікації, технічні доповіді, специфікації загального 
доступу (Publicly Available Specifications (PAS)) та настанови, (далі все перелічене вище 
– «публікація(ї) МЕК»). Підготування цих документів доручають технічним комітетам; 
будь-який національний комітет МЕК, зацікавлений у предметі, який розглядають, може 
брати участь у цій підготовчий роботі. Міжнародні, урядові та не урядові організації, що 
підтримують зв`язок з МЕК, також приймають участь в такій підготовці. МЕК тісно 
співробітничає з Міжнародною організацією стандартизації (ISO) згідно з умовами, 
визначеними угодою між цими двома організаціями. 

2) Формальні рішення або погодження МЕК щодо технічних питань виражають, 
наскільки це можливо, міжнародний консенсус щодо погляду на ці питання, оскільки у 
кожному технічному комітеті є представники усіх зацікавлених Національних комітетів 
МЕК. 

3) Публікації МЕК мають форму рекомендацій для міжнародного застосування, 
і в такому розумінні прийняті Національними комітетами МЕК. Хоч докладено всіх 
прийнятних зусиль для забезпечення точності технічного вмісту публікацій МЕК, однак 
МЕК не може нести відповідальність за те, як їх застосовують, або за невірне їх розуміння 
кінцевим користувачем. 

4) Для розвитку міжнародної узгодженості національні комітети МЕК 
зобов`язуються прозоро поширювати публікації МЕК у максимально можливих обсягах 
через свої національні та регіональні публікації. Будь-яке розходження між будь-якою 
публікацією МЕК та відповідною національною або регіональною публікацією має бути 
чітко відзначене в останній. 

5) Сама МЕК не надає атестацій відповідності. Послуги з оцінки відповідності 
та, у деяких регіонах, доступ до знаків відповідності МЕК забезпечують незалежні 
сертифікаційні комітети. МЕК не відповідає за послуги, надані незалежними 
сертифікаційними комітетами. 

6) Усі користувачі повинні впевнитися, що мають останнє видання цієї 
публікації. 

7) Ані на МЕК, ані на її директорах, робітниках, служниках або агентах, 
охоплюючи індивідуальних експертів та членів технічних комітетів і національних 
комітетів МЕК, не лежить відповідальність за будь-які шкоду для здоров`я, матеріальні 
збитки або інші ушкодження будь-якої природи, що прямо або опосередковано, або через 
кошти (охоплюючи судові витрати) походять з публікування чи використання цієї або 
будь-якої іншої публікації МЕК або з посилання на цю або іншу публікацію МЕК. 

8) Слід звернути увагу на нормативні посилання, зазначені в цій публікації. 
Застосування публікацій, на які зроблені посилання, необхідно для правильного 
використання цієї публікації. 

9) Привертається увага до можливості, що деякі елементи цієї публікації МЕК 
можуть бути об`єктом патентних прав. МЕК не несе відповідальності за виявлення таких 
або будь-яких інших патентних прав. 

Міжнародний стандарт IEC 60519-1 приготовлений Технічним комітетом МЕК 27: 
Промислове електронагрівальне та електромагнітне оброблення. 

Це п`яте видання відміняє і заміняє четверте видання, опубліковане у 2010 році. 
Це видання становить технічний перегляд. 
Це видання охоплює такі значні технічні зміни порівняно з попереднім виданням: 
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a) Назву та сферу використання стандарту поширено на устаткування та 
обладнання для електромагнітного оброблення матеріалів. 

b) Терміни та визначення, так само як і перелік нормативних посилань, 
оновлено і доповнено новими пунктами. 

c) Вимоги реструктуровано 
d) Внесено додаткові вимоги щодо електричного та магнітного поля, струмів 

доторку та оптичного випромінювання. 
e) Додано нові розділи, стосовні до перевірки. 
f) Добавлено нові додатки, що визначають гранично допустимі рівні стосовно 

електичного та магнітного поля, оптичного випромінювання, шуму та вібрації. 
g) Добавлено нові додатки щодо ЕМС позначень та засторог, настанов до 

застосування цього стандарту та відомостей щодо зв`язку з ISO 13577-1. 
 
Текст цього стандарту базується на таких документах: 
 

FDIS Доповідь про голосування 
27/947/FDIS 27/951/RVD 

 
Повні відомості про голосування з прийняття цього стандарту можна знайти у 

доповіді про голосування, зазначеній у таблиці вище. 
Цю публікацію виконано згідно з Директивами ISO/IEC, Частина 2. 
Перелік усіх частин серії IEC 60519, виданої під загальною назвою «Безпека 

устакувань для електронагрівального та електромагнітного оброблення» можна знайти 
на вебсайті МЕК. 

Майбутні стандарти у цій серії матимуть нову загальну назву, зазначену вище. 
Назви існуючих стандартів цієї серії будуть поновлені підчас нового видання. 

У цьому стандарті використано такі типи шрифтів: 
–  вимоги та визначення: шрифт roman; 
–  Примітка: менший; 
–  за текстом терміни, які визначені в розділі 3, подані: жирним шрифтом 
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ВСТУП до EN 60519-1:2015 
 

Це п`яте видання IEC 60519-1 є публікацією щодо безпеки продукту і спрямоване 
на: 

– охоплення всіх типів устаткування або обладнання, що входять до сфери 
застосування IEC TC 27, що розглядає промислове електронагрівання (ЕН) та 
електромагнітне оброблення матеріалів (ЕОМ); 

– охоплення у цих Загальних Вимогах усіх небезпек, що стосуються більш ніж 
одного типу обладнання або устаткування з-поміж розглянутих індивідувально у 
Спеціальних Вимогах; 

– надання вимог щодо безпеки електрики, струмів доторку, електричних полів, 
магнітних полів та випромінювання, охоплюючи при цьому широкий проміжок 
відповідного устаткування та його частот оброблення; 

– надання засобів перевірки обладнання; 
– поширення використання стандартів, розроблених комітетами МЕК з 

горизонтальними або груповими функціями безпеки, та, через посилання -- відповідних 
стандартів ISO, охоплюючи публікації, розроблені ISO/TC 244 (більше відомостей надано 
в додатку H), згідно з Настановами МЕК 104; 

–  застосування в якості стандарта типу C згідно з ISO 12100; 
– охоплення всіх матеріалів, посилань та вимог, відповідних для оцінки ризику і 

переліку значних небезпек. 
Цей стандарт адресований в основному виробникам, що випускають заказне 

обладнання на основі одиничного проекту. Виробник усвідомлює, що на його 
відповідальності зробити обладнання безпечним, адекватно зменшуючи ризик, а на 
відповідальності користувача – спираючись на відповідні правила безпеки і охорони 
здоров`я, оцінити небезпеки для оператора підчас роботи. Коли взяти проекти випуску 
одиничних екземплярів обладнання, цей чіткий розподіл відповідальності часто 
розмивається з причин, серед іншого, таких: 

– у розробленні процесу (нормального функціонування) беруть участь 
виробник та користувач, 

– визначення робочих процедур для оператора здійснюють разом виробник та 
користувач, 

– комплект поставки часто охоплює усі захисні засоби, 
– в окремих контрактах щодо продажу користувач вимагає оцінки небезпеки від 

виробника. 
Тому цей стандарт надає відомості щодо небезпек та, коли відповідно, їх меж, не 

дивлячись на те, що таке не входить до сфери застосування стандарту на продукт.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 
БЕЗПЕКА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНОГО ТА 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ОБРОБЛЕННЯ 

ЧАСТИНА 1: ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 

 

SAFETY IN INSTALLATIONS FOR ELECTROHEATING AND 

ELECTROMAGNETIC PROCESSING 

 PART 1: GENERAL REQUIREMENTS 

 

 

Чинний від ____________ 
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА ПРЕДМЕТ 

1.1 Сфера застосування  

 

Цей стандарт визначає загальні вимоги безпеки для промислового 

устаткування або обладнання, призначеного для електронагрівання (ЕН) 

та технологій оброблення, що базуються на електронагріванні, а також для 

електромагнітного оброблення матеріалів (ЕОМ). 

Вимоги застосовні до промислового устаткування або обладнання, що 

можна використовувати як: 

– обладнання для прямого або непрямого нагрівання опором 

(елекорезістентного нагрівання), 

–обладнання для пост-електрорезістентного нагрівання, 

– обладнання для індукційного нагрівання, 

– обладнання, що застосовує вплив електромагнітних сил на матеріали, 

– обладнання для дугового нагрівання, охоплюючи нагрівання з 

зануреною дугою, 

– обладнання для електрошлакового переплавлення, 
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– обладнання для плазмового нагрівання та поверхневого плазмового 

оброблення, 

– обладнання для мікрохвильового нагрівання, 

– обладнання для діелектричного нагрівання, 

– обладнання, що використовує електронні гармати, 

– обладнання для нагрівання інфрачервоним випромінюванням, 

– обладнання для лазерного нагрівання. 

Примітка. Перелік охоплює типові приклади обладнання та його застосувань і не 

є вичерпним. 

Загалом вимоги безпеки для різних типів ЕН обладнання та устаткування 

і обладнання та устаткування для ЕОМ походять від поєднаного застосування 

загальних вимог, визначених у цьому стандарті, та спеціальних вимог, 

стосовних до окремих типів устаткування або обладнання (настанови надані в 

додатку G). Якщо до окремого устаткування або обладнання відсутні 

спеціальні вимоги, загальні вимоги застосовні як спеціальні. 

Цей стандарт не застосовний до обладнання та приладдя, що 

потрапляє у сфери застосування наступного: 

– серія IEC 60079 – тобто обладнання або устаткування, призначене 

для використання у потенційно вибухонебезпечній атмосфері; 

– серія IEC 60335 – тобто домашнє, комерційне та подібне за типом 

електричне приладдя, охоплюючи кімнатне опалення; 

– серія IEC 60601– тобто медичне електричне обладнання, 

– серія IEC 60974 – тобто обладнання для дугового зварювання, 

– серія IEC 61010 – тобто обладнання для лабораторного 

застосування. 

 

1.2 Предмет 

 

Вимоги стосуються повного експлуатаційного періоду устаткування 

або обладнання -- від монтування через приймання, функціонування, 
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обслуговування, та перевірки до демонтування. Вони охоплюють безпеку 

осіб та захист навколишнього середовища підчас нормального 

функціонування і за умов одиничного збою. 

Цей стандарт припускає, що персонал, який працює на устаткуванні 

або обладнанні та обслуговує його, складається виключно з 

кваліфікованих або проінструктованих осіб. 

Цей стандарт призначений для перевірок, чи обладнання або 

устаткування для ЕН або ЕОМ відповідає вимогам цього стандарту за 

конструкцією, результатами приймальних випробувань на місці, 

контрольних випробувань або інспекцій. 

Цей стандарт надає вимоги для типових випробувань. 

Примітка. Промислове обладнання, охоплене цим стандартом, типово 

виготовляють в одному екземплярі або в дуже обмеженій кількості. 

 

2 Нормативні посилання 

 

Наведені нижче нормативні документи, повністю або їх частини, на які 

є нормативні посилання в цьому стандарті, необхідні для застосування 

цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені 

видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім 

виданням нормативних документів (разом зі змінами). 

IEC 60071-1 Insulation co-ordination – Part 1: Definitions, principles and 

rules  

IEC 60204-1:2005 Safety of machinery – Electrical equipment of machines 

– Part 1: General requirements  

IEC 60204-1:2005/AMD1:2008 

IEC 60204-11:2000 Safety of machinery – Electrical equipment of 

machines – Part 11: Requirements for HV equipment for voltages above 1 000 V 

a.c. or 1 500 V d.c. and not exceeding 36 kV  

IEC 60228 Conductors of insulated cables  
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IEC 60335-1:2010 Household and similar electrical appliances – Safety – 

Part 1: General requirements  

IEC 603355-1:2010/AMD1:2013 

IEC 60335-2- 24 Household and similar electrical appliances – Safety – 

Part 2 -24: Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream 

appliances and ice makers  

IEC 60335-2- 89 Household and similar electrical appliances – Safety – 

Part 2-89: Particular requirements for commercial refrigerating appliances with 

an incorporated or remote refrigerant unit or compressor  

IEC 60364-1:2005 Low-voltage electrical installations – Part 1: 

Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions  

IEC 60364 -4-41 Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection 

for safety – Protection against electric  

IEC 60364 -4-42 Low-voltage electrical installations – Part 4-42: Protection 

for safety – Protection against thermal effects  

IEC 60364 -4-44 Low-voltage electrical installations – Part 4-44: Protection 

for safety – Protection against voltage disturbances and electromagnetic 

disturbances  

IEC 60364-5-53, Electrical installations of buildings – Part 5-53: Selection 

and erection of electrical equipment – Isolation, switching and control 

IEC 60364-5-54, Low- voltage electrical installations – Part 5-54: Selection 

and erection of electrical equipment – Earthing arrangements and protective  

IEC 60398 Installations for electroheating and electromagnetic processing 

– General performance test methods  

IEC 60417 Graphical symbols for use on equipment  

IEC 60445 Basic and safety principles for man-machine interface, marking 

and identification – Identification of equipment terminals, conductor terminations 

and conductors 

IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)  
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IEC 60664-1 Insulation  coordination  for  equipment  within  low-voltage  

systems  –  Part  1:Principles, requirements and tests 

IEC 60825-1 Safety of laser products – Part 1: Equipment classification 

and requirements 

IEC 60865- 1 Short -circuit currents – Calculation of effects – Part 1: 

Definitions and calculation methods 

IEC 60909-0 Short-circuit currents in three-phase a.c. systems – Part 0: 

Calculation of currents 

IEC 60990:1999 Methods of measurement of touch current and protective 

conductor current  

IEC 61000-3-3 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-3: Limits – 

Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-

voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and 

not subject to conditional connection  

IEC TS 61000-3-5 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3- 5: Limits 

– Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage power supply 

systems for equipment with rated current greater than 75 A 

IEC TR 61000-3-6 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3 -6: Limits 

– Assessment of emission limits for the connection of distorting installations to 

MV, HV and EHV power systems 

IEC 61000-3-11 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-11: Limits – 

Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-

voltage supply systems –Equipment with rated current ≤ 75 A and subject to 

conditional connection  

IEC 61000-6 -2 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic 

standards – Immunity for industrial environments 

IEC 61000-6-4 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-4: Generic 

standards – Emission standard for industrial environments  

IEC 61010-1:2010 Safety requirements for electrical equipment for 

measurement, control, and laboratory use – Part 1: General requirements  
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IEC 61082-1 Preparation of documents used in electrotechnology – Part 1: 

Rules  

IEC 61310 (all parts) Safety of machinery – Indication, marking and 

actuation  

IEC 61326-3-1 Electrical equipment for measurement, control and 

laboratory use – EMC requirements – Part 3- 1: Immunity requirements for safety-

related systems and for equipment intended to perform safety-related functions 

(functional safety) – General industrial applications  

IEC 61508 (all parts) Functional safety of 

electrical/electronic/programmable electronic safety-related  

IEC 61672-1 Electroacoustics – Sound level meters – Part 1: Specifications  

IEC 61672-2 Electroacoustics – Sound level meters – Part 2: Pattern 

evaluation tests   

IEC 61786-1 Measurement of DC magnetic, AC magnetic and AC electric 

fields from 1 Hz to 100 kHz with regard to exposure of human beings – Part 1: 

Requirements for measuring instruments  

IEC 61786- 22 Measurement of DC magnetic fields, AC magnetic and 

electric fields from 1 Hz to 100 kHz with regard to exposure of human beings – 

Guidance for measurements  

IEC 61936-1 Power installations exceeding 1 kV a.c. – Part 1: Common rules  

IEC 62061 Safety of machinery – Functional safety of safety-related 

electrical, electronic and programmable electronic control systems  

IEC 62471:2006 Photobiological safety of lamps and lamp systems  

IEC 82079-1 Preparation of instructions for use – Structuring, content and 

presentation – Part 1: General principles and detailed requirements   

CISPR 11, Industrial, scientific and medical equipment – Radio-frequency 

disturbance characteristics – Limits and methods of measurement   

IEC Guide 104, The preparation of safety publications and the use of basic 

safety publications and group safety publications  

ISO/IEC Guide 51, Safety aspects – Guidelines for their inclusion in standards 
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ISO 3746, Acoustics – Determination of sound power levels and sound 

energy levels of noise sources using sound pressure – Survey method using an 

enveloping measurement surface over a reflecting plane  

ISO 3864 -1, Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Part 1: 

Design principles for safety signs and safety markings  

ISO 6385 Ergonomic principles in the design of work systems  

ISO 7000 Graphical symbols for use on equipment – Registered symbols   

ISO 12100:2010 Safety of machinery – General principles for design – 

Risk assessment and risk reduction  

ISO 13577-1 Industrial furnaces and associated processing equipment – 

Safety – Part 1: General requirements  

ISO 13577-2 Industrial furnaces and associated processing equipment – 

Safety – Part 2:Combustion and fuel handling systems   

ISO 13732 -1 Ergonomics of the thermal environment – Methods for the 

assessment of human responses to contact with surfaces – Part 1: Hot surfaces 

 ISO 13849 (all parts) Safety of machinery – Safety-related parts of control 

systems   

ISO 13850 Safety of machinery – Emergency stop – Principles for design 

ISO 13855 Safety of machinery – Positioning of safeguards with respect 

to the approach speeds of parts of the human body   

ISO 13857 Safety of machinery – Safety distances to prevent hazard 

zones being reached by upper and lower limbs  

ISO 14119 Safety of machinery – Interlocking devices associated with 

guards – Principles for design and selection  

ISO 14120 Safety of machinery – Guards – General requirements for the 

design and construction of fixed and movable  

ISO 14159 Safety of machinery – Hygiene requirements for the design of 

machinery  

ISO 19353 Safety of machinery – Fire prevention and protection  



ДСТУ EN 60519-1:20__ 

8 

 

 НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ  

IEC 60071-1 Узгодження ізоляції. Частина 1. Визначення, принципи і 

правила 

IEC 60204-1:2005 (Безпека машин. Електричне обладнання машин. 

Частина 1. Загальні вимоги 

IEC 60204-11:2000 Безпека машин. Електричне обладнання машин. 

Частина 11. Вимоги до високовольтного обладнання для напруги вище від 

1000 В для змінного струму або 1500 В для постійного струму і не вище від 

36 кВ 

IEC 60228 Провідники ізольованих кабелів 

IEC 60335-1:2010 Хатні та подібні електричні прилади. Безпека. 

Частина 1. Загальні вимоги. 

IEC 60335-2- 24 Хатні та подібні електричні прилади. Безпека. Частина 2 

– 24. Особливі вимоги до охолоджувальних приладів, приладів для 

морозива та виготовлення льоду  

IEC 60335-2- 89 Хатні і подібні електричні прилади. Безпека. Частина 

2-89. Особливі вимоги до комерційних охолоджувальних приладів із 

вбудованим або винесеним блоком холодоагенту або компресора 

IEC 60364-1:2005 Низьковольтне електричне устаткування. Частина 

1. Фундаментальні принципи, оцінка загальних характеристик, визначення 

IEC 60364 -4-41 Низьковольтне електричне устаткування. Частина 4-

41. Захист від небезпеки. Захист від електричного удару 

IEC 60364 -4-42 Низьковольтне електричне устаткування. Частина 4-

42. Захист від небезпеки. Захист від теплових ефектів 

IEC 60364 -4-44 Низьковольтне електричне устаткування. Частина 4-

44. Захист від небезпеки. Захист від збурень напруги та від 

електромагнітних збурень 

IEC 60364-5-53 Електричне устаткування будівель. Частина 5-53. 

Вибір та монтування електричного обладнання. Розділення, вмикання-

вимикання та контроль 
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IEC 60364-5-54 Низьковольтні електричні устаткування. Частина 5-

54 Вибір та монтування електричного обладнання. Заземлення та 

захисне заземлення 

IEC 60398 Устаткування для електронагрівального та 

електромагнітного оброблення. Методи випробування загального 

функціонування) 

IEC 60417 Графічні символи для застосування на обладнанні 

(доступне на зазначеному сайті 

IEC 60445 Основи і принципи безпеки взаємодії людина – машина, 

позначення та ідентифікація. Ідентифікація клем, виходів провідників та 

самих провідників 

IEC 60529 Градації захисту, забезпечуваного оболонкою (“Ingress 

Protection” Code -- маркування рівнів захисту від проникнення 

IEC 60664-1 Узгодження ізоляції для обладнання у складі 

низьковольтних систем. Частина 1. Принципи, вимоги та випробування 

IEC 60825-1 Безпека лазерних пристроїв. Частина 1. Класифікація 

обладнання і вимоги 

IEC 60865- 1 Струми короткого замикання. Розрахування наслідків. 

Частина 1. Визначення і методи розрахунку 

IEC 60909-0 Струми короткого замикання у трифазних системах 

змінного струму. Частина 0. Розрахування струмів 

IEC 60990:1999Методи вимірювання струму доторку і струму 

заземлення 

IEC 61000-3-3 Електромагнітна сумісність (ЕМС). Частина 3-3. 

Межі. Обмеження змін напруги, флуктуацій напруги та мерехтіння у 

суспільних низьковольтних системах постачання, для обладнання з 

номінальним струмом ≤ 16 А на фазу і без можливості з`єднань з іншою 

апаратурою 

 



ДСТУ EN 60519-1:20__ 

10 

 

IEC TS 61000-3-5 Електромагнітна сумісність (ЕМС). Частина 3-5. 

Межі. Обмеження флуктуацій напруги та мерехтіння у низьковольтних 

системах енергопостачання для обладнання з номінальним струмом 

вищим від 75 А 

IEC TR 61000-3-6 Електромагнітна сумісність (ЕМС). Частина 3-6. 

Межі. Оцінювання меж емісії для з`єднання збурюючого устаткування з 

середньовольтними, високовольтними та екстрависоковольтними 

системами енергозабезпечення 

IEC 61000-3-11 Електромагнітна сумісність (ЕМС). Частина 3-11. 

Межі. Обмеження змін напруги, флуктуацій напруги та мерехтіння у 

суспільних низьковольтних системах постачання. Обладнання з 

номінальним струмом ≤ 75 А і з можливістю з`єднання з іншою 

апаратурою 

IEC 61000-6 -2 Електромагнітна сумісність (ЕМС). Частина 6-2. 

Базові стандарти. Захищеність від промислових оточень 

IEC 61000-6-4 Електромагнітна сумісність (ЕМС). Частина 6-4. 

базові стандарти. Стандарти емісії для промислових оточень 

IEC 61010-1:2010 Вимоги безпеки до електричного обладнання для 

вимірювання, контроля і лабораторного застосування. Частина 1. 

Загальні вимоги 

IEC 61082-1 Підготування документів, застосовуваних в 

електротехніці. Частина 1. Правила 

IEC 61310 (усі частини), Безпека машин. Індикація, позначення та 

приведення в дію 

IEC 61326-3-1 Електричне обладнання для вимірювання, контролю 

та лабораторного застосування. Частина 3-1. Вимоги до захищеності 

систем безпеки та обладнання, призначеного для виконання функцій, 

пов’язаних з безпекою (функціональна безпека). Загальне промислове 

застосування. 
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IEC 61508 (усі частини), Функціональна безпека 

електричних/електронних/програмованих систем, пов`язаних з безпекою 

IEC 61672-1 Електроакустика. Вимірювачі рівня звуку. Частина 

1.Специфікація 

IEC 61672-2 Електроакустика. Вимірювачі рівня звуку. Частина 2. 

Випробування для встановлення типу. 

IEC 61786-1 Вимірювання магнітного поля постійного струму, 

магнітного поля змінного струму та електричного поля змінного струму 

від 1 Гц до 100 кГц з огляду на небезпеку для людей. Частина 1. Вимоги 

до вимірювальних приладів 

IEC 61786- 22 Вимірювання магнітного поля постійного струму, 

магнітного поля змінного струму та електричного поля змінного струму 

від 1 Гц до 100 кГц з огляду на небезпеку для людей. Настанови з 

вимірювань 

IEC 61936-1 Устаткування енергоживлення вище від 1 кВ змінного 

струму. Частина 1. Загальні правила 

IEC 62061 Безпека машин. Функціональна безпека електричних, 

електронних та програмованих електронних систем контролю безпеки 

IEC 62471:2006 Фотобіологічна безпека ламп і лампових систем 

IEC 82079-1 Підготування інструкцій до використання. Будова, зміст 

та презентування. Загальні принципи та детальні вимоги 

CISPR 11 Промислове, наукове та медичне обладнання. 

Характеристика перешкод до радіочастот. Межі та методи вимірювання 

IEC Guide 104 Настанови МЕК 104. Підготування публікацій щодо 

безпеки і застосування основних та групових публікацій щодо безпеки 

ISO/IEC Guide 51 Настанови ISO/МЕК 51. Аспекти безпеки. 

Настанови з включення їх у стандарти 

ISO 3746 Акустика. Визначення рівнів потужності звуку і енергії 

звуку джерел шуму з застосуванням показника звукового тиску. Метод 

моніторингу з застосуванням обгортаючої поверхні вимірювання на 

опорній площині 
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ISO 3864 -1 Графічні символи. Кольори безпеки та знаки безпеки. 

Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки та позначень 

стосовних до безпеки 

ISO 6385 Ергономічні принципи у проектуванні робочих систем 

ISO 7000 Графічні символи для застосування на обладнанні. 

Зареєстровані символи 

ISO 12100:2010 Безпека машин. Загальні принципи проектування. 

Оцінка ризику і зменшення ризику 

ISO 13577-1 Промислові печі та пов’язане з ними обладнання для 

оброблення. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги 

ISO 13577-2 Промислові печі та пов`язане з ними обладнання для 

оброблення. Безпека. Частина 2. Системи згорання і подання палива 

ISO 13732 -1 Ергономіка термічного оточення. Методи оцінювання 

людських реакцій на контактування з поверхнями. Частина 1. Гарячі 

поверхні 

ISO 13849 (усі частини) Безпека машин. Стосовні до безпеки 

частини контрольних систем 

ISO 13850 Безпека машин. Екстрена зупинка. Принципи 

проектування 

ISO 13855 Безпека машин. Розміщення обмежувачів з урахуванням 

швидкостей підходу властивих частинам людського тіла 

ISO 13857 Безпека машин. Безпечні відстані для запобігання 

досяжності зон ризику для рук та ніг 

ISO 14119 Безпека машин. Блокувальні пристрої, пов`язані з 

обмежувачами. Принципи проектування та вибору 

ISO 14120 Безпека машин. Обмежувачі. Загальні вимоги до 

проектування і конструювання фіксованих та рухомих обмежувачів 

ISO 14159 Безпека машин. Гігієнічні вимоги до проектування машин 

ISO 19353 Безпека машин. Запобігання пожежам і захист від вогню 
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3 ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ 

 

Для завдань цього стандарту застосовні терміни та визначення, надані 

у Настановах МЕК 104 (IEC Guide 104), Настановах ISO/МЕК 51 (ISO/IEC 

Guide 51) та ISO 12100, а також наступні. 

Примітка. Загальні визначення надані у IEC 60050, міжнародному 
електротехнічному словнику. Терміни, стосовні до промислового електронагрівання, 
визначені у IEC 60050-841. 

 

3.1 Загальні концепції 

 

3.1.1 електронагрівання, ЕН (electroheating, EH) 

(Не рекомендовано: electroheat) 

Перетворення електричної енергії у теплову енергію для корисної 

мети. 

3.1.2 електромагнітне оброблення матеріалів, ЕОМ (electromagnetic 

processing of materials, EPM) 

Взаємодія електромагнітної енергії або електромагнітних сил з 

матеріалами для корисної мети. 

3.1.3 електромагнітне поле, ЕМП (electromagnetic field, EMF) 

Електричне або магнітне змінне у часі поле або комбінація 

електричного та магнітного змінних у часі полів. 

3.1.4 електромагнітне випромінювання (electromagnetic radiation) 

Електромагнітне поле, що поширюється, переносячи енергію 

Приклад: Мікрохвильове випромінювання або оптичне випромінювання 

(інфрачервоне, видиме та ультрафіолетове). 

3.1.5 електромагнітне близьке поле (electromagnetic nearfield) 

Електромагнітне поле, що не поширюється випромінюванням. 

3.1.6 виробник (manufacturer) 

Виготовлювач обладнання або устаткування для ЕН або ЕОМ, 

відповідальний за узгодженість із цим стандартом. 
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Примітка 1. Виробник у розумінні цього стандарту може також бути 
постачальником, дистриб`ютором, імпортером або агентом. 

Примітка 2. З погляду користувача виробник є сторона, відповідальна за конструкцію, 
виробництво, постачання та введення в експлуатацію обладнання або устаткування. 

3.1.7 користувач (user) 

Сторона, відповідальна за функціонування та обслуговування 

обладнання або устаткування для ЕН або ЕОМ від введення в експлуатацію 

до демонтування. 

3.1.8 кваліфікована особа (skilled person) 

Особа з достатніми освітою, знаннями та досвідом, щоб помічати ризики і 

уникати небезпек, котрі можуть бути пов`язані з відповідним типом устаткування 

або обладнання, це охоплює нагляд за проінструктованими особами. 

3.1.9 проінструктована особа (instructed person) 

Особа, яку проконсультували або за якою наглядають кваліфіковані 

особи, здатна помічати ризики та уникати небезпек, котрі може створити 

устаткування або обладнання. 

3.1.10 оператор (operator) 

Кваліфікована особа або проінструктована особа, що виконує одне 

або більше завдань підчас оперування, налагодження, обслуговування, 

ремонту або демонтування устаткування або обладнання. 

3.1.11 пересічна особа, (ordinary person) 

Особа, нездатна помічати ризики та уникати небезпек, якій може 

зашкодити більш низький рівень небезпеки, ніж операторам. 

 Приклад: Представник(ниця) загалу, охоплюючи вагітних, літніх або 

непрацездатних осіб, але не дітей. 

 
 3.2 Обладнання та стан обладнання 

 

3.2.1 електричне обладнання (electrical equipment) 

Комплект об`єктів, застосованих для генерування, перетворення, 

передавання, розподілу або використання електричної енергії, таких як 
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перетворювачі, трансформатори, конденсатори, розподільники та механізми 

керування, вимірювальні інструменти, захисне обладнання та електропровідка. 

[ДЖЕРЕЛО: IEC 60050-826:2004, 826-16-01, модифіковане — Слово 

"electrical" застосоване замість "electric" («електрична енергія» замість 

«електроенергія»); визначення відредаговані] 

3.2.2 обладнання для електронагрівання, ЕН-обладнання 

(electroheating equipment, EH equipment , не рекомендоване: electroheat 

equipment) 

Обладнання, в якому електрична енергія перетворюється на термічну 

енергію для корисної мети. 

[ДЖЕРЕЛО: IEC 60050- 841:2004, 841-22-01, модифіковано — терміну 

«electroheating equipment» віддано перевагу перед терміном «electroheat 

equipment), додано новий синонім ЕН-обладнання, у визначенні «тепло» 

замінено на «термічну енергію»] 

3.2.3 обладнання для електромагнітного оброблення матеріалів, 

ЕОМ-обладнання (equipment for electromagnetic processing of materials EPM 

equipment) 

Обладнання, в якому електромагнітну енергію або електромагнітну 

силу постачають для електромагнітного оброблення матеріалів. 

3.2.4 устаткування для електронагрівання, ЕН-устаткування 

(electroheating installation, EH installation, Не рекомендоване: electroheat 

installation) 

Устаткування, зкомпоноване з ЕН-обладнання, електричного 

обладнання та механічного обладнання, необхідного для їх 

функціонування та використання. 

[ДЖЕРЕЛО: IEC 60050-841:2004, 841-22-02, модифіковано — терміну 

«electroheating  installation» віддано перевагу перед «electroheat 

installation» («електронагівання» замість «електронагріву»), і додано новий 

синонім, ЕН-устаткування] 
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3.2.5 устаткування для електромагнітного оброблення матеріалів, 

ЕОМ-устаткування (installation for electromagnetic processing of materials 

EPM installation) 

Устаткування, зкомпоноване з ЕОМ- обладнання, електричного 

обладнання та механічного обладнання, необхідного для їх 

функціонування та використання. 

3.2.6 нормальне функціонування (normal operation) 

Функціонування устаткування або обладнання, як визначено 

виробником і узгоджено з користувачем. 

3.2.7 завантаження (workload) 

Об`єкт або матеріал, який обробляють. 

Примітка 1. Термін "завантаження" має різні значення. Відповідно термін 
завантаження застосовують і визначають у окремих Спеціальних вимогах. 

 

3.3 Деталі та приладдя 

 

3.3.1 оболонка (enclosure) 

Корпус, що надає захист такого типу і ступеню, як необхідно для 

запланованого використання. 

[ДЖЕРЕЛО: IEC 60050-195:1998, 195-02-35] 

3.3.2 вікно (window) 

Частина оболонки, що пропускає ті чи інші типи випромінювання. 

3.3.3 бар`єр, захисний бар`єр (barrier, protective barrier) 

Фізичний об`єкт, який обмежує доступ до обладнання, або оболонка 

цього обладнання, що може бути усунутий(та) лише за допомогою 

інструментів або є заблокований(на). 

Примітка 1. Бар`єр можна фізично відокремити від обладнання, але він є 
частиною устаткування. 

3.3.4 обмежувач (guard) 

Бар`єр, що є частиною обладнання. 
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3.3.5 перешкода (obstacle) 

Предмет, що утруднює доступ, який закріплено, щоб не усунули 

випадково, але його можна усунути без інструментів або ключа. 

3.3.6 захисне обладнання (protective device) 

Обладнання, відмінне від обмежувача або оболонки, яке зменшує 

ризик. 

Приклад: Дворучний елемент керування, чутлива до тиску постілка або грань, прут 
або провід огородження, світлова завіса, лазерний сканер. 

3.3.7 екран (screen, shield, (en US)) 

Пристрій, призначений зменшувати проникнення електричного, 

магнітного або електромагнітного поля в окрему область. 

[ДЖЕРЕЛО: IEC 60050-151:2001, 151-13-09] 

3.3.8 взаємоблокувальник (interlock) 

Механічне або електричне захисне обладнання або система, що 

запобігає дії, яка може створити небезпеку. 

 

3.3.9 термічний переривач, температурний запобіжник (thermal cut-

out, temperature protector) 

Пристрій, що вимикає обладнання, коли перевищено попередньо 

визначену температуру. 

Примітка 1. Термічні переривачі можна налаштовувати знову; температурні 
запобіжники налаштувати знову неможливо, їх замінюють кожного разу, коли вони 
спрацьовують. 

3.3.10 оптопара, оптрон (photocoupler, оptocoupler) 

Оптоелектронний прилад, призначений для передавання електричних 

сигналів оптичним випромінюванням із входу на вихід, коли вони роз`єднані 

один з одним. 

Примітка 1. Цей прилад може забезпечити захищеність проти електромагнітних 
завад, а також незалежність від відстані, на яку припадає у системі перепад напруги. 

[ДЖЕРЕЛО: IEC 60050-521:2002, 521-04-45, модифіковано – Додано 

примітку.] 

Національна примітка. Від запобіжника відрізняється тим, що запобігає 
небезпеці не шляхом вимкнення обладнання, а шляхом жорсткого взаємного 
закріплення послідовності операцій (див. пункт 14.4.3  цього стандарту). 
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3.4 Концепції щодо безпеки 

 

3.4.1 струмонесуча деталь (live part) 

Провідник або струмопровідна деталь, призначена для проходження 

струму підчас нормального функціонування; до таких належать 

нейтральні провідники, але за загальною згодою не ЗЗН-провідники, ЗЗС-

провідники або ЗЗЛ-провідники. 

Примітка 1. Це поняття не обов`язково охоплює ризик електричного удару. 

[ДЖЕРЕЛО: IEC 60050-195:1998, 195-02-19] 

3.4.2 небезпечна струмонесуча деталь (hazardous-live part) 

Струмонесуча деталь, що за окремих умов може надати шкідливого 

електричного удару. 

[ДЖЕРЕЛО: IEC 60050-195:1998, 195-06-05] 

3.4.3 зона високовольтної небезпеки (high-voltage hazard zone, HV 

hazard zone) 

Простір навколо небезпечних деталей під струмом у складі 

обладнання високої напруги, обмежений найменшою відстанню, на якій 

неможливий прямий контакт. 

Примітка. Потрапляння до зони високовольтної небезпеки розглядають як те 
саме, що доторк до небезпечних струмонесучих деталей. 

3.4.4 напруга доторку (touch voltage) 

Напруга між провідними деталями, яких одночасно торкається особа 

або тварина. 

Примітка 1. На значення реалізованої напруги доторку може позитивно вплинути 
повний (активний та реактивний) опір особи або тварини, що вступила в електричний 
контакт з цими деталями. 

[ДЖЕРЕЛО: IEC 60050-195:1998, 195-05-11] 

3.4.5 струм витоку (leakage current; Не рекомендоване: earth current) 

Електричний струм у небажаному провідному тракті за умов 

нормального функціонування. 
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3.4.6 індукований електричний удар (induced electric shock) 

Фізіологічний ефект, викликаний електричним полем, індукованим 

усередині людського тіла. 

Примітка 1.  Електричне поле зазвичай індуковане електромагнітним близьким 
полем і не обов`язково походить від контакту з провідником. 

Примітка 2. Результати індукованого електричного удару в основному ті самі 
що і від електричного удару, викликаного контактом з провідником – наприклад опік, або 
нервова реакція. Умови, за яких виникає вентрикулярна фібріляція, практично виключені. 

3.4.7 екстрене відключення (emergency switching-off) 

Операція, спрямована на відключення електричного устаткування від 

електричного живлення, щоб запобігти небезпечній ситуації або полегшити її. 

Примітка 1. Живлення можна частково залишити, якщо це забезпечить меншу 
небезпеку, ніж за повного відключення. 

[ДЖЕРЕЛО: IEC 60050-826:2004, 826-17-03, модифіковане — Слова 

"активування вимикача, спрямоване на припинення електричного живлення" 

замінено на "операція, спрямована на відключення… від електричного 

живлення", та додано примітку] 

3.4.8 ізоляція (insulation) 

Ізоляційні матеріали, що забезпечують належне функціонування 

обладнання та захист від електричного удару. 

Примітка 1. Insulation застосовне також і до дії ізолювання. 
Примітка 2. За окремих умов функції електричної ізоляції може сумісно 

виконувати теплоізоляційний матеріал. 

3.4.9 основна ізоляція (basic insulation) 

Ізоляція небезпечних струмонесучих деталей, що забезпечує 

основний захист. 

Примітка 1. Це поняття не застосовне до ізоляції, яку використовують з виключно 
функціональною метою. 

[ДЖЕРЕЛО: IEC 60050-195:1998, 195-06-06] 

3.4.10 гальванічне розділення (galvanic separation) 

Запобігання виникненню електричної провідності між двома 

електричними колами, призначеними для обміну енергією і/або сигналами. 

Примітка 1. Гальванічне розділення можна забезпечити наприклад за 
допомогою роз`єднуючого трансформатора або оптрона. 

[ДЖЕРЕЛО: IEC 60050-151:2001, 151-12-26] 
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3.5 Скорочення 

 

ЕН електронагрівання 

ННВ наднизький вольтаж (наднизьковольтний) (нижче від 50 В на 

головній частоті) 

ЕМС  електромагнітна сумісність 

ЕМП  електромагнітне поле 

ЕОМ  електромагнітне оброблення матеріалів 

ВВ  високий вольтаж (більше від 1000 В на головній частоті) 

ІЧ  інфрачервоне (випромінювання) 

СВД  світловипромінюючий діод 

НВ низький вольтаж (від 50 В до 1000 В на головній частоті) 

МХ мікрохвилі (мікрохвильовий) 

ЗЗ (-провідник) провідник захисного заземлення 

ЗЗЛ (-провідник)  провідник захисного заземлення, що водночас 

виконує функції лінійного провідника 

ЗЗС (-провідник)  провідник захисного заземлення, що водночас 

виконує функції середнього провідника  

ЗЗН (-провідник)  провідник захисного заземлення, що водночас 

виконує функції нейтрального провідника  

ПУД  потужність увібраної дози  

УФ ультрафіолетове (випромінювання)  

ВИД  видиме (світло) 

 

4 КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПІДКЛАСИ 

 

4.1 Класифікація за частотою процесу 

 

ЕН- та ЕОМ- обладнання iкласифікують за частотою процесу, тобто 

за частотою напруги, струму або електромагнітного поля, застосованих у 

процесі. У таблиці 1 наведено типи обладнання та градації частоти 
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відповідних процесів, а також діапазони частот стосовні до безпеки. 

Устаткування може охоплювати більше одного типу обладнання. 

Таблиця 1 – Обладнання, частота процесу та діапазони частот, 

стосовні до безпеки 

Тип 
обладнання 

Діапазони a 
частоти, 

стосовні до типу 
обладнання 

Діапазони 
частоти b, 
стосовні до 
безпеки 

Діапазони 
частоти ЕМП 

Небезпеки, 
пов`язані з рівнем 

частоти 

Постійний 
струм c 

або статичне 
поле 

0 Гц 0 Гц або незмінна полярність 
електричний удар, 

подразнення 
нервів 

низька частота від >0 Гц до <60 Гц 

від 0,1 Гц до 
200 Гц 

електричний удар, 
опік, «не-

відпускання», 
подразнення 

нервів 

головна 
частота 

50 Гц або 60 Гц 

середня 
частота 

від>60 Гц до  
100 кГц 

від>60 Гц до  
200 Гц 
від>200 Гц до 100 кГц 

висока частота від>100 кГц до 
0,3 ГГц 

від>100 кГц до  
6 МГц від>100 кГц до 

0,3 ГГц 

опік, перегрів 
частин тіла 

від>6 МГц до  
0,3 ГГц перегрів частин 

тіла 
мікрохвилі від>0,3 ГГц до 300 ГГц 

інфрачервоне 

(від>300 ГГц до 
400 TГц) 

від 1 мм до  
780 нм 

від 1 мм до  
3000 нм 

не застосовне 

опік шкіри та 
роговиці ока від 3000 нм до 

1400 нм 
від 1400 нм до 

780 нм опік шкіри, 
роговиці та 
сітківки ока видиме світло 

(від>400 ТГц до 790 ТГц),  
від 780 нм до 380 нм 

ультрафіолето
ве 

(від>790 ТГц до 30 ПГц),  
від 380 нм до 10 нм 

опіки шкіри та 
сітківки ока, рак 

шкіри 

лазер 
(від>300 ГГц до 30 ПГц),  

від 1 мм до 10 нм 

опік шкіри, 
роговиці та сітківки 

ока 

a Номінальні частоти процесів. 
b Для оптичного випромінювання надані також відповідні довжини хвиль у вільному просторі. 
c Тип постійного струму – обладнання, що не призначене для змін полярності, крім тих, що 

супроводжують вмикання і вимикання. 
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4.2 Класифікація за напругою 

 

Для всього електричного обладнання, призначеного до 

промислового використання, розмежування між 

– наднизькою напругою (ННВ) і низькою напругою (НВ) проводять на 

50 В (ефективна напруга) за головної частоти, або на 120 В для постійного 

струму. 

– низькою напругою (НВ) і високою напругою (ВВ) проводять на 1000 

В (ефективна напруга) за головної частоти, або на 1500 В для постійного 

струму. 

Примітка. Визначення ННВ і діапазону напруги 1, НВ і діапазону напруги 2 та ВВ і 
діапазону напруги 3 ідентичні. Напруги, нижчі від 25 В за головної частоти або від 60 В 
для постійного струму, розглядають як такі, що не спричиняють ризику для жодної 
пересічної особи. 
 

Таке розмежування проводять для устаткування та для його складових 

частин, як визначено у 4.3.1 і  

a) залежно від живлення та напруги, котре вище (внутрішні напруги 

можуть бути вищі);  

b) незалежно від напруги процесу або внутрішньої напруги 

устаткування або обладнання.  

Різні частини одного устаткування можна класифікувати як ННВ, НВ 

або ВВ. 

 

4.3 Підкласи устаткування та обладнання 

 

4.3.1 Підкласи складових частин 

 

Устаткування ЕН або ЕОМ складається з різноманітних і специфічних 

частин. На Рис. 1 показано для прикладу блок-схему типового устаткування; 

вона окреслює устаткування або обладнання загалом, не всі частини 

знаходяться у кожному виді ЕН або ЕОМ-устаткування. 



ДСТУ EN 60519-1:20__ 

23 

 

Рисунок 1 – Блок-схема типового ЕН- або ЕОМ-устаткування 
 

Таблиця 2 надає посилання на пункти цього стандарту або інших 

стандартів, стосовні до частин, зазначених на рис.1 вище. Вимоги до 

зовнішнього електричного обладнання для оброблюючого обладнання 

визначені у  стандартах IEC або ISO, зазначених у таблиці 2. Основними 

джерелами щодо споряджень безпеки для електричного обладнання ЕН- 

та ЕОМ-устаткувань є IEC 60204-1:2005 та IEC 60204-1:2005/AMD1:2008 

для НВ та IEC 60204-11:2000 для ВВ. 
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Вимоги безпеки для оброблюючого обладнання специфічні з причини 

незвичайного середовища і незвичайних умов у нього всередині, де 

a) екстремальні температури можуть взаємодіяти з електричним 

обладнанням, 

b) потужні електричні, магнітні або електромагнітні поля можуть 

взаємодіяти з електричним обладнанням, 

с) теплова енергія або електромагнітні сили можуть загрожувати 

структурній цілісності обладнання або ізоляції та захисних засобів 

Таблиця 2 – Типове ЕН- та ЕОМ-устаткування – перелік деталей та 

посилання 

Складові частини устаткування або 
обладнання – див. Рис. 1 

Умови, за яких 
дійсне це 
посилання 

Посилання / 
джерело 
положень Частина Компонент /деталь 

Електроживлення 

НВ, ≤ 200 Гц 

IEC 60364-4-41, 
IEC 60364-4-42, 
IEC 60364-4-44, 
IEC 60364-5-53, 
IEC 60364-5-54 
IEC 60445, 
IEC 60664-1 

Захисне заземлення, ЗЗ 

Ланцюги захисту 

Провідники та кабелі у стандартному 
середовищі 

Електроживлення 

ВВ, ≤ 200 Гц 

IEC 61936-1, 
IEC 60071-1 Захисне заземлення ЗЗ 

Ланцюги захисту 
Провідники та кабелі у стандартному 
середовищі 
Електроживлення 

Усі інші, ≤ 36 кВ 
Розділ 7 

Захисне заземлення, ЗЗ 
Ланцюги захисту  
Провідники та кабелі у стандартному 
середовищі < 40 °C 

IEC 60228 

Провідники та кабелі у нестандартному 
середовищі 

> 40 °C 6.4.2, 13.3 

Обладнання для 
керування 

розподільники та 
пристрої для 
керування 

НВ, ≤ 200 Гц IEC 60204-1 
ВВ, ≤ 36 кВ, ≤ 200 Гц IEC 60204-11 
> 36 кВ, ≤ 200 Гц Спеціальні вимоги 

> 200 Гц Розділ 7 
програмовані 
пристрої для 
керування Усі 

IEC 61508, серія,  
IEC 62061,  
ISO 13849, серія 

захисні пристрої 

Операторська (те саме, що 
розподільники та пристрої для 
керування) 

< 1000 В, ≤ 200 Гц IEC 60204-1 
>1000 В, ≤ 200 Гц IEC 60204-11 

Усі інші Розділи 7 та 8 
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Кінець таблиці 2 

Складові частини устаткування або 
обладнання – див. Рис. 1 

Умови, за яких 
дійсне це 

посилання 

Посилання / 
джерело 
положень Частина Компонент / деталь 

Пристрій для екстреної зупинки(те саме, 
що розподільники та пристрої для 
керування) 

< 1000 В, ≤ 200 Гц IEC 60204-1 
> 1000 В, ≤ 200 Гц IEC 60204-11 

Усі інші ISO 13850 
Запобіжні та застережні пристрої (те 
саме, що розподільники та пристрої для 
керування) 

< 1000 В, ≤ 200 Гц IEC 60204-1 
> 1000 В, ≤ 200 Гц IEC 60204-11 

Усі інші ISO 13850 
Інше постачання – наприклад, рідини 
паливо, стиснене повітря 

Усі Розділ 12 

Газоподібні або рідкі палива Усі ISO 13577-2 
Система видалення рідини Усі Розділ12 
Вихлоп  Усі ISO 13577-1 
Шляхи евакуації Усі IEC 60364-4-42 

Обладнання 
для 

обробляння 

електричне нагрівальне 
обладнання, зазвичай 
обладнання для 
електронагрівання 

Див. 6.4 

Розділи 7, 8, 9, 10 
Спеціальні вимоги 

обладнання для не 
електричного нагрівання 

ISO 13577-1 
ISO 13577-2 

обладнання, що генерує 
електромагнітні поля 

Розділи 7, 8, 9, 10 
Спеціальні вимоги 

теплова ізоляція Розділ 10 
ISO 13577-1 

електрична ізоляція Розділи 7, 8, 9, 10 
електромагнітні екрани Розділи 7, 8, 9, 10 
приводи та датчики IEC 61310, серія 
вимірювальне 
обладнання 

IEC 61010-1 
Спеціальні вимоги 

пристрої, що працюють 
від двигунів, та 
обладнання керування 
двигунами 

IEC 60204-1 

обмежувачі 
взаємоблокувальники, 
бар`єри, двері, замки 

ISO 14119 
ISO 14120 
Спеціальні вимоги 

охолодження Розділи 10 та 12 
 

4.3.2 Ієрархія та структура вимог 

Викладені далі правила є настановами в основному щодо вимог 

електромагнітної безпеки , що охоплює електричний удар, індукований 

електричний удар, струми доторку та інші впливи електромагнітних полів. 
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a) для всіх частин устаткування, що потрапляють у сфери 

застосування стандартів, зазначених у таблиці 2, застосовують відповідні 

стандарти. 

b) для обладнання або його складових частин, що за межами сфер 

застосування усіх стандартів, зазначених у таблиці 2, застосовний Розділ 

7, тобто – для обладнання з частотами вище від 200 Гц або призначеного 

для застосування за температури, вище від 40 °C. 

c) обладнання з напругою вище від межі у 36 кВ віднесене до 

Спеціальних вимог. 

 

4.4 Класифікація небезпек та ризиків 

 

4.4.1 Класифікація небезпек 

Небезпеки підрозділяють згідно таким критеріям: 

a) небезпеки, прямого ушкодження – тобто, такі, коли випадок 

спричиняє ушкодження безпосередньо, та 

b) небезпеки, де ушкодження залежить від експозиції, накопичення 

або дози – наприклад, від інтенсивності випромінювання, напруженості 

поля, часу дії. 

Прикладами прямих небезпек є електричний удар, викид якихось 

об`єктів, вибух, механічні небезпеки (такі як поріз або падіння), токсичні 

речовини у потенційно літальних дозах. 

Прикладами експозиційно-залежних небезпек є подовжена дія 

оптичного або мікрохвильового випромінювання, електричних або 

магнітних полів, звуку або шуму, іонізуючої радіації, токсичних або 

радіоактивних речовин. 

Контакт з гарячими поверхнями може бути залежний від дози за 

низьких температур або прямий, наприклад – безпосередній контакт з 

рідкими металами. 

Небезпеки підрозділяють на 
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c) відчутні небезпеки – тобто небезпеки, що викликають негативні 

тілесні реакції, та 

d) не відчутні небезпеки, тобто непомітні небезпеки. 

Прикладами відчутних небезпек є температура матеріалу або 

оточення, інтенсивне видиме випромінювання, деталі, що швидко 

рухаються, прискорення, вібрація або шум. 

Прикладами не відчутних або непомітних небезпек є УФ 

випромінювання, іонізуюча радіація або радіоактивні речовини, токсичні 

речовини, мікрохвилі, магнітні або електричні поля. 

4.4.2 Класифікація ризиків 

Ризики, залежні від ступеню нараження, тривалості, інтенсивності 

чинника, але також – і від наражених частин тіла, усвідомлення або відчуття 

наявності чинника, досвіду або відомостей щодо типу небезпеки та 

поведінкових факторів, таких як відраза або уникання, підлягають 

ступеневій категоризації ризику, в рамках котрої непомітні небезпеки 

категоризують як такі, що вимагають особливих захисних заходів. Таблиця 

3 підсумовує це як загальний підхід. 

Таблиця 3 – Класифікаційна схема категоризації ризиків 

Група ризику Обмеження та захисні 
заходи 

Інформування та навчання 

0 Відсутній Немає обмежень Інформування непотрібне 

1 Низький 
ризик 

Обмеження – наприклад, 
обмеження доступу або 
захисні заходи – можна 
визначити залежно від 

результатів оцінки ризику 

Інформацію щодо небезпек, ризиків 
та вторинних ефектів має надати 
виробник 

2 
Середній 
ризик 

Істотні спеціальні 
обмеження та захисні 

заходи 

Інформацію щодо небезпек, ризиків 
та вторинних ефектів має надати 
виробник 
Якщо виробник визнає необхідним 
спеціальне навчання оператора, 
виробник має це зазначити 

3 Високий 
ризик 

Немає доступу 
Інформацію щодо небезпек, ризиків 
та вторинних ефектів має надати 
виробник 
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Просторове розміщення зони небезпеки визначають у кожному 

випадку окремо. Слід брати до уваги нормальне функціонування та умови 

одиничного збою. У додатку B та додатку C надано приклади класифікацій 

груп ризику. 

4.4.3 Межі 

Межі значних небезпек, розглянутих у цьому стандарті, стосуються 

такого: 

– електричні, магнітні та електромагнітні поля, охоплюючи струми 

доторку – відомості щодо небезпек та застосовних меж наведені у додатку B, 

– оптичне випромінювання в інфрачервоному, видимому та 

ультрафіолетовому діапазонах – відомості щодо міжнародно визнаних меж 

наведені у додатку C; 

– акустичні поля – відомості щодо меж наведено у додатку D; 

– гаряче навколишнє середовище та гарячі об`єкти – межі надані в 

ISO 13732-1, який відповідає Настановам М ЕК IEC Guide 117 (див. також 

Розділ 10) 

На відповідальності виробника або, (залежно від обставин), 

користувача лежить погодження із значеннями меж, визначеними 

національним регулюванням, якщо таке існує. Якщо ні – можна 

застосовувати межі, визначені у цьому стандарті. 

 

5 ОЦІНКА РИЗИКУ 

 

Ризики, пов`язані з небезпеками, властивими устаткуванню, мають 

бути оцінені. Це означає визначення адекватного зменшення ризиків і 

встановлення необхідних захисних заходів, водночас із підтриманням 

належної продуктивності устаткування. 

Цей стандарт у комбінації з відповідними Спеціальними вимогами 

допомагає виробнику підчас процесу оцінки ризику та зменшення ризику. 

Цей стандарт стосується небезпек, специфічних і типових для ЕН-  та ЕОМ 
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устаткування. У додатку A наданий перелік значних небезпек, розглянутих 

у цьому стандарті. 

Засоби та методи оцінки і зменшення ризику визначені у ISO 12100 і є 

застосовні. 

 

6 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

6.1 Основні міркування 

 

6.1.1 Кожне ЕН- або ЕОМ-устаткування або обладнання має бути 

відповідним для призначеного йому застосування, воно має бути так 

зконструйоване, щоб на ньому можна було працювати, налаштовувати і 

обслуговувати його, не наражаючи жодних осіб на ризик підчас 

нормального функціонування або умов одиничного збою. Проект і 

конструкція мають забезпечувати адекватне зменшення ризиків з самого 

початку і на передбачуваний період функціонування устаткування або 

обладнання. 

Наскільки виробник  може передбачити, обладнання або 

устаткування не повинне спричиняти ризику через завантаження. 

6.1.2 Кожне ЕН- або ЕОМ-устаткування або обладнання має бути так 

зконструйоване, щоб запобігти можливості неправильного або помилкового 

використання, чи зменшити таку можливість. 

6.1.3 Жодне ЕН- або ЕОМ-устаткування або обладнання не може 

спричиняти ризик прямого або невідчутного типу, за винятком випадків, коли 

інакше неможливо досягти запланованого результату. У таких випадках слід 

забезпечити додаткові захисні заходи, застороги та інструктування. 

6.1.4 Виробник повинний у зазначеній послідовності 

a) усунути ризики так, щоб отримати безпечне за конструкцією 

устаткування або обладнання, 

b) забезпечити захисні заходи проти тих ризиків, що не усунуті, 
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c) надати користувачу всі необхідні відомості щодо залишкових 

ризиків, зазначити необхідне навчання та персональні захисні засоби. 

Незважаючи на те, що повна безпечність, закладена у конструкції, 

видається недосяжною для більшості з ЕН- або ЕОМ-обладнання або 

устаткування, виробник повинний зробити все, щоб досягти цього, коли 

можливо. 

6.1.5 Захисні заходи є сукупністю заходів, закладених на стадії 

проектування, та заходів, зазначених як такі, що їх має забезпечити 

користувач. Виробник має запровадити всі заходи, визначені як необхідні 

згідно з Розділами від 5 до 17, якщо вони застосовні. 

6.1.6 Якщо окрема небезпека належить до групи ризику 1 або 2, як 

визначено у таблиці 3, і виробник  не може її знизити, виробник  повинний 

забезпечити детальні інструкції для користувача, включно з 

a) ілюстрованим описом або планом устаткування з позначенням 

позицій та розмірами площ, належних до зон із групами ризику 1 або 2; 

b) відомостями щодо сигнальних та застережних пристроїв – див. 19.3; 

c) необхідними позначеннями та засторогами – див. 19.4; 

d) зазначенням необхідних обмежень та захисних заходів, які має 

застосовувати користувач – див. 19.5; 

e) зазначенням, які відомості необхідні операторам – див. 19.5; 

f) зазначенням робочих процедур, що є безпечними або зменшують 

ризик. 

6.1.7 Якщо окрема небезпека належить до групи ризику 3, як визначено 

у таблиці 3, і виробник  не може її знизити, виробник  повинний 

забезпечити детальні відомості для користувача, включно з  

a) ілюстрованим описом або планом устаткування з позначенням 

позицій та розмірами площ, належних до зон із групами ризику 3; 

b) відомостями щодо сигнальних та застережних пристроїв – див. 19.3; 

c) необхідними позначеннями та засторогами – див. 19.4; 

d) зазначенням, які відомості необхідні операторам – див. 19.5; 
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6.1.8 Адекватне зменшення ризику не слід плутати із зменшенням 

рівнів небезпеки до гранично допустимих. Адекватне зменшення ризику 

усуває небезпеку, або, якщо це неможливо, зменшує дози до технічної межі. 

Адекватне застосування гранично допустимих рівнів на відповідальності 

користувача. 

 

6.2 Значні небезпеки 

 

Спорядження захисту від різних типів ідентифікованих значних 

небезпек визначені у розділах від 6 до 17. Додаток A надає перелік значних 

небезпек, істотних для використання цього стандарту. 

Перевірку відповідності до положень цього стандарту виконують згідно 

р розділом 18. 

 

6.3 Фізичне оточення оброблюючого обладнання і умови 

роботи самого устаткування та зовнішнього електричного 

обладнання  

 

6.3.1 ЕН- або ЕОМ-устаткування та його електричне обладнання, не 

розміщене всередині оброблюючого обладнання, має відповідати 

фізичному оточенню та умовам функціонування підчас запланованого 

використання 

Коли застосовано особливі умови, або перевищено межі, визначені у 

6.3, може виявитись необхідною угода між виробником  та користувачем. 

У такому випадку застосовні 4.1 і додаток B IEC 60204-1:2005 та IEC 60204-

1:2005/AMD1:2008 для НВ-устаткування та 4.1 і додаток B IEC 60204-

11:2000 для ВВ-устаткування. 

6.3.2 Устаткування не повинне генерувати електромагнітні завади вищі 

від рівнів, допустимих у запланованому для його функціонування оточенні. 

Крім того, обладнання має бути достатньо захищеним від електромагнітних 
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збурень, щоб воно могло функціонувати в запланованому оточенні. Вимоги 

визначено у додатку E. 

6.3.3 Устаткування має бути здатне безпечно функціонувати за 

зовнішньої температури, властивої призначеному для нього середовищу. 

Мінімальні вимоги до всіх видів електричного обладнання – безпечне 

функціонування за температури повітря від 5 °C до 40 °C. 

6.3.4 Устаткування має бути здатне безпечно функціонувати, коли 

відносна вологість не перевищує 50 % за максимальної температури 40 °C. 

Більш висока відносна вологість дозволена за більш низьких температур 

(наприклад, менше ніж 90 % за температури 20 °C). Устаткування має або 

бути здатним безпечно функціонувати, коли час від часу з`являється 

конденсат, або виробник має закласти відсутність конденсату у конструкції 

обладнання, чи, якщо необхідно, забезпечити її додатковими заходами 

(наприклад, вбудованими нагрівачами, повітряними кондиціонерами або 

дренажними отворами). 

6.3.5 Устаткування має бути здатним безпечно функціонувати за 

атмосферного тиску, очікуваного на висоті до 1000 м за широкого проміжку 

кліматичних та погодних умов. Нижня межа тиску в навколишньому 

середовищі – 85 % нормального атмосферного тиску на рівні моря. 

Для обладнання, що буде застосоване на більших висотах або за 

більш низького тиску, необхідно брати до уваги зменшення електричної 

міцності, комутаційної здатності пристроїв та охолоджуючий вплив повітря. 

6.3.6 Електричне обладнання, придане устаткуванню, слід адекватно 

захищати від доступу твердих речовин та рідин згідно з 11.3 з IEC 60204-

1:2005 для НВ-обладнання. Його слід адекватно захищати від забрудників 

(наприклад пилу, кислот, корозійних газів або солей), що можуть бути 

присутні у фізичному оточенні, для якого воно призначене. 

6.3.7 Коли на обладнання діє випромінювання (наприклад, МХ, УФ, 

лазер, або рентген), слід ужити додаткових заходів для уникнення збоїв, 
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прискореного розкладу ізоляції, руйнування або корозії металу, 

спричинених дією випромінювання. 

6.3.8 Небажаних впливів на устаткування, спричинених вібрацією, 

струшуванням та ударами (охоплюючи ті, що походять з самого 

устаткування та пов`язаного з ним обладнання і ті, що створені фізичним 

оточенням) слід уникати шляхом обрання відповідного обладнання, 

встановлення його якнайдалі від обладнання, що викликає вібрацію або 

струшування, чи забезпеченням вібраційно- або струшувально-стійких 

фундаментів. 

 

6.4 Фізичне оточення та умови роботи внутрішнього 

електричного обладнання у складі оброблюючого обладнання  

 

6.4.1 Електричне обладнання, розміщене всередині або близько від 

оброблюючого обладнання, має відповідати фізичному оточенню та умовам 

функціонування його запланованого використання. 

Фізичні умови всередині або близько від оброблюючого обладнання 

охоплюють дуже великий проміжок різноманітних оточень, може виникнути 

необхідність для виробника та користувача погодити ці умови. 

6.4.2 Електричне обладнання має правильно працювати в умовах 

нормального функціонування та в умовах одиничного збою 

a) за запланованих рівнів температури всередині або біля 

оброблюючого обладнання; 

b) за рівнів вологості всередині або біля оброблюючого обладнання 

(можна очікувати екстремальних рівнів вологості або інтенсивної 

конденсації, так само як і повного занурення); 

c) за очікуваних атмосферних умов та тиску всередині або біля 

оброблюючого обладнання  

d) під дією переважаючих електричних та магнітних полів всередині 

або біля оброблюючого обладнання. 
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6.4.3 Електричне обладнання має бути адекватно захищене проти 

доступу твердих речовин та рідин. Особливо проти забрудників, (наприклад 

пилу, кислот, корозійних газів або солей), наявність яких очікується 

всередині або біля оброблюючого обладнання. 

6.4.4 Коли на електричне обладнання всередині оброблюючого 

обладнання діє випромінювання (наприклад, МХ, УФ, лазер, або рентген), 

слід ужити додаткових заходів для уникнення збоїв обладнання та 

прискореного розкладу  ізоляції. 

6.4.5 Небажаних впливів на устаткування, спричинених вібрацією, 

струшуванням та ударами що походять з оброблюючого обладнання і тими, 

що створені фізичним оточенням. слід уникати шляхом обрання 

відповідного електричного обладнання, встановлення його якнайдалі від 

оброблюючого обладнання, чи забезпеченням анти-вібраційних 

фундаментів. 

 

6.5 Живлення 

 

6.5.1 Устаткування слід проектувати для правильної роботи за 

нормального функціонування в умовах живлення від мережі: 

–  як зазначене нижче, або 

–  як спеціально визначено користувачем та визнано виробником, 

або 

– як визначено виробником у разі спеціального джерела живлення, 

такого як пересувний генератор. 

Для головної частоти живлення застосовне наступне, якщо виробник 

та користувач не сформулювали чіткої згоди на інше: 

a) стала встановлена напруга у проміжку від 90 % до 110 % від 

номінальної напруги; 
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b) частота у проміжку від 0,99 до 1,01 номінальної частоти постійно; 

згідно з IEC 60204-1, від 0,98 до 1,02 на короткий час (без перевищення 

температури компонентів з причини невідповідного струму). 

Для спеціальних систем живлення, таких як пересувні генератори, 

наведені межі можна перевищувати за умови, що обладнання 

запроектоване для правильного функціонування за таких обставин 

6.5.2 У разі відмови або збою електричного живлення устаткування 

або обладнання 

a) не повинне увійти до небезпечного режиму функціонування або в 

стан одиничного збою, особливо – не ввімкнеться неочікувано, не буде 

нездатне зупинитися, якщо надійде команда на зупинку, не викине або не 

допустить падіння жодної частини завантаження, якщо для останнього 

випадку не забезпечений захист; 

b) не повинне втратити регулювання, встановлене на розподільниках, 

пристроях керування, та програмованих пристроях керування, необхідних 

для безпечного функціонування; 

c) повинне залишитися здатним підтримувати всі захисні пристрої  у 

повністю робочому стані, або допустити, щоб вони дали команду на зупинку; 

d) повинне допустити повне охолодження, яке не створить небезпеки. 

 

6.6 Доступ 

 

6.6.1 Устаткування або обладнання має надавати вільний доступ до 

всіх місць, де необхідне втручання підчас його функціонування або 

обслуговування. Обладнання має бути розроблене і встановлене так, щоб 

усі пристрої та компоненти, призначені бути досяжними, спостережуваними 

або видимими для оператора були досяжні, спостережувані або видимі для 

оператора. 

6.6.2 Ризики слід зменшити шляхом обмеження або запобігання 

доступу до небезпеки або до небезпечної зони. Тип обмеження доступу до 
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поверхонь або частин, що можуть спричинити небезпеку, або доступу до 

небезпечної зони, залежить від самої небезпеки, її типу (прямий або 

експозиційно-залежний), та потужності джерела небезпеки (наприклад, 

температури поверхні або напруги на струмонесучій деталі). 

6.6.3 Захист проти випадкового наближення до небезпечних 

струмонесучих деталей або проти випадкового потрапляння до 

небезпечної зони слід забезпечувати в усіх випадках, коли відсутні бар`єри 

або оболонки, або, коли бар`єри або оболонки треба знімати для доступу 

до пристроїв, що потребують ручного керування, або до компонентів, що 

потребують заміни. 

6.6.4 Шлях доступу до пристрою та простір, необхідний для керування 

ним, має бути таким, щоб захист проти випадкового контакту з 

небезпечними струмонесучими деталями або проти випадкового 

потрапляння до небезпечної зони був забезпечений достатньою відстанню. 

Перешкоди, що захищають від неумисного контакту, слід забезпечити, 

якщо шлях або простір доступу надто наближений до небезпечних 

струмонесучих деталей. 

6.6.5 Рівень захисту має бути не менший від IPXXB (відповідний також 

до IP2X) згідно IEC 60529 з напрямку доступу до пристрою або компоненту, 

і не менший від IPXXA (відповідний також до IP1X) згідно IEC 60529 з інших 

напрямків. 

 

6.7 Ергономічні аспекти 

 

Фізичне та фізіологічне навантаження на оператора за нормального 

функціонування та запланованих умов середовища слід зменшити до 

мінімуму. Щодо цього головні завдання такі: 

a) уникати такої інтенсивності праці, яка обмежена лише 

можливостями устаткування, 
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b) уникати такого спостереження за устаткуванням або його керівним 

пристроєм, яке вимагає тривалої концентрації, 

c) зважати на розбіжність у силі, витримці та фізичних розмірах серед 

операторів, 

d) забезпечувати достатньо простору для рухів оператора, 

e) пристосовувати керівний пристрій та інші інтерфейси до 

передбачуваної розбіжності ознак операторів. 

Застосовні положення ISO 6385. 

 

6.8 Транспортування і зберігання 

 

Електричне обладнання конструюють так, щоб воно витримувало 

вплив транспортування і зберігання за температури у проміжку від -25°C до 

55°C та на короткі періоди (не довше від 24 год) до 70°C. В інших випадках 

необхідно вживати застережних заходів для захисту електричного 

обладнання від таких впливів. Слід забезпечувати відповідні засоби для 

уникнення ушкоджень, спричинених вологістю, вібрацією та стрясанням. 

Примітка. Електричне обладнання, чутливе до ушкодження за низьких 
температур, охоплює кабелі, ізольовані ПВХ (полівінілхлорид), окремі електролітичні 
конденсатори або обладнання, що застосовує охолоджуючу воду. 

 

6.9 Відомості щодо поводження 

 

6.9.1 ЕН- або ЕОМ-устаткування або обладнання має бути 

відповідним щодо безпеки поводження з ним та його монтування. 

6.9.2 Будь-яка деталь устаткування або обладнання, яку неможливо 

підняти вручну, має бути споряджена пристроями для її підняття. 

6.9.3 Всі частини мають бути легко складані з використанням 

відповідного оснащення або підйомників. 
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6.10 Витратні та замінні частини 

 

Витратні або замінні частини, призначені для заміни оператором, 

мають бути вмонтовані або поставлені таким чином, щоб заміна була 

неважка і безпечна у розумінні вірного і однозначного розташування та у 

розумінні електричного з`єднання. 

 

7 ЗАХИСТ ВІД ЕЛЕКТРИЧНОГО УДАРУ 

 

7.1 Загальні відомості 

 

Розділ 7 застосовний 

a) для оброблюючого обладнання, якщо воно не належить до сфери 

застосування та проміжку навколишніх умов серії IEC 60204, тобто для 

температури вище від 40 °C та 

b) для обладнання ЕН-устаткувань або ЕОМ устаткувань з 

електричною частотою вище від 200 Гц. 

Розділ 7 не застосовний до обладнання, розглянутого у серії IEC 

60204, та до обладнання з напругою, що перевищує 36 кВ, розглянутого в 

Спеціальних вимогах. 

Примітка. Електричні небезпеки пов`язані з електричними зарядами та струмами 
з частотою від 0 Гц до приблизно 100 кГц. Явище звичайного електричного удару 
поступово змінюється або щезає на верхній межі; захисні заходи, такі як зрівнювальні 
(еквіпотенціальні) з`єднання перестають надійно функціонувати. 

 

7.2 Основні правила захисту 

 

Небезпечні струмонесучі деталі мають бути недоступні, а доступні 

струмопровідні деталі мають не бути небезпечними струмонесучими 

підчас нормального функціонування так само, як в умовах одиничного 

збою. Для ВВ-устаткування або обладнання, потрапляння до зони 



ДСТУ EN 60519-1:20__ 

39 

високовольтної небезпеки розглядають як те саме, що контакт із 

небезпечною струмонесучою деталлю. 

Недоступними частинами є всі небезпечні струмонесучі деталі або 

зони небезпеки за межами досягання – тобто такі, контакт з якими 

неможливий, як визначено у ISO 13857, підчас нормального 

функціонування або за умов одиничного збою. 

Захист підчас нормального функціонування забезпечений основним 

захистом (7.4), а захист в умовах одиничного збою – захистом підчас збою 

(7.5). Захист через посилене захисне оснащення, як визначено у 5.3 з IEC 

61140:2001, недостатній для устаткування та обладнання, що входять до 

сфери застосування цього стандарту. 

 

7.3 Загальні положення 

 

7.3.1 Усі струмопровідні деталі, не відокремлені від небезпечних 

струмонесучих деталей щонайменше основною ізоляцією, слід 

розглядати як небезпечні струмонесучі деталі. Це також стосується таких 

струмопровідних деталей, котрі відокремлені основною ізоляцією, але 

з`єднані із небезпечними струмонесучими деталями через компоненти, 

конструкція яких не передбачає такої електричної напруги, яка визначена 

для основної ізоляції. 

7.3.2 Відкриті струмопровідні деталі устаткування або обладнання 

мають бути сполучені з терміналом ланцюгів захисту. Це охоплює всі деталі, 

покриті лише фарбами, смолами, лаками і ін. Не охоплені всі ті 

струмопровідні деталі, яких можна доторкнутися, але вони відокремлені від 

небезпечних струмонесучих деталей захисним шаром. 

7.3.3 Iякщо устаткування або обладнання не повністю вкрите 

струмопровідними частинами, тоді до доступних частин розділюючого 

матеріалу застосовне таке. Доступні поверхні частин розділюючого 

матеріалу, які 
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–  призначені, щоб за них трималися, або 

– імовірно контактують із струмопровідними поверхнями, які можуть 

поширювати небезпечний потенціал, або 

– можуть увійти у значний контакт (площею більше від 50 мм × 50 мм) 

з частиною людського тіла, або 

–  мають бути використані в місцях з дуже струмопровідним 

забрудненням 

слід відокремлювати від небезпечних струмонесучих деталей за 

допомогою 

a) подвійної або посиленої ізоляції або 

b) основної ізоляції та захисного екранування, або 

c) комбінації цього оснащення. 

Усі інші доступні поверхні частин розділюючого матеріалу слід 

відокремлювати від небезпечних струмонесучих деталей щонайменше 

основною ізоляцією. Для всього обладнання, призначеного бути частиною 

устаткування, основна ізоляція має бути забезпечена підчас складання і 

монтування виробником або користувачем, як зазначено виробником у 

відомостях для використання. 

Ці вимоги вважаються виконаними, якщо 

– доступні частини розділюючого матеріалу забезпечують необхідну 

ізоляцію, і їх температура не перевищує меж, визначених у розділі 10; 

– пульт керування виготовлений з металу, а ведучі осі вимикачів, 

важелів і ін. ефективно заземлені в усіх позиціях. 

7.3.4 Конструкція устаткування або обладнання має обмежувати 

доступ до зон високовольтної небезпеки. Слід зважати на необхідність 

доступу операторів для роботи або обслуговування. Там, де неможливо 

досягти безпечних відстаней, слід встановити постійне захисне 

екранування. 

На всіх дверях, обмежувачах, бар`єрах, що обмежують доступ, мають 

бути застережні позначення, які відповідають 19.4. 
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7.3.5 Якщо не реально з функціональних причин уникнути того, щоб 

зазначені далі низьковольтажні (НВ) деталі були водночас доступні і 

небезпечні струмонесучі, дозволено, щоб вони були доступні для 

оператора підчас нормального функціонування: 

a) деталі ламп та лампових патронів після видалення ламп; 

b) деталі, призначені для заміни, які можуть бути небезпечними 

струмонесучими підчас заміни або інших дій оператора, але тільки в тому 

випадку, коли вони доступні з інструментом і мають застережне позначення 

– див. 19.4. 

Якщо які-небудь з деталей, згаданих у a) та b), отримують заряд з 

внутрішнього конденсатора, вони перестають бути небезпечними 

струмонесучими через 10 с після переривання живлення. 

 

7.4 Основний захист 

 

7.4.1 Усі устаткування або обладнання в межах сфери застосування 

цього стандарту мають бути забезпечені основним захистом. 

a) Для НВ-устаткування або обладнання за відсутності спеціальних 

стандартів, зазначених у таблиці 2, весь основний захист має бути 

відповідним до IEC 60364-4-41. 

b) Для ВВ-устаткування або обладнання за відсутності спеціальних 

стандартів, зазначених у таблиці 2, весь основний захист має бути 

відповідним до розділу 7.4. 

7.4.2 Основний захист має складатися з одного або більше елементів 

оснащення, які щонайменше підчас нормального функціонування, 

запобігають контакту з небезпечними струмонесучими деталями. 

7.4.3 Якщо використано тверду основну ізоляцію, вона має запобігти 

контакту з небезпечними струмонесучими деталями. 



ДСТУ EN 60519-1:20__ 

42 

У разі ВВ-устаткування або обладнання, на поверхні твердої ізоляції 

може бути напруга, і можуть виявитися необхідними подальші застережні 

заходи. 

Якщо основна ізоляція забезпечена прошарком повітря, тоді доступу 

до небезпечних струмонесучих деталей або потраплянню до небезпечної 

зони слід запобігати за допомогою перешкод, бар`єрів або оболонок, як 

визначено у 7.4.4 та 7.4.5, або розміщенням недосяжно для рук згідно з 

ISO 13857. 

Якщо струмопровідна перешкода відокремлена від небезпечних 

струмонесучих деталей лише основною ізоляцією, тоді така перешкода 

є відкрита струмопровідна деталь, і слід застосувати заходи захисту проти 

збою. 

7.4.4 Бар`єри або оболонки, які запобігають доступу до небезпечних 

струмонесучих деталей або потраплянню до небезпечної зони, мають 

забезпечувати рівень захисту щонайменше IPXXB (відповідний також до 

IP2X) згідно з IEC 60529. 

Бар`єри або оболонки повинні мати достатню механічну міцність, 

стабільність, та твердість для підтримання визначеного рівня захисту, 

беручи до уваги всі значні впливи з боку оточення та зсередини оболонки 

– ISO 14119 та ISO 14120 використовують для проектування. 

Коли проект або конструкція дозволяє зняття бар`єрів, відкриття 

оболонок або виймання частин оболонок, тоді доступ до небезпечних 

струмонесучих деталей або проникнення до небезпечної зони можливі 

лише 

–  з застосуванням ключа або інструменту, або 

– після від`єднання небезпечних струмонесучих деталей від мережі 

живлення, у якому разі оболонка більше не забезпечуватиме захисту і 

відновлення живлення буде можливе лише після повернення на місце 

бар`єрів чи частин оболонок, чи після закриття дверей; або 
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– коли необхідний рівень захисту все ще підтримується проміжним 

бар`єром, який можна зняти лише за допомогою ключа або інструменту. 

Бар`єри або оболонки  виготовляють із такого матеріалу, щоб 

всередині них не виникали випадково індуковані струми. 

7.4.5 У випадку ВВ устаткування та обладнання слід шляхом 

конструкційних заходів або через вирівнювання потенціалу знизити істотні 

варіації напруженості електричного поля всередині або уздовж ізоляторів 

або ізоляції. Це забезпечить оператора від небезпечних напруг доторку 

та наступання. 

Примітка. Вирівнювання потенціалу зазвичай застосовують для такого 
електричного устаткування, де трапляються великі струми заземлення. 

7.4.6 За частот, що перевищують 200 Гц, вирівнювання потенціалу 

ланцюгу слід контролювати таким чином: 

a) Якщо конструкція обладнання вимагає заземлення, неможна 

покластися на жодний з конструкційних елементів устаткування. Замість 

того слід окремим провідником малого імпедансу з`єднати генератор з 

обробним виконавчим пристроєм. 

b) Падіння напруги на такій відстані від устаткування, з якої людина 

може одразу доторкнутися, має не перевищувати 5 В ефективної напруги, 

якщо струми у провідниках перевищують 500 А, в тому разі, коли доступ до 

устаткування не перекритий достатніми бар`єрами або оболонками (див. 

7.4.4). 

Примітка. Ці обмеження геометричної відстані пов`язані з електромагнітними 
хвилями та їх поширенням, що спричиняє ненадійність провідності заземлення за частот, 
вищих від приблизно 100 кГц. 

 

7.5 Оснащення для захисту в умовах одиничного збою 

 

7.5.1 Захист в умовах збою має складатися з одного або більше 

елементів оснащення, незалежних від і додаткових до тих, що призначені 

для основного захисту. Індивідуальні елементи оснащення для захисту в 

умовах збою визначені у пунктах від 7.5.2 до 7.5.7. 
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7.5.2 Умови одиничного збою слід брати до уваги, коли внаслідок них 

може статися 

a) перетворення не небезпечної струмонесучі деталі на небезпечну 

струмонесуча деталь,  або 

b) перетворення доступної провідної деталі, що не є струмонесучою 

підчас нормального функціонування, на небезпечну струмонесучу, або 

c) що небезпечна струмонесуча деталь стає доступною. 

7.5.3 Щоб виконати основну вимогу для умов одиничного збою, слід 

забезпечити захист в умовах збою, тобто додаткове захисне оснащення, 

незалежне від оснащення для основного захисту (7.3.4). Незалежний захист 

для умов збою слід забезпечувати 

– для НВ-устаткування або обладнання за відсутності спеціальних 

стандартів, зазначених у таблиці 2, відповідно до IEC 60364-4-41. 

– для ВВ-устаткування або обладнання за відсутності спеціальних 

стандартів, зазначених у таблиці 2, відповідно до 7.5. 

7.5.4 Кожний з двох незалежних елементів захисного оснащення має 

бути зконструйований так, щоб його відмова була малоймовірною за умов 

оточення, визначених у 6.3 або 6.4  і підчас нормального функціонування 

або в умовах одиничного збою. 

Ці два незалежних елемента оснащення не повинні впливати один на 

одного. 

Примітка. Одночасна відмова двох незалежних елементів захисного оснащення 
малоймовірна, і її зазвичай не беруть до уваги. Надійність полягає у тому, що один із 
елементів захисту має залишиться ефективним. 

7.5.5 Вимоги до еквіпотенціальних з`єднань захисту визначені у 7.6 і 

застосовні незалежно. 

7.5.6 Захисне екранування має складатися з провідних екранів, 

виставлених між належними до устаткування небезпечними 

струмонесучими деталями і частиною, яку захищають. Захисний екран 

слід з`єднати з системою ланцюгів захисту устаткування або обладнання, 



ДСТУ EN 60519-1:20__ 

45 

сама вона має відповідати вимогам до еквіпотенціальних з`єднань захисту, 

згідно з 7.6. 

7.5.7 Просте відокремлення одного ланцюгу від іншого або від 

заземлення слід всюди виконувати за допомогою основної ізоляції, 

розрахованої на найвищу з наявних напруг. 

Якщо окремий компонент лежить впритул між двома не з`єднаними між 

собою ланцюгами, цей компонент має витримувати електричні 

навантаження, визначені для ізоляції, котру він сполучає, і його повний опір 

(імпеданс) має обмежувати очікуваний струм, що може йти крізь цей 

компонент, значеннями струму доторку  для сталого стану, наведеними у 

додатку B. 

7.5.8 Додаткову ізоляцію слід відміряти так, щоб вона витримувала ті 

самі навантаження, які визначені для основної ізоляції. 

 

7.6 Еквіпотенціальні з`єднання захисту 

 

7.6.1 Система еквіпотенціальних з`єднань захисту має складатися з 

одного, або відповідної комбінації двох чи більше наступних елементів: 

a) можливості для створення еквіпотенціальних з`єднань захисту в 

обладнанні; 

b) заземлені еквіпотенціальні з`єднання захисту в устаткуванні; 

c) захисний провідник (ЗЗ); 

d) захисний провідник, що є водночас нейтральним провідником(ЗЗН); 

e) захисне екранування; 

f) заземлений вихід джерела; 

g) електрод заземлення (охоплюючи електроди заземлення для 

вирівнювання потенціалів); 

h) провідник заземлення. 

Окремі положення стосуються частот, набагато більших від головної 

частоти, ці положення надані у Спеціальних вимогах. 
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Усі частини ланцюгів захисту мають бути зконструйовані так, щоб 

могли витримати найвищі термічні та механічні навантаження, які можуть 

бути спричинені струмами замикання на землю, що течуть у будь-якій 

частині ланцюгів захисту. Для оцінки струмів короткого замикання 

використовують IEC 60909-0, щодо дії струмів короткого замикання 

застосовний IEC 60865-1. 

Будь-яку структурну частину електричного устаткування або 

обладнання можна використати як частину ланцюга захисту, якщо 

установлено систему моніторингу замикань на землю. 

7.6.2 Систему еквіпотенціальних з`єднань ВВ устаткування або 

обладнання слід під`єднати до заземлення з причини особливих ризиків, що 

можуть з`явитися – наприклад, небезпека високої напруги наступання та 

доторку або того, що відкриті провідні деталі стануть струмонесучими 

внаслідок електричного розряду. Імпеданс заземлення щодо землі має бути 

так розрахований, щоб не могла виникнути небезпечна напруга доторку 

(див. Розділ  18  та  додаток B). Відкриті провідні деталі, що можуть стати 

струмонесучими в умовах збою, слід під`єднати до заземлення. 

7.6.3 Доступні провідні деталі, що можуть спричинити небезпечну 

напругу доторку у випадку відмови основного захисту, тобто відкриті 

провідні деталі та захисні екрани, слід під`єднувати до системи 

еквіпотенціальних з`єднань захисту. 

7.6.4 Система еквіпотенціальних з`єднань захисту повинна мати 

достатньо низький імпеданс, щоб запобігти небезпечній різниці потенціалів 

між частинами у разі відмови ізоляції та має бути відповідною для 

використання, якщо необхідно, у поєднанні з захисним пристроєм, який 

функціонує від збійного струму. 

Це може спричинити необхідність у розгляді відносних рівнів імпедансу 

різних елементів системи еквіпотенціальних з`єднань захисту. Різницю 

потенціалу не треба розглядати, якщо імпеданс ланцюга обмежує струм 

доторку для стабільного стану у разі одиничного збою таким чином, що цей 
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струм не може перевищити 3,5 мА ефективної сили струму для частоти до 

100 Гц або 10 мА для постійного струму, виміряних згідно з розділом 18. В 

окремих навколишніх середовищах або ситуаціях, наприклад у 

високопровідних оточеннях або на вологих територіях, граничні значення 

будуть нижчі. 

Примітка. IEC TS 60479-1 може надати необхідні відомості щодо імпедансу. 

7.6.5 Усі частини еквіпотенціальних з`єднань захисту мають бути так 

відміряні, щоб термічні і динамічні навантаження, що можуть статися з 

причини збійних струмів, не порушать характеристики системи 

еквіпотенціальних з`єднань захисту внаслідок відмови або пробою 

основної ізоляції. В тому місці, де стався збій, можуть бути прийнятними 

деякі локальні ушкодження, наприклад – листового металу оболонки. 

7.6.6 Усі частини еквіпотенціальних з`єднань захисту мають 

витримувати внутрішні і зовнішні впливи (охоплюючи механічні, термічні та 

корозійні), що можуть виникати підчас очікуваного  терміну експлуатації 

устаткування. 

Якщо частини слід регулярно перевіряти або обслуговувати, 

виробник  повинний зазначити це у відомостях щодо використання . 

Рухомі провідні з`єднання, наприклад завіси та засувки, не 

розглядають як можливі частини системи еквіпотенціальних з`єднань 

захисту, якщо це не передбачене вимогами з 7.6. 

Якщо компонент устаткування або обладнання має бути 

демонтований, підчас його демонтування захисне еквіпотенціальне 

з`єднання з будь-якою іншою частиною устаткування або обладнання не 

слід роз`єднувати перш ніж буде вимкнуте електричне живлення цієї іншої 

частини. 

У складі будь-якого елементу еквіпотенціального з`єднання захисту не 

повинно бути таких пристроїв, від яких можна очікувати порушень 

електричної безперервності ланцюга або значного підвищення імпедансу, 

за винятком компонентів, призначених для демонтування. Звільнення від 
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цієї вимоги може бути лише тимчасовим – для перевірки цілісності захисних 

провідників або для вимірювання струму у захисних провідниках – див. 

розділ 18. 

7.6.7 Якщо елементи еквіпотенціального з`єднання захисту можна 

розімкнути тим самим штекерним або штепсельним роз’ємом, що і відповідні 

проводи живлення, еквіпотенціальне з`єднання захисту не слід розмикати 

раніше, ніж проводи живлення. Еквіпотенціальне з`єднання захисту має 

бути відновлене не пізніше, ніж проводи живлення будуть з`єднані знову. Ця 

вимога не застосовна, коли розмикання і відновлення контакту можливі 

лише, якщо обладнання знеструмлене 

7.6.8 У ВВ устаткуванні та обладнанні захисні еквіпотенціальні 

з`єднання неможна переривати до того, як головний контакт досягне такої 

розділяючої відстані, яка може витримати номінальну для обладнання 

максимально допустиму імпульсну напругу. 

7.6.9 Провідники захисного еквіпотенціального з`єднання, ізольовані 

вони чи оголені, мають бути легко розпізнавані за формою, розміщенням, 

позначеннями або кольором, за винятком тих провідників, які неможна 

від`єднати без зруйнування – наприклад, у дротяній обмотці та інших видах 

проводки в електронному обладнанні або в друкованих схемах. Якщо 

застосовують ідентифікацію за кольором, вона має бути відповідною до IEC 

60445. 

7.6.10 В НВ обладнанні захисні провідники або складові системи 

захисних з`єднань мають бути у відповідності до 8.2 з IEC 60204 -1:2005. Це 

охоплює вимоги щодо вилучення вимикачів, частин, які не треба 

під`єднувати, та переривання. 

Виходи захисних провідників, захисні ланцюги в устаткуваннях із 

струмом витоку в землю більше ніж 10 мА та робочі з`єднання мають бути 

відповідні до 8.2 та 8.4 з IEC 60204-1:2005. 

7.6.11 У НВ обладнанні транспортні рейки можна використовувати для 

замикання електричного кола за умови, що в обставинах збою імпеданс 
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ланцюгу буде достатньо низький, щоб обмежити напруги наступання і 

доторку між рейками та сусідньою землею значеннями меншими, ніж 25 В 

ефективної напруги. 

7.6.12 Заземлення, захисні провідники, оплітки та елементи структури 

не застосовують як частини діючого ланцюга, якщо у Спеціальних вимогах 

не визначене інше. 

7.6.13 Слід уникати заземлення вторинних ланцюгів, за винятком 

випадків, коли воно підвищує загальну безпеку устаткування. Якщо вторинні 

ланцюги заземлені, вони можуть бути доступними лише в тому разі, коли 

напруга вторинного ланцюга достатньо мала, щоб відповідати вимогам 

щодо струму доторку – подробиці у 7.9. 

7.6.14 Засоби з`єднання, крім штепсельних з`єднань, мають бути чітко 

ідентифіковані з використанням символів із IEC 60417-5019 (2006-08) (див. 

Додаток F), або літерами ЗЗ, або двокольоровою комбінацією із зеленого та 

жовтого. Позначення не слід накладати або прикріплювати гвинтами, 

шайбами чи іншими деталями, які можна зняти, коли провідники під`єднані. 

Коли частини обладнання з`єднані шнуром, в разі відмови механізму, 

що компенсує натяг, захисний провідник у шнурі має бути останнім 

перерваним провідником. 

 

7.7 Додаткове оснащення для захисту в умовах збоїв за частот, 

більших від 200 Hz 

 

7.7.1 Захист в умовах збою має складатися з одного або більше 

викладених далі заходів, незалежних від заходів основного захисту, або 

додаткових до них. 

7.7.2 Частини електричного обладнання, що функціонує за частот, 

вищих від 200 Гц, мають бути відповідними для правильного 

функціонування з оглядом на поверхневі ефекти та ефекти наближення за 

нормального функціонування та в умовах одиничного збою. 
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7.7.3 Будь-яку додаткову ізоляцію слід відміряти так, щоб вона 

витримувала ті самі навантаження, що визначені для основної ізоляції. 

Крім того, ізоляційні матеріали повинні мати достатньо низький тангенс кута 

діелектричних втрат за робочої температури і частоти, так щоб ізоляцію не 

ушкоджувало діелектричне нагрівання матеріалів. 

7.7.4 Всі ланцюги високої частоти мають бути гальванічно відокремлені 

від системи заземлення головної частоти. Відмову гальванічного 

розділення між ланцюгом і системою заземлення головної частоти, від чого 

доступні частини можуть отримати здатність створювати небезпечну 

напругу доторку, виявляють за допомогою захисного пристрою, що 

функціонує від збійної напруги і спричиняє розрив та знеструмлення 

ланцюгів. 

Заземлення високої частоти можна прямо під`єднати до системи 

заземлення головної частоти, якщо це зменшує відповідні ризики порівняно 

з гальванічним розділенням; подробиці надані у Спеціальних вимогах. 

7.7.5 Відокремлені провідники низького опору, що проводять основний 

струм від джерела частоти ланцюга, наприклад, до обробного виконавчого 

пристрою 

a) мають бути здатні витримувати очікувані внутрішні та зовнішні 

впливи (охоплюючи механічні, термічні, корозійні, випромінювальні); 

b) мають відповідати найвищій напрузі, яка може виникнути за умов 

одиничного збою, якщо провідник доступний підчас обслуговування; їх 

електрична ізоляція та їх допустиме навантаження струмом мають бути такі, 

щоб запобігти перегріванню підчас будь-яких передбачуваних умов 

одиничного збою; якщо за будь-яких передбачуваних умов одиничного збою 

можуть виникнути надлишкові струми такої тривалості, що станеться 

перегрів, слід встановити пристрій з датчиком струму, що вимикатиме 

обладнання перш ніж будуть ушкоджені властивості провідника; 

c) мають бути такими, що їх неможна зняти, не застосовуючи 

інструменту; 
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d) якщо з конструкційних причин у обладнанні необхідна можливість 

від`єднати окремо провідник головного ланцюга для обслуговування, його 

штепсельний роз’єм має бути механічно об`єднаний з ланцюгом безпеки, 

який запобігає поданню енергії на головний ланцюг підчас такого 

роз`єднання, і всередину штепсельного роз’єму має бути встановлена 

клямка, чи інший схожий пристрій, а назовні – достатня ізоляція для 

безпечного роз`єднування; ці вимоги не застосовні, якщо відокремлення 

необхідне лише підчас монтування та демонтування і з використанням 

інструментів; 

e) з`єднання провідника ланцюга, що може бути відокремлений, 

відновлюють не пізніше, ніж відновлюють з`єднання з провідниками 

живлення; ця вимога не застосовна, коли роз`єм і з`єднання можливі лише 

у знеструмленому стані обладнання; 

f) електричні виходи ланцюга мають бути відокремлені так, щоб не 

поєднувалися з іншими електричними виходами або захисними 

еквіпотенціальними з`єднаннями інших частин устаткування або 

обладнання. 

 

7.8 Струми заземлення 

 

7.8.1 До устаткування та обладнання вживають заходів для 

запобігання виникненню надлишкових струмів заземлення, що загрожують 

безпеці нормального функціонування устаткування. Слід забезпечити 

сумісність струмів усіх частот, підведених до обладнання і генерованих 

обладнанням. 

7.8.2 До обладнання, живлення якого на головній частоті, застосовні 

такі межі: 

a) Для електрифікованого обладнання із вмиканням струму, 

обладнаного однофазним або мультіфазним штепсельним гніздом з 

номінальним струмом до 32 А включно: менше від 2 мА для номінального 
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струму, який менше від 4 А, менше від 5 мА для номінального струму, який 

перевищує 10 А, та 0,5 мА/А у проміжку. 

b) Для електрифікованого обладнання з постійним з`єднанням та 

електрифікованого стаціонарного обладнання, якщо те й інше без 

спеціальних заходів для заземлення, або для обладнання із вмиканням 

струму, обладнаного однофазним або мультіфазним штепсельним гніздом 

з номінальним струмом більше від 32 А: менше від 3,5 мА для номінального 

струму, який менше від 7 А, менше від 10 мА для номінального струму, який 

перевищує 20 А, та 0,5 мА/А у проміжку. 

Якщо устаткування забезпечене пристроями захисного відключення за 

диференційним струмом, струм заземлення має бути сумісним з уживаними 

захисними заходами. 

За нормального функціонування обладнання головної частоти не 

повинно генерувати струм з такою прямою складовою у захисному 

провіднику, яка може ушкодити нормальному функціонуванню пристроїв 

захисного відключення за диференційним струмом, або інших. 

7.8.3 Для електрифікованого обладнання, призначеного для 

постійного з`єднання та із струмом у захисному провіднику вище від 10 мА, 

слід забезпечити якісний і надійний контакт з заземленням, як описано у IEC 

60364-5-54. 

 

7.9 Струм доторку і напруга доторку 

 

7.9.1 Небезпеки, пов`язані із струмом доторку викликані струмами, що 

проходять крізь людське тіло (такий струм не обов`язково дорівнює струму, 

що проходить крізь захисний провідник). Дія електричного струму на 

людське тіло викликає деякі виразні реакції, які необхідно брати до розгляду. 

Це 

a) відчуття струму або спалаху, що доходить до болю; 
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b) фізична реакція, викликана відчуттям болю, така фізична реакція 

може бути неконтрольованою; 

c) утруднення з «відпусканням»; 

d) електричний опік, малого масштабу в точці доторку або великого 

масштабу з причини перегріву частин тіла з високим опором. 

Кожна з цих тілесних реакцій має власний поріг, і існує значна 

розбіжність у характері змін деяких із цих порогів залежно від частоти. 

7.9.2 Струмів доторку, які шкодять здоров`ю, слід уникати. Усі частини 

поверхні, що можуть зашкодити підчас доторку, мають бути поза досяжністю 

руки. Додаток В надає інформацію щодо гранично допустимих значень 

струмів доторку та напруг доторку. 

Примітка. IEC TS 60479-1 та IEC TS 60479-2 забезпечують додаткові відомості для 
оцінки ризику, так само як додаток A з EN 50445:2008. 

7.9.3 Якщо частин, що можуть спричинити нешкідливі струми доторку, 

необхідно торкатися підчас нормального функціонування, виробник має 

a) забезпечити застороги та позначення згідно додатку F 

b) зазначити у відомостях для використання спеціальні процедури 

поводження для оператора, якщо такі процедури існують; до них може 

належати порада міцно схопитися – для випадку струмів доторку, нижчих від 

порогу «не відпущення». 

 

7.10 Провідники та ізоляція за високої температури 

 

7.10.1 Слід брати до уваги ефект зниження провідності з температурою 

для провідних матеріалів, і відтак – підвищене омічне (резистентне) 

нагрівання провідників меншого розміру. Застосовний IEC 60364-4-42. 

7.10.2 Усі провідники мають бути здатні функціонувати за 

максимальної очікуваної температури навколишнього середовища без 

перегрівання, і виготовлені з такого провідного матеріалу, характеристики 

якого не погіршуються з часом за сталої температури провідника. 
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7.10.3 Слід брати до уваги ефект зростання провідності з 

температурою для більшості ізоляційних матеріалів, оскільки це може 

призводити до небезпечних струмів витоку. 

7.10.4 I якщо ізоляційний матеріал за максимальної очікуваної 

температури не забезпечує достатню ізоляцію, слід ввести вторинні 

ізоляційні засоби. 

 

7.11 Не електричні збої 

Слід брати до уваги такі умови одиничного збою, коли збій механічного 

або термічного походження призводить до того, що деталі опиняються під 

струмом – наприклад, зруйнування не провідної ізоляції, виток рідких 

металів у не провідну ізоляцію, або пробій між провідними елементами 

внаслідок їх переміщення. 

 

8 ЗАХИСТ ВІД НЕБЕЗПЕК, СПРИЧИНЕНИХ ЕЛЕКТРИЧНИМИ 

АБО МАГНІТНИМИ БЛИЗЬКИМИ ПОЛЯМИ 

 

8.1 Загальні відомості 

 

8.1.1 Розділ 8 визначає для частот від 0 Гц до 6 МГц положення, 

стосовні до небезпек, створених магнітними, електричними або 

електромагнітними близькими полями. Положення для більш високих 

частот та для полів, поширюваних випромінюванням, надані у Спеціальних 

вимогах. 

8.1.2 ЕН- та ЕОМ- обробне обладнання слід конструювати і працювати 

на ньому так, щоб захистити оператора і навколишнє середовище від 

шкідливих дій магнітного та електричного близьких полів та від ЕМП. 

Слід також брати до уваги вторинні явища, такі як утворення озону 

підчас розрядів, індуковані струми або індуковані напруги. 
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8.1.3 Прямого контакту між рукою або пальцями і провідниками під 

током слід уникати, як зазначено щодо захисту проти електричного удару в 

розділі 7.7. 

8.1.4 Доступу долонями, руками, головою та торсом у простір, де 

інтенсивність полів перевищує межі, або умови спричинюють значне 

індукування електричних полів, слід запобігати шляхом таких самих 

геометричних обмежень, що і для струмонесучіх деталей  - див. розділ 7 

 

8.2 Магнітні поля 

 

8.2.1 Обладнання має бути так зконструйоване, щоб максимальний 

доступний рівень і характеристики магнітного поля не спричиняли ризиків. 

Бар`єри або екрани зменшать небезпеку від поля, їх слід конструювати як 

визначено у 8.4. 

8.2.2 Усі зони, де підчас нормального функціонування або умов 

одиничного збою існують умови групи ризику 1, мають бути зазначені 

виробником у відомостях для використання, та зовні кожної такої зони слід 

забезпечити застережні знаки, визначені в додатку F. 

8.2.3 У випадку статичних магнітних полів, виробник у відомостях для 

використання визначає безпечне поводження в умовах максимально 

дозволених для доступу рівнів значення магнітної індукції B, що 

перевищують межу для групи ризику 1. До цього належать специфічно 

повільні рухи частин тіла, напрямлені всередину поля або з нього назовні – 

час повного входження у статичне магнітне поле має перевищувати 1 с. 

8.2.4 Виняткове нараження можна дозволити оператору, який не має 

при собі і не носить на собі жодних металевих предметів і не має жодного 

виду імплантів, якщо на місці оптичні або звукові застережні пристрої і 

виконано вимоги, викладені далі. 

8.2.5 За потреби виробник зазначає користувачеві 
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a) необхідність у повільних рухах всередині статичного магнітного 

поля, особливо – в тому, щоб уповільнити рух частин тіла всередину поля 

та з нього до проміжку часу, довшого від 1 с, якщо максимально дозволений 

для доступу рівень B перевищує 200 мТл; 

b) необхідність інструктувати та попереджувати осіб, що мають 

металеві предмети або металеві імпланти, не входити до зон, де 

перевищено гранично допустимі робочі рівні. 

 

8.3 Локалізовані електричні поля 

 

8.3.1 Застосовний розділ 7.7, зокрема 7.9. ВВ-зони небезпеки мають 

бути недоступні для будь-яких частин тіла. 

8.3.2 Провідність заземлення усіх провідних доступних частин має 

бути забезпечена за нормального функціонування та за умов одиничного 

збою. 

8.3.3 Підчас визначання відстаней ізоляції, уздовж поверхонь або в 

повітрі слід брати до уваги явища іонізації, що можуть проявитися за високих 

температур під дією потужних електричних полів. Особливу увагу слід 

приділити цьому у випадках емісії металу у вигляді випарів, бризок, 

розпилення і ін., згідно IEC 60664-1. 

8.3.4 Коронні розряди за високої напруженості поля можуть створити 

небезпечні концентрації озону і мають бути обмежені. За сталої 

напруженості поля коронні ефекти зростають із збільшенням частоти. 

Примітка.  Максимально допустимі концентрації озону на одиницю часу можна 
знайти у національних постановах. 

8.3.5 Якщо займання горючих матеріалів, спричинене іскрами від 

індукованих полів, струмів доторку або іскрових розрядів, може призвести 

до пожеж або вибухів, застосовний розділ 11. 
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8.4 Вимоги щодо бар`єрів та екранів 

 

8.4.1 Не провідні, позбавлені магнітних властивостей бар`єри не 

розглядають як захисні у будь-якому розумінні крім того, що вони обмежують 

доступ, як перешкоди. 

8.4.2 Провідні екрани, які напрямляють або вбирають поле, та 

захищені від прямого доторку, повинні мати достатню провідність та бути 

розміщені таким чином, щоб не могли перегрітися за нормального 

функціонування або в умовах одиничного збою. За таких обставин вони не 

спричинять небезпеки через зайве нагрівання, і також не буде порушено їх 

захисну функцію. Якщо очікується нагрівання вище від меж для безпечного 

доторку, застосовний розділ10. 

8.4.3 Провідні екрани, доступні для прямого доторку, повинні мати 

достатню провідність та бути розміщені таким чином, щоб не могли перегрітися 

за нормального функціонування або в умовах одиничного збою. За таких 

обставин вони не перевищать межі для поверхонь, яких можна торкатися, як 

зазначено у розділі 10, і також не буде порушено їх захисну функцію. 

� =
3

�4� ∙ � ∙ 	(�) ∙ � ∙ ��
 

де  

� = 4�10�� магнітна стала, Ω с м-1; 

��  відносна проникність; 

�  частота, Гц; 

	(�) провідність, залежна від матеріалу і температури, Ω-1 м-1. 

Примітка. Якщо пластина більш тонка, магнітне поле частково просочується 
наскрізь. Може виявитись важко виконати цю вимогу для частот нижчих від 100 кГц, і 
практично неможливо для нижчих від приблизно 10 кГц. 

8.4.5 Геометрична протяжність провідного екрану має бути такою, щоб 

небезпечне поле не простягалося за його межі. 

8.4.6 Можна назвати інші засоби контролю паразитарного поля, ними 

можуть бути  
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– таке вікно для візуального доступу в робочу область, що фільтрує 

поле, або 

–  набір добре розміщених об`єктів з магнітними властивостями, що 

мають достатню проникність. 

 

8.5 Вимоги, стосовні до об`єктів, які одягають, носять або 

тримають при собі 

 

8.5.1 Біля обробного обладнання металеві об`єкти можуть нагріватися 

інтенсивними індукованими струмами, навіть якщо дотримано вимог 8.3 та 

8.4. Сильно нагріватися від магнітного поля можуть усі феромагнітні 

матеріали, такі як ті, що застосовані в інструментах. 

8.5.2 Слід брати до уваги небезпеку нагрівання металевих або 

напівпровідникових деталей. Відповідні відомості щодо полів наведені у 

додатку B. Виробник має зазначити для користувача зони небезпеки, 

належні застороги щодо цих зон слід надати у відомостях для використання, 

та належні застережні знаки мають бути встановлені зовні таких зон. 

8.5.3 Об`єкти з магнітними властивостями можуть підлягати сильним 

механічним впливам і створювати небезпеки біля джерела потужного статичного 

магнітного поля або на деякій відстані звідти, а також підчас руху відносно 

градієнта поля.. Додаток B надає відомості щодо статичних полів. Усі зони, де 

підчас нормального функціонування або умов одиничного збою може існувати 

такий ризик, мають бути зазначені виробником у відомостях для використання, 

та належні застережні знаки мають бути встановлені зовні таких зон. 

8.5.4 Небезпеки, стосовні до кардіостимуляторів у потужному 

статичному або змінному в часі магнітному полі неминучі, так само як 

незручності, пов`язані з годинниками та іншим електронним обладнанням 

на кшталт радіо. Відповідні відомості щодо полів надані у додатку B. 

Виробник має вказати на цю проблему користувачу, та належні застороги 

мають бути надані у відомостях для використання. 
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8.5.5 Виробник повинний вказати у відомостях для використання 

щодо статичних магнітних полів  

a) Якщо можна очікувати дуже значних сил, коли поля змінюються, 

особливо коли поле вмикають або вимикають; 

b) щоб оператори або пересічні особи, що мають при собі металеві 

об`єкти, або у яких є імпланти (тобто протези або електронні прилади 

медичного призначення), або такі, що носять на собі щось металеве, 

заходили лише до зон групи ризику 1, за умови, що їх проінструктували щодо 

необхідності у повільних рухах, і лише якщо працюють спеціальні оптичні 

або звукові застережні пристрої, які вкажуть на існування такого поля. 

8.5.6 Виробник повинний зазначити у відомостях для використання 

інформацію щодо статичних та змінних магнітних полів 

a) щоб оператори або пересічні особи, які мають при собі металеві 

об`єкти, або у яких є імпланти (тобто протези чи електронні прилади 

медичного призначення), або такі, що носять на собі щось металеве, не 

заходили до зон групи ризику 2. Зовні цієї зони має бути забезпечено 

достатньо позначень та належних застережних знаків; 

b) щоб оператори або пересічні особи, які заходять до зон групи 

ризику 1 або вище, ніколи не носили таких об`єктів, як металеві намиста, 

браслети, перстні, предмети, що можуть намагнітитися, або предмети, 

виготовлені з кремнію, вуглецю, тощо. 

 

9 ЗАХИСТ ВІД НЕБЕЗПЕК, СПРИЧИНЕНИХ 

ВИПРОМІНЮВАННЯМ 

 

9.1 Загальні відомості 

 

9.1.1 Устаткування має надавати захист проти дії генерованого ним 

ультрафіолетового, іонізуючого, видимого, інфрачервоного та мікрохвильового 

випромінювання, включно з випромінюванням лазерних джерел. 
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Цей стандарт не проводить різниці між джерелами випромінювання 

(наприклад, емітер, завантаження, або стіна) стосовно класифікації 

випромінювання. Різні фази робочого циклу обладнання можуть спричиняти 

різні рівні інтенсивності випромінювання, і їх слід розглядати окремо. 

9.1.2 Наступні ефекти слід брати до уваги, оскільки вони можуть вести 

до неумисних наражань на небезпеку: 

– випромінювання крізь отвори для подання та видавання 

завантаження в разі обробного обладнання безперервної дії; 

– випромінювання крізь двері обладнання, яке обробляє партіями, 

коли двері відкриваються, або коли вони стоять відкритими підчас процесу; 

– випромінювання, коли двері обробного обладнання відкриваються, а 

внутрішність обробного обладнання, завантаження, або нагрівальні 

елементи не були попередньо охолоджені; 

–  випромінювання дуже гарячого завантаження після того, як воно 

виходить з устаткування; 

–  підчас доступу для обслуговування, перевірки або випробування; 

–  якщо нагрівальні елементи функціонують зовні обробного 

обладнання; 

– якщо рефлектори, рефрактори або відбиваючі стіни всередині 

устаткування створюють зони інтенсивного опромінювання назовні 

устаткування; 

– якщо гарячі стіни всередині обробного обладнання створюють зони 

інтенсивного опромінювання назовні устаткування. 

 

9.2 Устаткування або обладнання, що генерує іонізуючу 

радіацію 

 

9.2.1 У випадку обладнання, яке не призначене випромінювати 

іонізуючу радіацію, рівень ефективної дози непередбаченої вторинної 

радіації в будь-якому доступному місці за 100 мм від зовнішньої поверхні 
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обладнання має не перевищувати 1 µЗв/год, якщо іншу дозу не визначають  

національні постанови. 

9.2.2 Обладнання має бути так зконструйоване, щоб камери, де 

електрони прискорені напругою, більшою від 5 кВ, не відкривалися без 

застосування інструменту. Виробник повинний надати достатньо 

відомостей для використання. 

9.2.3 Спеціальні положення щодо обладнання, призначеного 

випромінювати радіацію, надані у Спеціальних вимогах. 

Примітка. Користування обладнанням, що випромінює іонізуючу радіацію, у 
більшості країн регулює місцева влада. Таке регулювання зазвичай стосується і 
випромінювання радіації обладнанням, і кумулятивних доз радіації, що можуть бути 
отримані оператором  або пересічною особою. Прикладами регулювання, або 
національних регулювань, є директива Directive 96/29/EURATOM для Європейського 
Союзу та документ 29 CFR 1910.1096 для США. 

 

9.3 Ультрафіолетове випромінювання 

 

9.3.1 Дії ультрафіолетового (УФ) випромінювання охоплюють 

зруйнування біологічних клітин і розклад матеріалів оболонок та ізоляції, 

виготовлених із пластмаси. УФ випромінювання може ініціювати хімічні 

реакції та полум`я. Такі ефекти слід брати до уваги. 

9.3.2 Оцінювання небезпек від УФ щодо ламп деталізоване у IEC 

62471, але такого підходу без обмеження його дієвості слід дотримуватись 

щодо будь-якого джерела УФ випромінювання. 

Усі процеси, де гарячі реакційноздатні гази або поверхні з 

температурою вище від 2500 °C не відгороджені повністю від оточення, та 

всі процеси, що охоплюють або використовують не повністю ізольовану 

плазму, визначені як такі, що мають випромінювати в УФ діапазоні. 

9.3.3 Обладнання, яке неминучі випромінює вторинну радіацію, хоч і 

не зконструйоване для УФ емісії назовні, має не допускати неумисного 

витоку УФ випромінювання, яке може спричинити небезпеку. 

9.3.4 У випадку обладнання, призначеного випромінювати в УФ 

діапазоні, виробник повинний зменшити такі рівні випромінювання та 
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опромінювання, які спричинять можливу небезпеку для операторів, або 

викличуть передчасну амортизацію не пристосованої до інтенсивного УФ 

опромінювання апаратури, до безпечних рівнів. Засоби можуть охоплювати 

екрани, бар`єри, замкнені двері, фільтрувальні вікна та застережні 

позначення. Виробник повинний відзначити для користувача  у відомостях 

для використання необхідність в особистому захисному обладнанні, якщо 

можливі небезпечні дози. 

 

9.4 Видиме та інфрачервоне випромінювання 

 

9.4.1 Все обладнання, що входить до сфери застосування цього 

стандарту, має бути так зконструйоване і побудоване, щоб інфрачервоне 

(ІЧ) або видиме (ВИД) випромінювання було обмежене обсягами, 

необхідними для їх функціонування, і щоб їх дія на наражених осіб була 

відсутня, або обмежена до безпечних рівнів. 

9.4.2 Слід приймати до уваги такі ефекти: 

–  вплив інтенсивного ВИД випромінювання може бути небезпечним 

для ока людини; 

– інтенсивне ВИД випромінювання може знизити здатність бачити і 

реагувати на сигнальні вогні або застережні знаки; 

– дії інтенсивного ІЧ випромінювання охоплюють небезпеки для ока 

людини та небезпеку опіків шкіри; 

–  інтенсивне ВИД або ІЧ випромінювання може запалювати займисті 

матеріали та рідини; 

– поверхні або вікна, що працюють як оптичні елементи, можуть 

локально підвищувати інтенсивність опромінювання. 

9.4.3 Оцінювання небезпек від видимого та інфрачервоного світла 

щодо ламп деталізоване у IEC 62471, але такого підходу без обмеження 

його дієвості слід дотримуватись щодо будь-якого джерела видимого або 

інфрачервоного випромінювання.  
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ЕН обладнання, де гарячі реакційноздатні гази, або поверхні з 

температурою вище від 600 °C, не відгороджені повністю від оточення, та 

ЕН обладнання, що використовує не повністю екрановану гарячу плазму, 

визначені як такі, що мають випромінювати в інфрачервоному діапазоні. 

Інтенсивне видиме випромінювання зазвичай спричинене тепловими 

джерелами за поверхневої температури, що перевищує 1500 °C, але 

небезпека залежить від розміру та емісійної здатності джерела. 

9.4.4 Не слід вибірнo зменшувати або вибірно фільтрувати видиме 

випромінювання, оскільки зменшення візуального подразнення від 

випромінювання збільшує ризик для особи, див додаток C  

 

9.5 Лазерні джерела 

 

Обладнання, що застосовує лазерні джерела, має відповідати 

вимогам IEC 60825-1. 

 

10 ЗАХИСТ ВІД НЕБЕЗПЕК, СПРИЧИНЕНИХ ТЕРМІЧНИМИ 

ВПЛИВАМИ 

 

10.1 Загальні відомості 

 

10.1.1 За винятком електричних небезпек, високі температури та термічна 

енергія є найзначнішими небезпеками, які слід розглядати на всіх стадіях 

проектування і виробництва EH та ЕОМ устаткування та обладнання. 

 Непрямі аспекти термічної енергії, розглянуті в цьому стандарті: 

– положення, що стосуються небезпек, спричинених випромінюванням, 

надані у розділі 9 – оскільки тіла за високої температури випромінюють; 

–  положення, стосовні до небезпеки загоряння, надані в розділі 11; 

–  положення, стосовні до рідин, включно з гарячими рідинами, надані 

у розділі 12. 



ДСТУ EN 60519-1:20__ 

64 

10.1.2 ЕН або ЕОМ устаткування або обладнання має бути так 

зконструйоване і встановлене і має так функціонувати, щоб не виникали 

спричинені термічною енергією або високою температурою небезпеки для 

оператора або навколишнього середовища, навіть у разі бездоглядного 

функціонування або невмисного ввімкнення. 

10.1.3 Загальні правила для нормального функціонування такі 

a) усі застосовані матеріали мають витримувати вплив термічної 

енергії щонайменше протягом планового терміну амортизації деталі за 

нормального функціонування; 

b) якщо плановий термін амортизації деталі коротший від терміну 

амортизації устаткування або обладнання, цикл її обслуговування має бути 

частиною відомостей для використання із зазначенням терміну заміни. 

10.1.4 Загальні правила для умов одиничного збою такі 

a) всі застосовані матеріали мають витримувати вплив термічної 

енергії щонайменше на рівні, очікуваному підчас умов одиничного збою, 

протягом очікуваного періоду, підчас якого    безпека устаткування або 

обладнання або будь-якої частини його залежить від структурної цілісності; 

b) цей очікуваний період має бути не менше, ніж час, необхідний для 

визначення і припинення умов одиничного збою та для охолодження 

устаткування; 

c) якщо матеріал або деталь підлягає заміні після того, як на нього/неї 

діяла термічна енергія, вища, ніж передбачено для нормального 

функціонування, це має бути зазначене у відомостях для використання. 

 

10.2 Граничні значення поверхневої температури для захисту від 

опіків 

 

Усі поверхні, призначені для того, щоб торкатися їх для керування 

устаткуванням або обладнанням, мають не перевищувати граничні 

значення температури, зазначені у ISO 13732-1, підчас нормального 
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функціонування або умов одиничного збою, якщо національні постанови 

не надають інших граничних значень. 

Усі інші поверхні, досяжні для оператора, 

a) або мають не перевищувати граничні значення, встановлені у ISO 

13732-1, або 

b) слід встановити бар`єр для запобігання випадковому доторку до 

них, або 

c) мають бути відповідно позначені, та ризик, включно з можливими 

заходами для зменшення ризику, має бути зазначений у відомостях для 

використання. 

 

10.3 Небезпеки, викликані умовами роботи 

 

Наражання оператора на термічний стрес, небезпеку перегрівання 

або зневоднення слід уникати скільки можливо. Якщо на оператора діятиме 

надлишкове тепло підчас нормального функціонування або умов 

одиничного збою, виробник 

a) має зазначити необхідність брати цю небезпеку до уваги у 

відомостях для використання; 

b) має зазначити потребу в тому, щоб користувач виконав оцінку 

ризику на основі робочих процедур, наприклад згідно ISO 15265. 

 

10.4 Тепловий опір компонентів 

 

10.4.1 Усі структурні частини та оболонки мають бути виготовлені з 

матеріалу з достатнім тепловим опором за всіх температур, що діятимуть на 

них підчас нормального функціонування або тривалих умов одиничного 

збою. 

10.4.2 Оболонки, зроблені з пластмас або інших не металевих 

матеріалів, використовують лише тоді, коли підчас нормального 
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функціонування або умов одиничного збою їх температура ніколи не 

досягне 

– межі займання, 

– межі структурної деформації або 

– межі розкладу. 

10.4.3 Уся ізоляція має бути виготовлена із матеріалів з достатнім 

тепловим опором за всіх температур, що діятимуть на них підчас 

нормального функціонування або тривалих умов одиничного збою, 

включно з дією струмів збою всередині ізольованого провідника. 

10.4.4 Безпечна відстань між провідними деталями має бути достатня 

для температур, очікуваних підчас нормального функціонування або 

умов одиничного збою. 

10.4.5 Довжина шляху струму витоку між провідними деталями 

повинна мати запас на зростання провідності використаних ізоляційних 

матеріалів внаслідок підвищення температури, очікуваного підчас 

нормального функціонування або умов одиничного збою. 

10.4.6 Механічне навантаження від теплового розширення має не 

спричиняти такі деформації, які можуть викликати небезпеку. 

Примітка. Такі механічні навантаження часто викликає різниця температур 
всередині структури обладнання або розходження у коефіцієнтах теплового розширення 
між різними матеріалами. Те й інше може призводити до значних неполадок. 

10.4.7 Усі деталі або приналежності обробного обладнання мають бути 

встановлені таким чином, щоб на них не діяла температура, вища від тієї, 

на яку вони розраховані. 

10.4.8 Загальні захисні заходи проти термічних впливів на електричне 

обладнання або з боку нього слід забезпечити згідно IEC 60364-4-42. 

10.4.9 За відсутності граничних значень, наданих щодо деталей 

виробником, для матеріалів і деталей або компонентів устаткування 

застосовні максимальні підвищення температури, визначені у таблиці 3 з 

IEC 60335-1:2010/AMD1:2013. 

 



ДСТУ EN 60519-1:20__ 

67 

10.5 Охолодження 

 

10.5.1 Коли застосовують примусове охолодження компонентів, і 

нестача охолодження може спричинити небезпеку, слід забезпечити 

оснащення для моніторингу охолоджування. Якщо охолоджування стає 

недостатнім, дають сигнал тривоги, і обладнання переводять у безпечний 

режим. 

10.5.2 Якщо застосовують рідкий охолоджувальний чинник, і 

недостатнє охолодження, спричинене утворенням бульбашок або кипінням, 

може створити небезпеку, 

a) або температуру тримають достатньою мірою нижче від точки 

кипіння, чи іншим шляхом забезпечують відсутність зменшуючого 

теплопередачу формування бульбашок всередині охолоджувальної 

системи, 

b) або проектують охолоджувальну систему так, щоб вона безпечно 

функціонувала із сумішами рідини і газу. 

10.5.3 Витоки гарячої охолоджувальної рідини або пари не повинні 

самі створювати небезпеку. 

10.5.4 Якщо струмонесучі деталі охолоджують рідиною, тоді 

характеристики охолоджувача, довжина шлангів та матеріал, що 

застосовують для труб і шлангів, мають бути такими, щоб напруга доторку, 

спричинена струмами витоку, не створювала небезпеки. 

Примітка. Закрита система охолодження зменшує ризик забруднення 
навколишнього середовища і втрату охолоджувача. 
 

10.6 Захист від перевищених температур 

 

10.6.1 Для забезпечення необхідного рівня безпеки у разі одиничного 

збою ланцюга контролю температури, застосовують відповідні захисні 

пристрої та заходи, як визначено у таблиці 4. 
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Таблиця 4 – Заходи термічного захисту 

Клас Сфера 
застосування 
захисту 

Обсяг захисту Захисний 
пристрій 

Захисний захід 

0 

Обробне 
обладнання і його 
навколишнє 
середовище 

– – 

Людина присутня 
лише на 
операціях з 
безпечними 
завантаженнями 
Перегрівання 
виключене 
конструкційно 

1 

Обробне 
обладнання і його 
навколишнє 
середовище 

У разі збою обробне 
обладнання не 
спричиняє небезпек 

Термічний 
переривач, 
температурни
й запобіжник, 
тощо 

Залежно від 
використання та 
ділянки 
розміщення 
устаткування 

2 

Обробне 
обладнання, його 
навколишнє 
середовище і 
завантаження 

У разі збою обробне 
обладнання і 
завантаження не 
спричиняють 
небезпек 

Попередньо 
обраний 
терморегулятор, 
тощо 

 
Виробник повинний у разі операцій, що вимагають присутності 

людини, зазначити розумно обмежені проміжки, через які користувач має 

перевіряти устаткування; відповідний клас, визначений у таблиці 4, має бути 

зазначений для користувача. 

10.6.2 Якщо одиничний збій системи регулювання температури, 

нагрівача, охолоджувальних засобів, циркуляційного насосу або 

вентилятора, мішалки чи інших деталей може спричинити небезпеку через 

перегрівання будь-якої частини обладнання або завантаження, тоді 

невідновлювальний температурний переривач, що відповідає вимогам 14.7, 

має перервати живлення нагрівального засобу та будь-яких інших частини, 

що можуть викликати небезпеку. 

10.6.3 Якщо недостатній обсяг теплопередавальної рідини – 

наприклад, охолоджувальної води – може викликати небезпеку, тоді 

невідновлювальний запобіжний пристрій, що контролює рівень рідини, має 

в цьому випадку перервати живлення нагрівального засобу та будь-яких 

інших частини, що можуть викликати небезпеку. 
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10.6.4 У ЕН та ЕОМ обладнанні або устаткуванні слід брати до уваги 

будь-які небезпеки, що походять від перегрівання завантаження або 

перегрівання теплопередавального середовища (наприклад, нагрівальних 

бань), так само як і від перевищеної температури частин обробного 

обладнання. 

10.6.5 У деяких випадках небезпеку може спричинити падіння 

температури нагрівального середовища – наприклад, рідини у бані, або 

повітря у печі чи нагрівальній камері. Якщо це може статися в результаті 

роботи термічного переривача після збою системи терморегулювання, 

необхідна друга система терморегулювання, наладнована підтримувати 

безпечну температуру без участі основного нагрівального пристрою. 

10.6.6 Якщо обладнання призначене для завдань нормального 

функціонування, або для теплопередавання, містити займисті матеріали, 

тоді пристрої або системи захисту проти перевищення температури мають 

забезпечити, щоб за нормального функціонування або в умовах 

одиничного збою в рідині не було перевищення 

a) температури спалаху рідини в повітряному середовищі, або 

b) температури на 25 K нижче від точки загоряння підчас контакту з 

нагрівальним елементом. 

10.6.7 Якщо не застосовано жодного пристрою захисту від 

перевищення температури, для такого захисту можна застосувати 

контрольовані і обмежені обсяги енергії, яка подається на завантаження 

10.6.8 Якщо завантаження може зайнятися або викликати 

ушкодження після екстреної зупинки або в умовах одиничного збою, слід 

ужити заходів згідно розділу 11 або як визначено у Спеціальних вимогах. 

Треба розглянути такі ефекти: 

a) залишкове тепло, запасене в обладнанні, може вивільнятися 

протягом тривалого періоду після вимикання, та 

b) з причини вивільнення запасеного тепла поверхнева температура 

може підніматися навіть після вимикання. 
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11 ЗАХИСТ ПРОТИ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ 

 

Цей розділ 11 стосується устаткування в цілому та обробного 

обладнання. Захист проти пожежної небезпеки для електричного 

обладнання має відповідати стосовним до неї стандартам, зазначеним у 

таблиці 2. 

Основні концепції та методика запобігання пожежам і уживання 

захисних заходів на стадії проектування та будівництва – згідно ISO 19353. 

У разі обладнання, призначеного для контрольованих процесів 

згоряння, застосовний, ISO 13577-2. 

Примітка 1. Біля або всередині ЕН-устаткувань треба очікувати гарячих 
поверхонь, інтенсивного оптичного випромінювання, дуг (розрядів), плазми, гарячих газів 
або рідин. У ЕОМ-устаткуваннях можуть зустрічатися плазма або статичні електричні 
розряди. 

Примітка 2. Плазма, розряди та інші електричні явища можуть постачати 
додаткову енергію, таким чином знижуючи точку спалахування або призводячи до 
займання. 

 

 

12 ЗАХИСТ ПРОТИ НЕБЕЗПЕК, СПРИЧИНЕНИХ ПЛИННИМИ 

РЕЧОВИНАМИ 

 

12.1 Загальні відомості 

 

12.1.1 Виробник має брати до уваги захист проти небезпек, 

спричинених плинними речовинами, що зустрічаються підчас нормального 

функціонування та умов одиничного збою. 

12.1.2 ISO 13577-2 застосовний для систем, пов`язаних із згорянням та 

паливом. Для всіх інших систем з рідинами застосовні положення від 12.1.3 

до 12.1.9. 

12.1.3 Якщо за нормального функціонування або умов одиничного 

збою рідина може пролитися всередину обладнання, 
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a) обладнання має бути зпроектоване так, щоб виключити можливість 

небезпеки – наприклад в результаті намокання ізоляції або внутрішніх 

струмонесучих деталей; 

b) недопустима корозія, що призводить до небезпеки – наприклад в 

результаті контакту потенційно агресивних речовин з деталями обладнання; 

c) слід розмістити під обладнанням відповідні засоби, що збиратимуть 

пролите. 

Якщо за нормального функціонування або умов одиничного збою 

потенційно агресивні речовини (корозивні, токсичні або займисті рідини) можуть 

бути пролиті на частини обладнання, тоді поверхні, що можуть бути ушкоджені, 

слід виготовляти з матеріалу, стійкого проти цих агресивних речовин. 

12.1.4 Максимальний тиск, якому можна піддавати деталь обладнання 

за нормального функціонування або умов одиничного збою, має не 

перевищувати номінальний максимум робочого тиску для цієї деталі. За 

максимальний тиск беруть найвищий з наступного: 

a) номінальний максимум подаваного тиску, зазначений для 

зовнішнього джерела; 

b) значення тиску, встановлене на наявному у комплекті захисному 

пристрої відключення за перевищенням тиску; 

c) максимальний тиск, що може розвинути наявний у комплекті 

пристрій створювання тиску, за умови, що тиск не обмежений захисним 

пристроєм відключення. 

12.1.5 Деталі, що містять рідину, мають не спричиняти небезпеки через 

розрив або виток. Не дозволено жодного витоку з деталей, що містять 

рідину, призначених для токсичних, займистих або інакше небезпечних 

речовин. 

12.1.6 Деталі, що містять рідину, в системах охолодження мають 

відповідати вимогам щодо тиску з IEC 60335-2-24 або IEC 60335-2-89 –  

котрий з них відповідний. 
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12.1.7 Виток з деталей, що містять рідину під тиском, нижчим від тиску 

в навколишньому середовищі, має не спричиняти небезпеку. 

12.1.8 Рідини, що можуть переповнити вмістище в обладнанні, мають 

не спричиняти небезпеку підчас нормального функціонування – 

наприклад, в результаті намокання ізоляції або внутрішніх струмонесучих 

деталей. 

Якщо обладнання може пересуватися із вмістищем, повним рідини, 

слід запобігти випліскуванню рідини із вмістища. 

12.1.9 Усі процеси очищення, дезактивації та дезінфекції, зазначені 

виробником мають не призводити до ушкоджень обладнання або будь-яких 

передбачуваних небезпек. 

 

12.2 Отруйні та їдкі гази та інші речовини 

 

12.2.1 Обладнання має не вивільнювати небезпечні обсяги отруйних 

та їдких газів або інших речовин за нормального функціонування або 

умов одиничного збою. 

12.2.2 Якщо такі гази або інші речовини можуть бути вивільнені, їх слід 

відкачувати в екстракційну систему. 

12.2.3 Якщо вивільнені гази можуть спричинити небезпеку своєю 

температурою або поштовхом, їх слід відвертати від устаткування та від 

оператора. 

12.2.4 Зони небезпеки слід позначити, та обмежити їх доступність 

бар`єрами або перешкодами. 

12.2.5 Обладнання, що для будь-якої мети качає всередину повітря, 

має не закачувати всередину вихлопні гази, за винятком випадків, коли це 

необхідно для оброблення або для утилізації енергії. 

12.2.6 Виробник повинний зазначити необхідне обладнання 

особистого захисту від тих речовин або газів, що можуть бути вивільнені 

підчас нормального функціонування або умов одиничного збою. 
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12.3 Вибухи та імплозії деталей під тиском 

 

12.3.1 Компоненти, здатні розірватися або вибухнути з причини 

перегріву або перевищеного заряду, слід забезпечити пристроєм для 

скидання тиску. 

12.3.2 У складі обладнання має бути забезпечений захист операторів 

від уламків та викинутих під тиском деталей за допомогою оболонок. 

 

13 ОСОБЛИВІ ВИМОГИ ДО КОМПОНЕНТІВ ТА СКЛАДОВИХ 

ЧАСТИН 

 

13.1 Загальні відомості 

 

Усі компоненти та пристрої 

a) мають бути відповідні для призначеного їм використання; 

b) мають відповідати вимогам стосовних до них стандартів IEC або 

ISO, коли такі існують; 

c) мають застосовуватись згідно з відомостями для їх використання 

 

13.2 Електричне обладнання та провідники 

 

13.2.1 Електричне обладнання, належне до устаткування, має 

відповідати вимогам безпеки, визначеним виробником. 

Залежно від устаткування, призначеного йому використання та його 

електричного обладнання, конструктор може обрати НВ елементи 

електричного обладнання устаткування згідно відповідним частинам серії 

IEC 61439, а для ВВ елементів – згідно відповідним частинам серії IEC 

62271, див. також додаток E з IEC 60204-1:2005 та IEC 60204-

1:2005/AMD1:2008. 

Примітка. Серія IEC 61439 визначає вимоги до обладнання, що перекриває 
великий проміжок можливих застосувань НВ комутаційних та регулюючих вузлів. Серія 
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IEC 62271 визначає вимоги до обладнання, що перекриває великий проміжок можливих 
застосувань ВВ комутаційних та регулюючих вузлів. 

13.2.2 Розміри електричних провідників залежно від максимального 

струму і температури мають відповідати IEC 60228 для очікуваних 

температур провідників до 40 °C. 

13.2.3 Відміряючи провідники для більш високих частот, слід брати до 

уваги наближеність та поверхневий ефект, оскільки глибина проникнення 

струму зменшується із збільшенням частоти. Це впливає на площу перерізу 

провідника і відношення поверхня/об`єм. 

Примітка. Таблиці струмопровідних властивостей кабелів, відповідні для головної 
частоти (50 Гц/60 Гц), зазвичай не відповідні для устаткувань, що працюють на більш 
високих частотах. 

 

13.3 Під`єднання до мережі електроживлення та внутрішні 

з`єднання 

 

13.3.1 Під`єднання до мережі електроживлення залежить від типу та 

напруги системи живлення згідно розділу 312 з IEC 60364-1:2005. 

Провідники мають відповідати розділу 12 з IEC 60204-1:2005 для НВ та 

розділу 12 з IEC 60204-11:2000 для ВВ. Провідники слід ідентифікувати 

згідно з IEC 60445. 

13.3.2 Провідник входу живлення має відповідати 5.1 з IEC 60204-

1:2005 для НВ та 5.1 з IEC 60204-11:2000 для ВВ. 

13.3.3 З`єднання провідників має бути такої конструкції і так виконане, 

щоб за нормального функціонування вони не підлягали надмірним 

механічним напруженням, наприклад, з причини згинання, натягу, прогину, 

кручення, тертя або вібрації, або впливам випромінювання, тепла, вологи або 

парів, здатним ушкодити їх. Умови одиничного збою слід розглядати також. 

13.3.4 Оболонки провідників мають забезпечувати: 

–  захист ізоляції провідників проти абразивної дії і розрізання; 

–  захист провідників проти натягу і кручення. 
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Оболонки і пристрої, обрані для уникнення напруження розтягу у 

фіксованих електричних з`єднаннях, мають не бути небезпечними 

струмонесучими деталями. Вони також мають бути такої конструкції, щоб 

запобігти ушкодженню провідника, який захищають від надмірного 

напруження розтягу. 

13.3.5 Обладнання, не під`єднане постійно до мережі живлення, має 

відповідати таким вимогам: 

a) з`єднувати має стало зафіксований гнучкий провідник, якого не 

можна зняти без інструменту; 

b) з`єднання з застосуванням ковзного контакту має бути недоступним, 

коли з`єднане і коли роз`єднане, але під напругою; 

c) струмонесучі деталі штепсельних пристроїв мають бути 

недосяжні, коли з`єднані і коли роз`єднані, але під напругою; 

d) з`ємні з`єднувальні лінії мають містити необхідні активні та захисні 

провідники, чітко позначені і закладені разом; 

e) коли використані декілька штепсельних з`єднань, штепселі мають бути 

різні за формою або чітко позначені, щоб запобігти помилковому ввімкненню. 

13.3.6 Усі гнучкі проводи мають відповідати таким вимогам: 

a) їх треба забезпечити захисними оболонками, уживаючи заходи, щоб 

захист проти напруження розтягу та проти кручення був легко розпізнаваний; 

b) вони мають бути захищені проти надмірного згинання на місці входу, 

захисна оболонка має бути достатньо довгою для уникнення будь-якого 

ушкодження через згинання; 

c) їх треба надійно закріпити, або іншими засобами запобігти будь-якій 

небезпеці, спричиненій їх положенням в устаткуванні або біля нього. 

 

13.4 Розділення та вимикачі 

 

13.4.1 Розділення, вимикання для обслуговування, екстрене 

вимикання, та функціональне вимикання мають бути забезпечені у 
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відповідності із стандартами, до сфери застосування яких входять, 

наприклад – IEC 60364-4-41, IEC 60364-5-53 так само як IEC 60204-1 для НВ 

та IEC 60204-11 для ВВ, відповідно. 

13.4.2 Приклади регулюючих та допоміжних ланцюгів, які, залежно від 

застосування, не треба вимикати, такі: 

a) ланцюги освітлення та виносних гнізд для під`єднання ремонтних і 

обслуговуючих знарядь, наприклад, ламп або дрилів (незалежно від їх напруги); 

b) ланцюги, що живлять розчіплювачі за недостатньою напругою та 

пристрої перекривання і розчіплювання автоматичних переривачів, які 

живляться від головної напруги, за винятком тих, що застосовуються для 

контролю; 

c) допоміжні ланцюги ННВ (наднизького вольтажу); 

d) інші допоміжні ланцюги, що живлять істотні компоненти, наприклад, 

насоси, вентилятори та приводи, які не слід відключати на час розімкнення 

основного живлення. 

У разі НВ або ВВ для згаданих вище ланцюгів слід застосовувати 

кабелі або ізольовані проводи, відокремлені від тих, що на лінії вимикача 

живлення. Вони мають бути під`єднані через окремі, спеціально закриті 

термінали і забезпечені окремим вимикачем. 

У випадку, зазначеному в підпункті b), цей вимикач не обов`язковий. 

Ланцюги, що не вимикаються вимикачем живлення, слід чітко зазначити у 

технічній документації. 

13.4.3 Вимикання постійного струму або струмів головної частоти для 

ВВ напруги за допомогою автоматичних переривачів дозволене для 

живлення, розімкнення та розділення, за умови, що дійсне таке: 

a) відстань розділення надана і видима – наприклад, вставний вимикач 

або віддалений переривач; 

b) забезпечено можливості запобігти замиканню роз`єднувачів та 

витоку в землю з вихідних кабелів або шин. 
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13.5 Датчики та приводи, що контролюють рухомі деталі 

 

Застосовні ISO 13855 та ISO 13857. 

 

13.6 Двигуни 

 

Застосовний розділ 14 з IEC 60204-1:2005 для НВ та розділ 14 з IEC 

60204-11:2000 для ВВ устаткування або обладнання. 

 

13.7 Не електричні засоби нагрівання 

 

Засоби нагрівання, що базуються на згорянні, мають відповідати 

вимогам ISO 13577-2, якщо він застосовний. 

 

13.8 Освітлення 

 

13.8.1 Якщо освітлення, що в оточенні, не відповідне для запобігання 

ризикам – наприклад, місця затінення або під сліпучим світлом – устаткування 

має бути зпроектоване із вбудованим освітленням. Частини, що потребують 

частого обслуговування, огляду або налагодження і недостатньо освітлені 

світлом з оточення, мають бути забезпечені вбудованим освітленням. 

13.8.2 Обладнання має бути так зпроектоване і збудоване, щоб не 

було місць, настільки затінених, що це заважатиме, щоб не було подразливо 

яскравого світла, і щоб на рухомих деталях не виникали небезпечні 

стробоскопічні ефекти, спричинені освітленням. 

 

13.9 Структурні частини та стабільність 

 

13.9.1 Устаткування або обладнання та всі його частини мають 

бути достатньо стабільними, щоб не ламалися і не падали під час 

нормального функціонування або умов одиничного збою. 
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13.9.2 Устаткування або обладнання має бути так зпроектоване або 

так закріплене, щоб уникнути збивання, перевертання падіння та будь-якого 

неконтрольованого руху підчас нормального функціонування або умов 

одиничного збою. 

 

13.10 Двері, вікна та інші отвори 

 

Для НВ устаткування або обладнання застосовні підрозділи 11.4 та 

11.5 з IEC 60204-1:2005. 

 

14 КЕРУВАННЯ УСТАТКУВАННЯМ АБО ОБЛАДНАННЯМ 

 

14.1 Загальні відомості 

 

Слід обмежувати необхідність у втручанні оператора. Якщо втручання 

необхідне, воно має здійснюватись легко і безпечно. 

Підрозділи від 14.2 до 14.7 визначають вимоги, що ґрунтуються на цій 

загальній концепції. 

Примітка. Рішення застосувати концепцію «функціональної безпеки» лежить за 
межами сфери застосування цього стандарту. ISO 13577-4 надає ілюстрацію того, коли 
стає необхідним застосування IEC 61508 та ISO 13849-1. 

 

14.2 Операторський пульт керування 

 

14.2.1 Будь-який операторський пульт керування 

a) має бути ясно видний та ідентифікований, із застосуванням 

піктограм, якщо потрібно, 

b) має бути запланований таким чином, щоб за ним безпечно було 

працювати без вагань або втрат часу та без непевності, 

c) має бути розміщений за межами зони небезпеки – єдиний виняток 

становлять екстрені зупинки; 
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d) має бути розташований так, щоб керування не могло спричинити 

додаткові ризики. 

14.2.2 Будь-який операторський пульт керування або система 

керування 

a) має бути розміщений(на) таким чином, щоб оператор міг 

упевнитися, що у зонах небезпеки нікого немає, 

b) має забезпечувати неможливість пуску, коли у зонах небезпеки 

хтось є, 

c) має надавати звукові, візуальні, або і ті, і інші попередження перед 

початком роботи устаткування; наражені на небезпеку особи повинні мати 

достатньо часу, щоб залишити зону небезпеки або запобігти пуску. 

14.2.3 Для операторських пультів керування та операторських 

інтерфейсів машин застосовні положення розділу 10 з IEC 60204-1:2005 для 

НВ і положення розділу 10 з IEC 60204-11:2000 для ВВ устаткувань або 

обладання. 

14.2.4 Якщо операторських пультів керування більше, ніж один, 

система керування має бути забезпечена проти того, щоб використання 

одного з них унеможливлювало використання інших, за винятком зупинок та 

екстрених зупинок. Кожний операторський пульт керування має бути 

забезпечений усіма потрібними пристроями керування без того, щоб 

оператори затримували один одного або ставили один одного у небезпечну 

ситуацію. Щодо подробиць див. 9.2.5.1 з IEC 60204-1:2005 для НВ 

устаткування або обладнання. На кожному пульті мають бути пристрої для 

зупинки деяких або всіх функцій обладнання або устаткування, залежно від 

того, які існують небезпеки, так, щоб не було небезпек підчас та після 

зупинки. 

Послідовність операцій екстренної зупинки (наприклад, вентилятор та 

двигуни конвеєра щодо ліній основного оброблення) має бути встановлена 

виробником підчас проектування і зазначена у відомостях для 

використання. 
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14.2.5 Будь-який операторський пульт керування має бути 

зпроектований або захищений таким чином, щоб 

a) бажаний результат щодо небезпеки був досяжний лише шляхом 

умисної дії, 

b) конструкція протистояла передбачуваним силам; 

c) особлива увага приділялася пристроям екстреної зупинки, оскільки 

на них імовірно будуть в екстреному випадку діяти значні сили. 

 

14.3 Екстрена зупинка 

 

План екстреної зупинки має відповідати ISO 13850. Усі пристрої 

екстреної зупинки мають бути чітко ідентифіковані, ясно видні і швидко 

досяжні. Як тільки діюча операція екстреної зупинки закінчить послідовність 

команди на зупинку, цю команду має підтримати запуск пристрою екстреної 

зупинки, доки його дія не буде належним чином відмінена. Має бути 

неможливим запустити пристрій без запуску команди на зупинку. Вимкнення 

пристрою має бути можливим лише шляхом належної операції, і вимкнення 

пристрою має не запускати знову обладнання, а лише дозволити запустити 

його знову. Пристрої екстреної зупинки мають відповідати 10.8 з  

IEC 60204-1:2005 для НВ устаткування або обладнання. 

 

14.4 Системи керування та їх функції 

 

14.4.1 Системи керування мають бути зпроектовані і збудовані таким 

чином, щоб запобігати небезпечним ситуаціям. Зокрема, їх треба 

проектувати і будувати так, щоб: 

–  вони могли витримувати очікувані напруження керування та зовнішні дії, 

– збій у апаратурній або програмній частині системи керування не 

призводив до небезпечних ситуацій, 
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–  похибки логіки системи керування не призводили до небезпечних 

ситуацій, 

– передбачувані у розумних межах помилки людини підчас операції не 

призводили до небезпечних ситуацій. 

Цього можна досягти за допомогою відповідної «функціональної 

безпеки», як визначено у серії IEC 61508 або у ISO 13849-1. 

14.4.2 Функції запуску мають ініціювати ввімкнення відповідного 

ланцюга, і не повинні бути автоматичними, якщо це може спричинити 

небезпеку. У разі застосування кнопок, забезпечують окремі кнопки “Пуск” 

та “Зупинка”. 

14.4.3 Для забезпечення вірної послідовності запуску встановлюють 

взаємоблокувальники. 

14.4.4 Функції зупинки мають скасовувати відповідні функції пуску. Має 

бути неможливо запобігти зупинці устаткування після того, як дано сигнал. 

Там, де є більше однієї станції керування, ефективною має бути 

команда на зупинку з кожної з них. 

14.4.5 Щодо режимів керування застосовний 9.2.3 з IEC 60204-1:2005. 

14.4.6 Щодо затримання функцій безпеки або захисних заходів 

застосовний 9.2.4 з IEC 60204-1:2005 з доповненням, що «рух» охоплює 

«нагрівання» або «оброблення». 

14.4.7 Сигнал екстреної зупинки має зупинити небезпечний процес з 

усією швидкістю, можливою без спричинення додаткових ризиків. Він може 

запустити, або дозволити запуск запобіжних дій. Функції екстреної зупинки 

мають бути доступні та дієві весь час, незалежно від режиму керування. 

Пристрої екстреної зупинки мають бути підтримкою щодо інших запобіжних 

заходів, але не заміною ним. 

14.4.8 Для екстреного керування застосовний 9.2.5.4 з IEC 60204-1:2005. 

14.4.9 Для дистанційного керування застосовний 9.2.7 з IEC 60204-1:2005. 

14.4.10 Щодо функцій керування у разі відмови застосовні 9.4 з IEC 

60204-1:2005 та IEC 60204-1:200/AMD1:2008. 
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14.5 Механізми керування 

 

14.5.1 Датчики будь-яких фізичних величин та приводи слід обирати і 

розміщувати з урахуванням усіх умов нормального функціонування та 

умов одиничного збою – наприклад, температури, механічних дій або 

електромагнітних явищ. 

14.5.2 Кнопки мають бути відповідні до 10.2 з IEC 60204-1:2005. 

14.5.3 Світлові індикатори та дисплеї мають бути відповідні до 

10.3 з IEC 60204-1:2005. 

14.5.4 Ланцюги керування мають бути відповідні до 9.1 з  

IEC 60204-1:2005. 

14.5.5 Ланцюги керування мають живитися від мережі типу TN або TT 

– див. 312.2 з IEC 60364-1:2005. 

14.5.6 У ланцюгах керування, що живляться через трансформатор 

a) з одним кінцем вторинної обмотки, під`єднаним до заземлення, 

захист проти короткого замикання має бути забезпечений з не заземленого 

кінця вторинної сторони. Такий захист непотрібний, якщо елементи захисту 

проти короткого замикання на первинній стороні забезпечують 

еквівалентний захист; 

b) коли на заземлення йде відгалуження від середньої точки вторинної 

обмотки, захист проти короткого замикання слід забезпечити на обох 

полюсах вторинної сторони ланцюгів керування. 

14.5.7 Коли застосовують оптрони як засоби гальванічного 

розділення, наприклад у напів-провідникових перетворювачах, слід надати 

мінімальні значення відстані переходу та шляху струму витоку, ґрунтуючись 

на принципах 

–  з IEC 60071-1 для вище розміщеної частини, або з боку живлення та 

– з IEC 60664-1 для нижче розміщеної частини, або з боку 

перетворювача. 
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14.5.8 Збій будь-якого ланцюга керування, що функціонує за частоти 

нижче від 200 Гц, не повинний ані викликати невмисне ввімкнення, ані 

перешкоджати вимиканню ЕН або ЕОМ устаткування, чи його частини. 

a) Для виконання цієї вимоги рекомендовано заземлювати одну 

сторону трансформатора(торів) і відповідно з`єднувати котушки і контакти. 

Не заземлені ланцюги керування, що живляться від трансформатора, мають 

бути забезпечені пристроєм моніторингу ізоляції, котрий або відзначатиме 

коротке замикання на землю, або автоматично перериватиме ланцюг після 

короткого замикання на землю. Внутрішній опір пристрою моніторингу 

ізоляції щодо прямого струму має становити щонайменше 15 кΩ. Для 

окремих електронних пристроїв можуть бути необхідні значно більш високі 

значення опору. 

b) У разі трансформаторів керування з заземленою центральною 

точкою слід застосовувати переривач за диференційним струмом. 

c) Для ланцюгів керування, в яких з функціональних причин необхідне 

однополюсне заземлення, заземлення повинний забезпечити виробник. 

Такими функціональними причинами може бути, наприклад, застосування 

електромагнітних затискачів із внутрішнім заземленням або ланцюгів 

керування з електронними компонентами. У цьому випадку слід 

використовувати окремі трансформатори керування, або один 

трансформатор керування з декількома розділеними вторинними 

обмотками. 

14.5.9 У разі заземлених джерел живлення ланцюгів керування, 

спільний провід під`єднують до захисного ланцюга в точці живлення. Усі 

контакти, напівпровідникові елементи та інші деталі, призначені керувати 

електромагнітним або іншим пристроєм (наприклад, реле або індикаторною 

світлиною), вставляють між однією стороною, проводом живлення з 

вимикачем і одним із виходів котушки або пристрою. Другий вихід котушки 

або пристрою (бажано позначений так само– див. Рис.3 з IEC 60204-1:2005.) 



ДСТУ EN 60519-1:20__ 

84 

під`єднують прямо до спільного проводу живлення ланцюга керування без 

будь-яких вимикачів  

З цього правила дозволені такі винятки: 

a) контакти захисних реле, наприклад, реле перевантаження, можна 

під`єднувати між стороною, з`єднанною з захисним ланцюгом, та котушками, 

якщо провідники між такими контактами та котушками пристроїв керування, 

від яких працює реле, знаходяться всередині однієї оболонки системи 

керування; 

b) в особливих випадках, коли інакші розташування контактів ведуть до 

спрощення зовнішніх допоміжних елементів керування (наприклад, роликових 

струмозйомників, кабельних барабанів, штепсельних концентраторів), якщо 

дотримано вимог першого абзацу 9.4.3.1 з IEC 60204-1:2005. В цьому разі 

необхідне дуже обережне проектування, щоб уникнути небезпеки у випадку 

короткого замикання на землю – див. 9.4.3.1 з IEC 60204-1:2005. 

 

14.6 Захисні пристрої 

 

14.6.1 Захисні пристрої, зокрема взаємоблокувальники, що 

застосовуються для захисту операторів від небезпек, мають запобігати 

наражанню операторів на небезпеку, поки небезпека не буде відвернута, і 

мають відповідати наступним вимогам, визначеним у пунктах від 14.6.2 до 

14.6.7. 

14.6.2 Захисні пристрої мають не перешкоджати нормальному 

функціонуванню та не закривати вид на устаткування або обладнання, 

необхідний для безпечного функціонування. 

14.6.3 Захисний пристрій разом з обладнанням може бути знову 

активований за допомогою інструменту лише після того, як дію, що спричинила 

команду на зупинку, дану захисним пристроєм, відвернули або перервали. 

14.6.4 Захисний пристрій, для захисту операторів має 

забезпечувати те, щоб стан одиничного збою самого захисного пристрою 
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був або малоймовірний протягом очікуваного терміну дії обладнання, або не 

здатний спричинити небезпеку – тобто щоб будь-який збій захисного 

пристрою був збоєм на безпеку. У більшості випадків це означає, що 

захисний пристрій, якщо втратить ефективність, дасть команду на зупинку. 

14.6.5 Захисні пристрої мають бути такими, щоб їх не легко було 

обійти або вивести з ладу. 

14.6.6 Захисні пристрої мають допускати регулювання лише шляхом 

свідомої дії. 

14.6.7 Захисні пристрої, що реагують на будь-яке коротке замикання, 

мають бути відповідно відкалібровані щодо комутаційних елементів у 

ланцюгах керування. 

 

14.7 Пристрій захисту від перевищення температури 

 

14.7.1 Захисні від перевищення температури пристрої та системи, 

призначені функціонувати в умовах одиничного збою, мають бути  

a) зпроектовані та випробувані для забезпечення надійного 

функціонування; 

b) розраховані на переривання напруги та струму, максимальних для 

ланцюга, в якому функціонуватимуть; 

c) розраховані так, щоб компоненти або матеріали, чиї температури 

мають бути обмежувані пристроєм, не нагрівалися до відповідних граничних 

значень, наведених у розділі 10, або до інших визначених меж. 

14.7.2 Якщо необхідно, забезпечують засоби для оператора 

перевірити, чи буде пристрій або система функціонувати в умовах 

одиничного збою. Відомості для використання мають визначати метод, і як 

часто потрібна перевірка. 

a) Для пристроїв або систем, які допускають налаштування, перевірку 

як правило можна виконати, встановлюючи температурний поріг на 
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температуру більш низьку, ніж температура самої системи температурного 

контролю. 

b) Для пристроїв або систем, які неможливо налаштувати, може виявитись 

необхідним запровадити засоби автоматичного повернення на нульовий рівень 

для тимчасового скасування дії системи температурного контролю. 

14.7.3 Пристрій захисту від перевищення температури має бути 

відокремлений від усіх систем керування температурою і контролю 

температури. Це стосується не лише датчиків температури, але також і усіх 

пристроїв роз`єднання у ланцюгах, які мають бути знеструмлені. 

14.7.4 Пристрої перевищення температури та пристрої рівня рідини, які 

можна налаштовувати, мають бути такі, щоб налаштовувати їх можна було 

лише за допомогою інструменту. 

14.7.5 Нормальне функціонування охоплює правильний режим будь-

якого пристрою перевищення температури, який можна налаштовувати. 

Невірне налаштування пристрою за допомогою інструменту є умови 

одиничного збою. 

14.7.6 Пристрої рівня рідини, які застосовують для захисту проти 

перевищення температури, мають відповідати тим самим вимогам, що і 

захисні пристрої та системи проти перевищення температури. 

 

14.8 Пристрій захисту від перевищення тиску 

 

Пристрій захисту від перевищення тиску не повинний працювати за 

нормального функціонування. Він має відповідати наступним вимогам. 

a) Він має бути в якомога більш тісному контакті з деталями, що містять 

рідину, належними до системи, яку він призначений захищати. 

b) Він має бути так встановлений, щоб надавати легкий доступ для 

огляду, обслуговування та ремонту. 

c) Він має бути непридатним для встановлення без інструменту. 



ДСТУ EN 60519-1:20__ 

87 

d) Він має бути так розташований, щоб викид з нього не спричиняв 

небезпеки для операторів, особливо важливо, щоб отвір для викиду не був 

так розміщений і напрямлений, щоб спрямовувати викинутий матеріал на 

оператора. 

e) Устаткування або обладнання слід конструювати таким чином, щоб 

жодний пристрій скиду тиску не був заблокований. 

f) Отвір для викиду має бути так розміщений і напрямлений, щоб 

робота пристрою не призводила до накопичення відкладів на деталях, якщо 

це може викликати небезпеку. 

g) Пристрій повинен мати потужність викиду, достатню для 

впевненості, що тиск не може перевищити номінальний максимум робочого 

тиску системи. 

h) Між пристроєм захисту від перевищення тиску і частинами, які від 

призначений захищати, не повинний стояти жодний перекривний клапан як 

останнє обмеження ходу для нормального функціонування та умов 

одиничного збою. Такі засоби мають бути достатньо міцними, щоб 

витримати очікуване навантаження. 

Перевищення ходу (дистанція зупинки), що відбулося після операції 

пристрою керування, спрямованої на зупинку руху, має не призводити до 

неприйнятного ризику. 

15.11 Коли частина обладнання зупинилася, будь-якому зміщенню з 

позиції зупинки, спричиненому будь-чим, крім дії пристроїв керування, слід 

запобігти, або воно має бути таким, щоб не викликало небезпеки. 

15.12 Якщо операторам доводиться ходити або стояти на 

устаткуванні або обладнанні, слід забезпечити достатні заходи проти 

підсковзування, спотикання та падіння. 
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16 ЗАХИСТ ВІД НЕБЕЗПЕК, ЩО ВИНИКАЮТЬ ВНАСЛІДОК 

КОРИСТУВАННЯ 

 

16.1 Особливі небезпеки, що виникають підчас оброблення 

харчів, корму, косметики та інших матеріалів, призначених для 

людського або тваринного споживання 

 

16.1.1 Гігієнічні небезпеки відрізняються від інших небезпек тому, що 

вони загрожують користувачам оброблюваного завантаження. Таке 

зазвичай не загрожує оператору. Гігієнічні ризики пов`язані із тим, наскільки 

придатне обладнання для того, щоб бути звільненим від продуктів розкладу 

і мікроорганізмів для запобігання забрудненню завантаження. 

16.1.2 Особливі гігієнічні ризики та ризики зараження виникають і 

мають бути взяті до уваги за оброблення таких завантажень, як їжа, напої, 

корм тварин, фармацевтичні засоби та косметика. У такому разі обладнання 

має відповідати вимогам ISO 14159 та застосовним національним 

положенням. Крім того, такі завантаження слід забезпечувати від 

забруднення підчас пастеризації, стерилізації або інших процесів утворення 

нестійких продуктів. 

16.1.3 Слід брати до уваги взаємодію між чинниками чищення або 

дезінфекції, або їх залишками та оброблювальним обладнанням. Виробник 

має включити у відомості для використання інформацію щодо безпечних для 

використання чинників. Виробник має зазначити ті чинники очищення та 

дезінфекції, які небезпечно застосовувати. 

 

16.2 Перешкоди до радіочастот 

 

Слід дотримуватись CISPR 11, якщо застосовні. 
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16.3 Специфічні небезпеки при електронагрівальному та 

електромагнітному обробленні 

 

Інші, специфічні небезпеки, унікальні для ділянок специфічного 

устаткування або обладнання, мають бути розглянуті в Особливих вимогах 

і домовлені між виробником та користувачем – наприклад, зовнішні умови, 

такі як імовірність землетрусів. 

 

16.4 Комбіноване обладнання 

 

Якщо обладнання призначене для застосування у комбінації з іншим 

обладнанням, слід розглянути будь-яку небезпеку, що може виникнути 

внаслідок об`єднання. 

 

17 ЗАХИСТ ПРОТИ ІНШИХ НЕБЕЗПЕК 

 

17.1 Загальні відомості 

 

На додачу до потенційних небезпек, згаданих у попередніх розділах, 

виробник повинний на стадії проектування оцінити небезпеки згідно ISO 

13577-1 та додатку B з ISO 12100:2010, і відповідні вимоги з цих стандартів 

мають бути виконані, якщо застосовні. Крім того, слід взяти до уваги 

особливі небезпеки, розглянуті у 17.2. 

 

17.2 Звуковий, інфра- та ультразвуковий тиск 

 

Обладнання або устаткування має не спричиняти небезпеки від 

звукового, інфра- та ультразвукового тиску. 

Інструкції до устаткування мають визначати, як користувач може 

забезпечити, щоб рівень звукового тиску від обладнання в його точці 
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використання після встановлення не досягав таких значень, які можуть 

спричинити небезпеку. Ці інструкції мають зазначати легкодоступні і 

практичні захисні матеріали або заходи, котрі можна застосувати, в тому 

числі глушителі та шумоізоляційні кожухи. 

 

18 ПЕРЕВІРКА І ВИПРОБУВАННЯ 

 

18.1 Загальні відомості 

 

Відповідність вимог безпеки або захисних заходів слід перевіряти 

одним або комбінацією таких методів: 

a) вивчення креслень або розрахунків, 

b) візуальний огляд, 

c) вимірювання, 

d) випробування у дії, 

e) числове моделювання. 

Таблиця 5 надає перелік рекомендованих методів перевірки з 

урахуванням специфічних вимог цього стандарту. Методи і результати 

перевірки слід доповідати. 

Таблиця 5 – Методи перевірки відповідності вимогам 

Підрозділ Відповідна вимога або захід 

Перевірка методом 

В
ив
че
нн
я 

В
із
уа
л
ьн
ий

 
ог
л
яд

 

В
им

ір
ю
ва
нн
я 

В
ип
ро

б
ув
ан
ня

 
у 
д
ії 

Ч
ис
л
ов
е 

м
од

ел
ю
ва
нн
я 

18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 
6.4 Фізичне оточення та умови роботи 

внутрішнього електричного обладнання у 
складі оброблюючого обладнання 

√ √ √  
 

6.5 Живлення √ √    
6.6 Доступ √ √    
6.7 Ергономічні аспекти √ √    
6.8 Транспортування і зберігання √ √    
6.9 Відомості щодо поводження √ √    
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Продовження таблиці 5 

Підрозділ Відповідна вимога або захід 

Перевірка методом 

В
ив
че
нн
я 

В
із
уа
л
ьн
ий

 
ог
л
яд

 

В
им

ір
ю
ва
нн
я 

В
ип
ро

б
ув
ан
ня

 
у 
д
ії 

Ч
ис
л
ов
е 

м
од

ел
ю
ва
нн
я 

18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 
6.10 Витратні та змінні частини √ √    
7.3 Загальні відомості √ √ √ √  
7.4 Основний захист √ √    
7.5 Оснащення для захисту в умовах 

одиничного збою √ √ 
   

7.6 Евкіпотенціальні ланцюги захисту √ √    
7.7 Додаткове оснащення для захисту в умовах 

збоїв за частот, більших від 200 Гц √ √ 
   

7.8 Струми заземлення √ √    
7.9 Струм доторку і напруга доторку √ √ √ √ √ 

7.10 Провідники та ізоляція за високої температури √ √ √ √  
7.11 Не електричні збої √ √ √   
8.2 Магнітні поля √ √ √ √ √ 
8.3 Локалізовані електричні поля √ √ √ √ √ 
8.4 Вимоги щодо бар`єрів та екранів √ √    
8.5 Вимоги, стосовні до об`єктів, які одягають, 

носять або тримають при собі 
√ √    

9.2 Устаткування або обладнання, що генерує 
іонізуючу радіацію 

√ √ √   

9.3 Ультрафіолетове випромінювання  √ √ √ √ √ 
9.4 Видиме та інфрачервоне випромінювання √ √ √ √ √ 
9.5 Лазерні джерела  √ √ √ √ √ 

10.2 Граничні значення поверхневої 
температури для захисту від опіків √ √ √ 

  

10.3 Небезпеки, викликані умовами роботи  √   √ 
10.4 Тепловий опір компонентів √ √    
10.5 Охолодження √ √    
10.6 Захист від перевищених температур √ √    
11 Захист проти пожежної небезпеки √ √    

12.2 Захист проти небезпек, спричинених 
плинними речовинами – Отруйні та їдкі 
гази та інші речовини 

√ √ 
   

12.3 Захист проти небезпек, спричинених 
плинними речовинами – Вибухи та імплозії 
деталей під тиском 

√ √ 
   

13.2 Електричне обладнання та провідники √ √ √ √  
13.3 Під`єднання до мережі електроживлення 

та внутрішні з`’днання √ √ 
 

√ 
 

13.4 Розділення та вимикачі √ √  √  
13.5 Датчики та приводи, що контролюють 

рухомі деталі  √ √ √ √ 
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Кінець таблиці 5 

Підрозділ Відповідна вимога або захід 

Перевірка методом 

В
ив
че
нн
я 

В
із
уа
л
ьн
ий

 
ог
л
яд

 

В
им

ір
ю
ва
нн
я 

В
ип
ро

б
ув
ан
ня

 
у 
д
ії 

Ч
ис
л
ов
е 

м
од

ел
ю
ва
нн
я 

18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 
13.6 Двигуни √ √    
13.7 Неелектричні засоби нагрівання Відноситься до ISO 13577-1 
13.8 Освітлення √ √    
13.9 Конструкційні елементи та стабільність √ √    
13.10 Двері, вікна та інші отвори √ √    

14 Керування устаткуванням або 
обладнанням √ √  √ 

 

15 Захист від небезпек механічного 
походження 

√ √ √   

16.1 Особливі небезпеки, що виникають підчас 
оброблення харчів, корму, косметики та 

інших матеріалів, призначених для 
людського або тваринного споживання 

√ √ √  

 

16.2 Перешкоди до радіочастот   √ √  
17.2 Звуковий, інфра- та ультразвуковий тиск   √ √  

 

18.2 Виконання вимірювань і випробувань 

 

18.2.1 Точність вимірювального обладнання та методів вимірювання 

має відповідати IEC 60398. 

18.2.2 Цей стандарт визначає деякі випробування у холодному стані 

та інші – за умов нормального функціонування. Умови випробування за 

нормального функціонування мають бути найбільш несприятливими 

умовами, що спричиняють максимальне очікуване навантаження на 

устаткування і найвищу імовірність та інтенсивність небезпек. 

18.2.3 Цей стандарт не визначає випробувань в умовах одиничного 

збою, оскільки такі можуть спричинити устаткуванню серйозні ушкодження. 

Примітка. Для розроблення засобів перевірки для умов одиничного 

збою або для типового випробування можна застосовувати IEC 61010-1 у 

комбінації з цим стандартом. 
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18.2.4 Для всіх устаткувань, що потрапляють у сферу застосування 

ISO 13577-1, цей стандарт застосовний щодо перевірок, за винятком 

електричних, магнітних та випромінювальних небезпек та відповідних вимог, 

для яких застосовні розділи від 7 до 10 цього стандарту. 

 

18.3 Перевірка відповідності гранично допустимим значенням 

для електричного або магнітного поля 

 

З того, що виміряні або обчислені значення перевищують визначені 

рівні або відповідні їм рівні, встановлені у національних регулюючих 

документах, не обов`язково випливає, що перевищено застосовні основні 

обмеження, і що оператор може наразитися на небезпечні рівні 

електричного або магнітного полів. Однак, там, де перевищено визначені 

рівні, наявні ознаки можливої небезпеки, і стає необхідним проконтролювати 

відповідність до застосовних основних обмежень. Це можна зробити за 

допомогою вдосконаленого екранування, де таке можливо, або 

використовуючи один із наведених далі методів: 

a) оцінка отримуваних людиною доз дії магнітного або електричного 

полів (наприклад згідно IEC 62311 або EN 50413 у діапазоні від 0 Гц до 

300 ГГц); 

b) оцінка отримуваних людиною доз дії магнітного або електричного 

поля згідно серії IEEE C95; 

c) застосування числових обрахунків електричного або магнітного 

полів згідно серії IEC 62226 для низького і середнього діапазону частот; 

d) числове оцінювання взаємодії між оброблювальним обладнанням 

та нараженими особами; 

e) або використання будь-якого іншого методу, що вкаже з прийнятною 

точністю, чи дотримано основних обмежень. 
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18.4 Вивчення креслень або розрахунків 

 

Вивчення креслень або розрахунків спрямоване на перевірку, чи всі 

частини ЕН або ЕОМ устаткування відповідають вимогам. 

 

18.5 Візуальний огляд 

 

18.5.1 Візуальний огляд ЕН або EPM устаткування виконують після 

його встановлення та підчас приймання до будь-яких випробувань у 

гарячому стані, щоб порівняти збудоване устаткування з кресленнями. 

Такий візуальний огляд має встановити, що 

a) устаткування збудоване так, як визначено у кресленнях; 

b) встановлені всі позначення та застороги; 

c) усі бар`єри, перешкоди, обмежувачі та інші захисні засоби на місці; 

d) усі бар`єри, обмежувачі та інші захисні засоби, які за призначенням 

можуть бути зняті лише за допомогою інструменту, можуть бути зняті лише 

за допомогою інструменту; 

e) усі захисні засоби наявні та адекватні, і все заземлювальне 

оснащення та всі еквіпотенціальні з`єднання відповідають кресленням. 

18.5.2 Подальший візуальний огляд проводять після закінчення усіх 

приймальних випробувань у гарячому стані. Цей візуальний огляд має 

встановити, що всі частини ЕН або ЕОМ устаткування, які підлягають дії 

високих температур, ЕМП, інтенсивного випромінювання або іншим 

впливам, що спричиняють спрацьованість, залишилися у призначеному для 

них стані. Особливо футеровка, нагрівальні елементи, теплова ізоляція та 

вогнетриви, бар`єри, двері, ворота, вікна, козирки (ковшів, тощо), системи 

транспортування або розміщення завантаження слід оглянути, 

зосереджуючись на випадіннях, тріщинах, деформаціях, незвичайних 

потертостях, пропаленнях, окисленні та зсувах. 
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18.6 Вимірювання 

 

18.6.1 Вимірювання опору ізоляції до 200 Гц 

Для вимірювання опору ізоляції до 200 Гц застосовний 18.3 з 

IEC 60204-1:2005 з доповненням, що випробування слід проводити в 

холодному стані. 

18.6.2 Вимірювання електричного або магнітного поля 

Для вимірювання електричного або магнітного поля застосовний IEC 

61786 -24 та IEC 61786-1 щодо вимірювального обладнання, призначеного 

для частот до 100 кГц. 

Вимірювання за частот, вищих від 100 кГц, під розглядом. 

18.6.3 Вимірювання струму доторку 

Вимірювання струмів доторку мають відповідати IEC 60990, за 

винятком використання ланцюгів для високих частот. 

Високочастотний метод випробування з IEC 60990 рекоменований цим 

стандартом лише з такими змінами: враховувати зміни ємності шкіри із 

зростанням частоти – оскільки шкіра є значною частиною ланцюга струму, 

до того ж найбільш чутливою з причини малого об`єму та малого перерізу 

опіків – на заміну слід застосовувати ряд ємності, взявши точку відліку  

A·0,01 µФ, де A·– площа шкіри у см2 . Для звичайного доторку (хапання) та 

частоти від 10 кГц до 10 MГц рекомендована ємність 0,45 µФ та імпеданс 

шкіри A·f -1·3·106 Ω, де f – частота, Гц. 

Примітка 1. На Рис. 3 з IEC 60990:1999, Rs представляє шкіру, а Cs – ємнісний опір 
шкіри, де Cs імовірно завищене у 10 разів 

Примітка 2. Рекомендована контактна площа доторку хапання, надана у IEC 
60990, становить 200 см2. Tака площа надто велика, і зазвичай замість того беруть 
50 см2 . 

18.6.4 Вимірювання іонізуючої радіації 

Відповідність перевіряють вимірюванням обсягу радіації, 

випромінюваної у найбільш несприятливих умовах, коли іонізуюча радіація 

максимальна. Метод визначення радіації має бути ефективним в усьому 

діапазоні можливих енергій випромінювання. Обладнання, що містить 
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електронно-променеві трубки, випробовують, коли зображення з кожного 

променю не перевищує 30 мм × 30 мм, або з найменшого можливого 

дисплею – що більше. Обладнання, що містить рентгенівські джерела, 

налаштовують для генерації максимально можливого рівня 

випромінювання. Дисплеї розташовують так, щоб отримати максимум 

випромінювання. 

18.6.5   Вимірювання некогерентного оптичного випромінювання  

18.6.5.1 Для вимірювання некогерентного оптичного випромінювання 

застосовний розділ 5 IEC 62471:2006 з доповненнями, викладеними далі. 

18.6.5.2 Окремі місця устаткування, такі як окремі двері або вікна, 

можуть належати до різних класів ризику. Їх треба оцінювати і перевіряти 

окремо. 

18.6.5.3 Зазвичай неможливо отримати контрольоване навколишнє 

середовище. Тому умови вимірювання та оцінку впливу умов вимірювання 

на якість виміряних даних слід внести до протоколу вимірювання. Умови 

вимірювання доповідають як частину оцінки і матеріал для класифікування 

ризику. 

18.6.5.4 Для підтримання стабільного виходу підчас процесу 

вимірювання і надання відтворювальних результатів ЕН та ЕОМ 

устаткування перед вимірюванням мають бути витримані протягом 

відповідного проміжку часу. Підчас початкового періоду експлуатації вихідні 

характеристики змінюватимуться мірою того, як компоненти окислюються, 

старішають або інакше підходять до стану приблизної рівноваги. Якщо 

вимірювання проводити на не витриманому устаткуванні, варіації на протязі 

періоду вимірювання та між вимірюваннями можуть виявитися значними. 

Відповідний період старіння залежить від особливостей устаткування та 

навколишнього середовища. Він різний для різних типів устаткування, і може 

виявитись неможливим, щоб устаткування достатньо для оцінки 

постарілося протягом приймання. В цьому випадку вимірювання 

повторюють на пізнішій стадії амортизаційного терміну устаткування. 
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18.6.5.5 Слід ретельно пересвідчитись, що до вимірюваного сигналу не 

додаються випромінювання з інших джерел, таких як сусіднє обладнання, 

печі, гаряче завантаження, гарячі екрани, або віддзеркалення. 

18.6.5.6 Усе вимірювальне обладнання для не спектрально-

розрізнювального вимірювання опроміненості або випромінювання має 

належати до класу 3.0 або кращого. Вимірювальне обладнання повинне 

мати лінійну або константну спектральну характристику у проміжку від 

400 нm до 10 µм, бажано – лінійну характеристику у проміжку від 200 нm до 

20 µм. Вимірювальне обладнання має бути достатньо стабілізоване, щоб 

уникнути дрейфу за межами допустимого. 

Примітка. Таким може бути термічно стабілізований піроелектричний детектор. 

18.6.5.7 Для спектрально-розрізнювальних вимірювань застосовний 

додаток B з IEC 62471:2006. Слід обчислити і зазначити точність результатів 

вимірювання. Похибка вимірювання має бути не більше ніж 30 % від 

найнижчої класифікаційної межі за абсолютними значеннями. 

18.6.6 Вимірювання когерентного оптичного випромінювання, 

охоплюючи емісію світловипромінюючих діодів (СВД) 

Усі вимірювання лазерних та СВД джерел виконують згідно IEC 60825-1. 

18.6.7 Вимірювання поверхневої температури 

Перевірку доступних поверхонь виконують згідно ISO 13732-1. 

18.6.8 Вимірювання рівня звуку 

Відповідність перевіряють вимірюванням максимального рівня А-

зваженого (амплітудно-зваженого) звукового тиску на робочому місці 

оператора та, якщо необхідно, обчисленням максимального рівня А-

зваженої звукової потужності, створеної обладнанням, як визначено у ISO 

3746. Вимірювання виконують підчас нормального функціонування і за тієї 

комбінації завантаження та інших умов функціонування (наприклад, тиску, 

потоку або температури), яка створює максимальний рівень звукового тиску. 



ДСТУ EN 60519-1:20__ 

98 

Вимірювачі звукового тиску, застосовані для вимірювання, мають 

відповідати або класу 1 з IEC 61672-1, або, якщо вимірювач звукового тиску 

інтеграційний – до класу 1 з IEC 61672-2. 

 

18.7 Функціональні випробування 

 

18.7.1 Захист шляхом автоматичного вимикання живлення 

Застосовні підрозділ 18.2 з IEC 60204-1:2005 та IEC 60204-

1:2005/AMD1:2008. 

18.7.2 Випробування напруги 

Для НВ устаткувань або обладнання застосовне випробування з 

підрозділу 18.4 IEC 60204-1:2005. 

18.7.3 Випробування діелектрика 

Застосовні розділ 13 з IEC 60335-1:2010 та IEC 60335-

1:2010/AMD1:2013. 

18.7.4 Доступність струмонесучих деталей 

Недоступність усіх струмонесучих деталей перевіряють за 

допомогою випробувань, визначених згідно IEC 60529. 

 

18.8 Числове моделювання 

 

18.8.1 Загальні відомості 

Точність будь-яких обчислень має бути щонайменше на рівні 

отриманої точності вимірювань. Це вимагає точності у виконанні 

геометричного розміщення та застосування мінімального розрізнення сітки, 

або точності щодо кількості комірок, поверхневих елементів, проміжків часу, 

діапазонів частот, так само як щодо використаних фізичних або 

термодинамічних даних. 
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Використання розрахункових даних замість вимірювань має бути 

зазначене у технічній документації. Документування розрахунків має 

охоплювати 

a) застосовану геометричну схему; 

b) усі дані, стосовні до моделювання, та опис застосованих моделей; 

c) застосоване програмне забезпечення та його версія; 

d) встановлені параметри програмного забезпечення, що впливають 

на результат; 

e) метод, застосований для перевірки точності використаних моделей, 

та самі розрахунки; 

f) усі результати, використані для класифікації. 

Дані зберігають так, щоб було можливо на їх основі знову використати 

моделі та знову виконати розрахунки на іншій системі або з іншим 

програмним забезпеченням. 

Дані, стосовні до вимірювань, повинний зберігати виробник 

обладнання. Ці дані мають зберігатися протягом очікуваного терміну 

амортизації обладнання, або протягом часу, визначеного національними 

постановами. 

18.8.2 Числове оцінювання електричного або магнітного поля 

Для складної геометрії, або для таких застосувань, коли немає 

надійних припущень щодо обчислення контрольного рівня, для оцінки 

індукованих струмів у частинах тіла можна використати числове оцінювання 

дії обробного обладнання на наражених осіб в аспекті електричних або 

магнітних полів та індукованих електричних полів у частинах тіла, якщо 

розрахунки досягають достатньої точності. 

Використання розрахункової електродинаміки для оцінки зовнішніх 

полів, внутрішніх електричних полів, потужності увібраної дози (ПУД) або 

струму доторку є числовим експериментом, і точність результату залежить 

серед іншого від  

–  моделей джерела, устаткування та людського тіла, 
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–  використаної методики розрахунку, 

–  просторового та часового розрізнення. 

Документування розрахунку має на додачу до переліку з 18.8.1 

охоплювати 

a) геометрію провідників та усіх тіл, що мають відношення до 

розрахунку; 

b) сітку та розрізнення. 

18.8.3 Числове оцінювання оптичного випромінювання 

Оцінювання доз і подальша класифікація можуть спиратися замість 

вимірювань на промене-трасувальні розрахунки опромінювання і 

випромінювання в усіх потрібних позиціях, якщо розрахунки дають 

порівнювану точність. 

Оскільки трасування променів є числовим експериментом, вимоги 

щодо положення і орієнтування віртуальних детекторів такі самі, як до 

фізичних детекторів підчас вимірювань. 

Розрахунки випромінювання або опромінювання, що залежать від 

визначених просторових кутів та стягуваних кутів, мають додержуватись тієї 

самої процедури, що визначена у 18.6.5 та 18.6.6 для вимірювань. 

Документування розрахунку має на додачу до переліку з 18.8.1 

охоплювати 

a) усі дані, стосовні до моделювання та опис моделей, застосованих 

для залучених поверхонь, їх поведінка щодо розсіювання, дифузного або 

дзеркального відбивання; 

b) встановлені параметри програмного забезпечення, що впливають 

на результат, такі як розщеплення променів, максимальна кількість 

променів після розщеплення, мінімальний обсяг енергії в одному промені, 

метод рандомізації; 

c) застосована кількість променів, енергія, втрачена з причини 

числових ефектів. 
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19. ВІДОМОСТІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ 

 

19.1 Загальні вимоги 

 

19.1.1 Виробник повинний надати відомості для використання 

обладнання, які складаються з каналів зв`язку, таких як тексти, слова, знаки, 

сигнали, символи або схеми, застосовані окремо або в комбінаціях для 

передавання інформації користувачу. 

Відомості щодо призначеного використання обладнання слід надати, 

враховуючи режими його функціонування, заходи, необхідні для 

забезпечення призначеного і правильного використання обладнання, 

особливо – відомості щодо залишкових ризиків. 

Відомості мають охоплювати: 

a) подробиці необхідного навчання; 

b) вимоги щодо особистого захисного обладнання; 

c) додаткові подробиці щодо обмежувачів та захисних пристроїв. 

19.1.2 Відомості для використання мають охоплювати, окремо або в 

комбінаціях, транспортування, збирання та встановлювання, приймання, 

використання (налаштування, навчання/програмування або 

переналагодження на інший процес, функціонування, чищення, віднайдення 

збоїв та обслуговування) обладнання та, якщо необхідно, вивід з 

експлуатації, демонтування та видалення. 

 

19.2 Місцезнаходження та природа відомостей для використання 

 

Виробник вирішує, чи надати відомості або їх частини  

a) всередині самого устаткування або на ньому; 

b) у супровідних документах; 

c) на пакуванні; 

d) іншими засобами, такими як сигнали та застороги зовні обладнання. 
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Рішення має ґрунтуватися на ризику, часі, коли потрібні відомості, та 

конструкції устаткування. 

 

19.3 Сигнальні та застережні пристрої 

 

Для попередження операторів або пересічних осіб про небезпечну 

подію, що має статися – наприклад, пуск обладнання або перегрів – 

застосовують візуальні сигнали (наприклад, лампи, що спалахують) або 

акустичні сигнали (наприклад, сирени). Слід дотримуватись таких вимог: 

a) сигнали слід подавати раніше, ніж відбудеться небезпечна подія, 

b) сигнали мають бути недвозначні і чітко розпізнавані для операторів, 

c) сигнали мають бути ясно спостережувані і розрізнювані з-поміж усіх 

інших сигналів, що застосовуються. 

Якщо застосовують застережні пристрої, вони мають бути 

зконструйовані і розміщені так, щоб легко було перевірити їх 

функціонування. Відомості для використання мають визначати процедури 

для перевірки правильного функціонування застережних пристроїв. 

Плануючи застережні пристрої, виробник повинний розглянути ризик 

«сенсорного насичення». Такий ризик виникає, коли наявно забагато 

візуальних або акустичних сигналів, що може призводити до ігнорування або 

відміни цих пристроїв операторами. 

 

19.4 Позначення, піктограми, письмові застереження 

 

19.4.1 Устаткування та його обладнання має бути чітко й видно 

позначене на табличці(ках) щонайменше такими даними: 

a) серійний номер, якщо є, або назва обладнання; 

b) ім`я та адреса виробника; 

c) рік встановлення; 

d) рік модифікації, якщо була; 
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e) кількість фаз та номінальна вхідна напруга; коли обладнання 

призначене для використання за різних номінальних напруг живлення, на 

табличці мають бути вказані напруги разом з відповідними до них гніздами 

живлення та типами з`єднання; 

f) вид і значення номінального вхідного струму; 

g) номінальна вхідна потужність; у разі устаткування з декількома 

рівнями напруги слід вказати максимальні значення вхідної потужності з 

належними до них діапазонами напруги; 

h) вхідна частота та номінальна частота або діапазон оброблення, 

коли вони застосовні; 

i) клас та група обладнання згідно CISPR 11. 

19.4.2 Обладнання має бути позначене відомостями, необхідними для 

його безпечного використання, наприклад 

–  максимальне завантаження або вихід матеріалу, який обробляють; 

–  максимальна температура функціонування; 

–  атмосфера, що застосовується (наприклад, не займиста, вибухова, 

токсична), якщо відрізняється; 

–  необхідність носити персональне захисне обладнання; 

–  дані щодо встановлювання обмежувачів або бар`єрів. 

19.4.3 Належні застороги слід забезпечити особливо проти небезпек, 

які неможна одразу помітити, таких як ВВ, іонізуюча радіація, не іонізуюча 

радіація або електромагнітні поля.  

19.4.4 Для позначення електричних компонентів застосовують IEC 

60204-1:2005, 16.2. 

Пристрої керування та сигнальні пристрої слід ідентифікувати 

літерами, словами або символами. 

Ідентифікація проводів має відповідати 13.2 з IEC 60204-1:2005. 

Електричні компоненти та їх місця на схемах ланцюгів у документації 

мають бути позначені тривкими позначками. Знаки мають співпадати з 

позначеннями на схемі. 
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19.4.5 На устаткуванні мають бути всі позначення, необхідні для 

підтвердження його відповідності вимогам. 

19.4.6 Відомості, нанесені безпосередньо на обладнання, мають бути 

постійними і залишатися розбірливими протягом усього очікуваного періоду 

амортизації обладнання. 

Позначення мають бути тривкими, розбірливими і ясно видимими. 

Позначення мають бути зроблені мовою країни, де буде встановлене 

обладнання, якщо не домовлене інше. Письмові застороги мають бути 

написані мовою(вами) країни, де обладнання буде використане вперше, а 

потім, за запитом, мовою(вами), зрозумілими для операторів. 

Позначення, символи, знаки та письмові застороги мають бути добре 

зрозумілими та недвозначними, особливо стосовно функціонування 

обладнання, до якого належать. Добре зрозумілим піктограмам слід 

надавати перевагу перед письмовими засторогами. 

Графічні символи мають відповідати IEC 60417 або ISO 7000, якщо 

застосовні. Знаки, етикетки і таблички слід виконувати згідно ISO 3864-1. 

Додаток F надає приклади відповідних символів та знаків безпеки. 

 

19.5 Інструкція(ї)/настанова(ви) із монтування, приймання, 

використання, обслуговування та демонтування 

 

19.5.1 Книги інструкцій та технічну документацію надають на 

паперовому носії; можна додавати до них електронні дані. 

19.5.2 Книга інструкцій та інші письмові інструкції мають відповідати 

IEC 82079-1 і мають містити щонайменше такі відомості стосовно 

транспортування та зберігання устаткування або обладнання і поводження 

з ним, охоплюючи таке (але тим не обмежуючись): 

a) умови зберігання для обладнання або його частин; 

b) виміри, значення мас(си), положення центра(рів) ваги; 
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c) позначення для поводження з обладнанням – наприклад, накреслені 

позиції точок кріплення для підйому 

19.5.3 Книга інструкцій та інші письмові інструкції мають містити 

щонайменше такі відомості щодо встановлення та приймання обладнання, 

охоплюючи таке (але тим не обмежуючись): 

a) закріплення/заякорення та вимоги до демпфірування вібрації, або 

до фундаментів, якщо необхідні; 

b) обов`язкові виходи заземлення поблизу тих частин устаткування, у 

яких необхідно для обслуговування та огляду, щоб проводи та оголені 

провідні деталі були заземлені після вимкнення живлення; 

c) якщо обладнання присилають не зібраним – особливі інструкції 

щодо розпакування обладнання, перелік частин, план загальної 

конфігурації, план встановлення всіх частин та послідовність сполучання 

частин (IEC 61082-1); 

d) інструкції для під`єднання устаткування або обладнання до 

постачання води, рідин для гідравлічних систем та стисненого повітря, 

охоплюючи допустимі рівні тиску; 

e) інструкції для під`єднання устаткування або обладнання до 

електроживлення, з окремим зазначенням допустимих коливань напруги та 

частоти і охоплюючи захист проти електричного перевантаження; 

f) план випробувань, охоплюючи всі випробування, що виконують до 

збірки або до початку функціонування обладнання; 

g) умови збірки та встановлення; 

h) простір, потрібний для використання та обслуговування 

обладнання; 

i) допустимі умови навколишнього середовища – наприклад, 

температура, волога, вібрація, електромагнітне випромінювання, 

призначена атмосфера та атмосферний тиск; 

j) рекомендації щодо процесу видалення відходів, або їх утилізації, 

якщо застосовна; 
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k) рекомендації щодо встановлення користувачем захисних заходів, 

безпечних відстаней, знаків небезпеки та сигналів. 

19.5.4 Книга інструкцій та інші письмові інструкції мають містити 

відомості, стосовні до самого устаткування або обладнання, такі як 

a) детальний опис обладнання –  його арматура, обмежувачі, та інші 

захисні пристрої; 

b) повний діапазон застосувань, для яких призначене обладнання, та 

заборонених застосувань; 

c) схеми, особливо – схематичні подання функцій безпеки відповідно 

до розділу17 з IEC 60204-1:2005; 

d) дані щодо шуму та вібрації, створюваних обладнанням, дані щодо 

випромінювання, газів, парів та пилу, які воно поширює. Охоплюючи 

посилання на застосовані методи вимірювання, якщо існують; 

e) технічна документація на електричне обладнання згідно розділу 17 

з IEC 60204-1:2005; 

f) документи, які свідчать, що устаткування або обладнання відповідає 

обов`язковим вимогам; 

g) пряма засторога, якщо випромінювання може спричинити 

небезпеку; 

h) пряма засторога, якщо ввімкнення обладнання для вимірювання та 

огляду викликає додаткове навантаження на електричну ізоляцію, 

інструкції до таких випробувань, якщо застосовні, та максимально 

допустима напруга. 

19.5.5 Книга інструкцій та інші письмові інструкції мають містити 

відомості, стосовні до використання устаткування або обладнання, такі, що 

стосуються до або описують 

a) призначене використання; 

b) ручні елементи керування (приводи); 
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c) настроювання, регулювання і перелік заданих значень та 

регулювальних даних обладнання по завершенні приймального 

випробування; 

d) режими та засоби пуску, функціонування та зупинки (наприклад, 

екстреної зупинки); 

e) залишкові ризики; 

f) особливі ризики, що можуть бути спричинені окремими видами 

використання, окремі кріплення, та відомості щодо спеціальних 

запобіжників, необхідних для таких використань; 

g) передбачуване у розумних межах невірне використання та 

заборонені застосування; 

h) процедура ідентифікації, віднайдення та виправлення збоїв; 

i) процедура(ри) безпеки для запуску знову після втручання або після збою; 

g) особисте захисне обладнання, яке слід використовувати; 

k) потрібне навчання. 

19.5.6 Книга інструкцій та інші письмові інструкції мають містити 

відомості щодо обслуговування, такі як 

a) зміст та частоту оглядів з приводу безпеки функціонування; 

b) специфікацію запасних частин, які слід використовувати, коли 

йдеться про здоров`я та безпеку оператора; 

c) інструкції, стосовні до таких операцій обслуговування, що вимагають 

певних технічних знань або особливих навичок, і тому мають бути 

виконувані виключно кваліфікованими особами; 

d) інструкції, стосовні до таких дій обслуговування, як заміна деталей, 

котрі не вимагають особливих навичок, і тому можуть бути виконувані 

оператором; 

e) креслення та схеми, що допомагають операторам  виконувати їх 

завдання, особливо підчас обслуговування або віднайдення збоїв; 

f) такі заходи обслуговування, які може проводити лише виробник або 

його призначений представник; 



ДСТУ EN 60519-1:20__ 

108 

g) інструкції, креслення та схеми, стосовні до обслуговування; 

h) необхідні витратні матеріали, такі як засоби чищення та дезінфекції 

або мастила; 

i) тип та специфічні характеристики плавких запобіжників. 

19.5.7 Книга інструкцій та інші письмові інструкції мають містити 

відомості щодо обслуговування електричного обладнання устаткування, 

такі як 

a) необхідні вимірювання опору ланцюгів заземлення підчас 

обслуговування; 

b) обов`язкові вимірювання значень опору еквіпотенціальних 

з`єднань та ізоляції провідників щодо заземлення і щодо один одного 

підчас обслуговування; 

c) процедуру розрядження конденсаторів та перевірки відсутності 

напруги на конденсаторах, якщо це застосовне; 

d) інструкції щодо шляхів евакуації підчас обслуговування; 

e) процедуру обслуговування підчас роботи обладнання – напруга має 

не перевищувати меж НВ; 

f) підготування обладнання для обслуговування підчас зупинки, 

пробою на землю та короткого замикання; 

g) інструкції для обслуговування у потенційно займистих середовищах 

– зазвичай за таких умов заборонені ланцюги під струмом та заміна лампи 

чи плавкого запобіжника – або процедура для видалення з обладнання 

займистої атмосфери; 

h) інструкції для обслуговування в місцях, де можлива наявність 

токсичних газів, або процедури видалення токсичних газів перед роботою. 

19.5.8 Книга інструкцій та інші письмові інструкції мають містити 

відомості для виводу з експлуатації, розмонтування та видалення. 

19.5.9 Книга інструкцій та інші письмові інструкції мають містити 

відомості щодо екстрених ситуацій, такі як 

a) процедура дій на випадок аварії або виходу з ладу; 
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b) тип протипожежного обладнання, що слід застосовувати; 

c) застороги щодо можливої емісії або витоку небезпечної(них) 

речовини(вин) та, якщо можливо – зазначення засобів для протидії 

наслідкам; 

d) інструкції щодо першої допомоги потерпілим від нещасного випадку 

електричного походження. 

19.5.10 Якщо книга інструкцій та інші письмові інструкції містять 

інструкції щодо обслуговування, призначені для кваліфікованих осіб, та 

інструкції щодо обслуговування, призначені для інструктованих осіб,  вони 

мають бути чітко відокремлені одні від одних. 

19.5.11 Книга інструкцій та інші письмові інструкції мають містити 

відповідні відомості стосовно ЕМС. 

19.5.12 Книга інструкцій та інші письмові інструкції мають містити 

відповідні відомості стосовно небезпек до окремих груп людей — 

наприклад, вагітних жінок або людей із кардіостимуляторами. 
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Додаток A 

(довідковий) 

Перелік значних небезпек 

 

Таблиця А.1 містить перелік небезпек, що є значними щонайменше 

для деяких типів устаткування, яке входить до сфери застосування цього 

стандарту. Цей перелік призначений для застосування в оцінці ризику. 

Особливу увагу слід приділити тому, що цей перелік 

–  охоплює багато небезпек, згаданих у цьому стандарті, 

– не охоплює багато небезпек за межами сфери застосування цього 

стандарту, оскільки вони наведені у додатку B з ISO 12100:2010, в ISO 

13577-1 або в інших документах, 

–  не є вичерпним з погляду оцінки ризику щодо окремих устаткувань 

або обладнання. 

Таблиця А.1 надає приклади небезпечних ситуацій або випадків, що 

можуть статися. 

 

Таблиця A.1 – Перелік небезпек, охоплених цим стандартом 

 

Небезпека Розділ/підрозділ 
цього стандарту 
або посилання 

Походження Небезпечна 
ситуація/випадок 

Потенційні наслідки 

1 Механічне ISO 13577-1, 
ISO 12100 

Гази та рідини 
під високим 
тиском 

розрив контейнера, 
викид (гарячих) газів, 
падіння або викид 
об`єктів, 
викид (гарячих) рідин 

ядуха, удар, вибух, 
може відкинути, 
розбити, можна 
посковзнутися або 
спіткнутися 

12.3 

Рухомі деталі захоплення деталлю,  
затискання між 
деталями 

розривання, 
розчавлювання 15 

Вакуум імплозія контейнера, 
прорив вікна 

удар, 
кидання всередину 
або назовні 

12.3 
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Продовження таблиці А.1 
Небезпека Розділ/підрозділ 

цього стандарту 
або посилання 

Походження Небезпечна 
ситуація/випадок 

Потенційні 
наслідки 

2 Електричне  

Коротке замикання, 
розряд, 
струмонесучі деталі, 
деталі, що стали 
струмонесучими за 
умов збою 

 електричний удар, 
опік, 
шок, 
смертельна 
електротравма, 
падіння або 
відкидання 

7 and 8 

 пожежа, 
хімічна реакція, 
вибух, 
викид розплавлених 
частинок 

7, 10, 11 

недостатня відстань 
до струмонесучих 
деталей під ВВ – 
людина/обладнання 

доступ у зону ВВ 
небезпеки 

електричний удар, 
пожежа, 
вибух 7, 10, 11 

струм витоку 
спричинений 
гарячою ізоляцією 
або водою чи 
забрудненням 

на поверхні 
розвивається 
статичний 
електричний заряд і 
запалює матеріал 

електричний удар 

7, 10, 12 

Автоматичний 
переривач 
спізнюється 

 шок, 
інші (наприклад, 
механічні 
електричні) як 
наслідки відмови 
або перегріву 
обладнання 

7, 14 

Спонтанний струм 
короткого 
замикання 

 пожежа, 
інші (наприклад, 
механічні або 
електричні) як 
наслідок відмови 
або перегріву 
обладнання 

7, 10, 11 

Раптовий стрибок 
струму спричиняє 
плавлення реле і 
замикає їх на 
«ввімкнено 

 інші (наприклад, 
механічні або 
електричні) як 
наслідок відмови 
або перегріву 
обладнання 

7, 14 

Розряд у 
контрольне або 
вимірювальне 
електричне 
обладнання 

 інші (наприклад, 
механічні або 
електричні) як 
наслідок відмови 
або перегріву 
обладнання 

7, 14 
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Продовження таблиці А.1 
Небезпека Розділ/підрозділ 

цього стандарту 
або посилання 

Походження Небезпечна 
ситуація/випадок 

Потенційні 
наслідки 

Коливання частоти 
внутрішнього 
джерела 
електроенергії 

 вихід з ладу 
джерела живлення 

6, 7, 14 

Перевантаження 

завантаження 
контактує з засобами 
нагрівання, 
формування піни 

виверження або 
викидання 
завантаження 10 

Падіння напруги 

 інші (наприклад, 
механічні або 
електричні) як 
наслідок відмови 
обладнання 

6.5 

Стрибок напруги 

перегрівання 
електричних 
з`єднань, 
розплавлення 
ізоляції 

інші (наприклад, 
механічні або 
електричні) як 
наслідок відмови 
або перегріву 
обладнання 

6.5 

Магнітне поле 

 викид або 
виверження 
завантаження або 
інших металевих 
деталей, вплив на 
медичні імпланти, 
нагрів тіла, 
нейростимуляція, 
інші (наприклад, 
механічні або 
електричні) як 
наслідок відмови 
або перегріву 
обладнання 

8 

Електромагнітні 
сили 

 виверження 
завантаження або 
викид металевих 
деталей, вплив на 
медичні імпланти, 
нагрів тіла, інші 
(наприклад, 
механічні або 
електричні) як 
наслідок відмови 
або перегріву 
обладнання 
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Продовження таблиці А.1 

Небезпека Розділ/підрозділ 
цього стандарту 
або посилання 

Походження Небезпечна 
ситуація/випадок 

Потенційні наслідки 

Електричне поле 

 виверження 
завантаження або 
викид металевих 
деталей, вплив на 
медичні імпланти, 
нагрів тіла, інші 
(наприклад, механічні 
або електричні) як 
наслідок відмови або 
перегріву обладнання 

8 

Плазмова дуга 
(розряд), що 
утворює озон 

 ушкодження дихання, 
руйнування ізоляції 8 

Плазмова дуга 
(розряд), що 
випромінює УФ 

 руйнування ізоляції 
9 

Електростатичні 
явища, що 
викликають 
розряди 

 електричний удар, 
інші (наприклад, 
механічні або 
електричні) як наслідок 
відмови або перегріву 
обладнання 

7, 8 

3 Термічне 

Гаряче середовище 

тривале 
знаходження біля 
оброблюючого 
обладнання 

опік, зневоднення, 
дискомфорт, 
запаморочення, інші 
(наприклад, механічні 
або електричні) як 
наслідок людської 
помилки 

9, 10, 11 

Полум`я ISO 13577-2 

Вибух газу, пилу, 
аерозолів 

падіння або викид 
об`єктів, 
виверження 
(гарячих) газів 

інші (наприклад, 
механічні або 
електричні) як наслідок 
відмови обладнання 

11, 
серія IEC 60079 

Викид або раптове 
виверження 
матеріалу 

падіння або 
виверження 
об`єктів, викид 
(гарячих) газів, 
викид (гарячих) 
рідин, термічна 
енергія, 
нагромаджена у 
завантаженні, 
посилює небезпеку 

опік, ошпарення, удар, 
може кинути або 
розбити, можна 
посковзнутися або 
спіткнутися, вибух, інші 
(наприклад, механічні 
або електричні) як 
наслідок відмови 
обладнання 

8, 10, 11, 15 
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Продовження таблиці А.1 

Небезпека Розділ/підрозділ 
цього стандарту 
або посилання 

Походження Небезпечна 
ситуація/випадок 

Потенційні наслідки 

Відмова рідинного 
охолодження, коли 
оболонка у контакті 
з рідким 
завантаженням  

 опік, ошпарення, удар, 
може кинути або 
розбити, можна 
посковзнутися або 
спіткнутися, вибух, інші 
(наприклад, механічні 
або електричні) як 
наслідок відмови 
обладнання 

12, 
ISO 13577-1 

Об`єкти або 
матеріали з 
високою 
температурою 

недостатня 
термічна міцність 
деталей 
устаткування 
призводить до їх 
зруйнування підчас 
функціонування 

опік, займання, вибух, 
випромінювання 

10 

Гарячі рідини, 
гарячі рідини, що 
витікають із 
вмістища, 
гарячі рідини, що 
витікають у воду 

падіння або 
викидання об`єктів, 
виверження 
гарячих рідин, 
рідкий метал 
викликає раптові 
викиди пари 

опік, ошпарення, 
отруєння ,  можна 
посковзнутися або 
спіткнутися, вибух, викид, 
інші (наприклад, 
механічні або електричні) 
як наслідок відмови 
обладнання 

11, 15 

Перегріті гарячі 
рідини 

 опік, ошпарення, 
отруєння 
удар, може кинути або 
розбити, можна 
посковзнутися або 
спіткнутися, вибух, інші 
(наприклад, механічні 
або електричні) як 
наслідок відмови 
обладнання 

10,12 

Гарячі гази під 
тиском 

 ошпарення, опік 
10, 12 

Гарячі рідини під 
тиском 

 ошпарення, опік 10, 12 

Випромінювання з 
гарячих джерел 

 див. інфрачервоне 
випромінювання 

9 

4 Шум 17.2 
ISO 12100 

5 Вібрація 
ISO 13577-1 
ISO 12100 

6 Електромагнітні поля нижче від 300 ГГц 

Електричне поле  
опік, запаморочення, 
нагрів тіла 8 
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Продовження таблиці А.1 
Небезпека Розділ/підрозділ 

цього стандарту 
або посилання 

Походження Небезпечна 
ситуація/випадок 

Потенційні наслідки 

Магнітне поле 

Магнітне поле 
взаємодіє з 
устаткуванням і 
веде до розламів 

інші (наприклад, механічні 
або електричні) як 
наслідок відмови або 
перегріву обладнання 

8 

7 Випромінювання – електромагнітні поля вище від 300 ГГц 

Іонізуюча радіація 

 впливи на репродуктивну 
здатність, мутації, рак, 
опік, серйозна хвороба 
або смерть, інші 
(наприклад, механічні або 
електричні) як наслідок 
відмови обладнання 

9.2 

Ультрафіолетове 
випромінювання 

 ушкодження очей та 
шкіри, мутації, рак шкіри 9.3 

Видиме 
випромінювання 

 ушкодження очей та 
шкіри, опік 

9.4 

Інфрачервоне 
випромінювання 

 опік, ушкодження очей, 
інші (наприклад, механічні 
або електричні) як 
наслідок відмови 
обладнання або перегріву 

9.4 

Запалювання 
займистих речовин 
випромінюванням 

 опік, вибух, шкідливі гази 9, 10, 11 
серія IEC 60079 

Лазерне 
випромінювання 

 ушкодження очей і 
тканин тіла 9.5 

8 Стосовне до матеріалів або речовин 
аерозолі, 
горючі речовини, 
пил, 
вибухові речовини, 
волокна, 
займисті речовини, 
рідини, 
випари, 
гази, 
тумани, 
окислювачі 

 утруднення дихання, 
ядуха, 
рак, 
корозія, 
вибух, 
пожежа ISO 12100, 

ISO 13577-1 

9 Ергономічне 
Доступ потрапляння до 

небезпечної зони 
будь-які ті, що походять 
від перебування людини 
у не належному місці 

6.7, 8, 9, 10, 12, 
13, 14, 15 

Конструкція або 
розміщення 
індикаторів та 
засобів наочної 
інформації 

 інші (наприклад, 
механічні, електричні) як 
наслідок людської 
помилки 

19.3 
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Продовження таблиці А.1 

Небезпека Розділ/підрозділ 
цього стандарту 
або посилання 

Походження Небезпечна 
ситуація/випадок 

Потенційні 
наслідки 

 

Конструкція, 
розміщення або 
ідентифікація 
пристроїв керування

 інші (наприклад, 
механічні, 
електричні) як 
наслідок людської 
помилки 

14, 19 

Миготіння, сліпуче 
світло, тіні, 
стробоскопічний 
ефект від 
устаткування 

 дискомфорт, утома, 
стрес, інші 
(наприклад, 
механічні, 
електричні) як 
наслідок людської 
помилки 

13.8, 14 

Освітлення в 
устаткуванні 

можна спіткнутися з 
причини 
недостатнього 
освітлення, не 
помітити сигналу з 
причини надто 
яскравого освітлення 

інші (наприклад, 
механічні, 
електричні) як 
наслідок людської 
помилки 

13.8 

Організація 
робочого процесу 

зайві зусилля, людські 
помилки, невідповідна 
людська поведінка 
(невмисна або 
усвідомлена, 
спровокована 
організацією),втрата 
прямої видимості 
робочої площі, важкі 
та втомливі пози, 
монотонно але надто 
часто повторювані 
операції 

інші (наприклад, 
механічні, 
електричні) як 
наслідок людської 
помилки 

14, 15 

10 Пов`язане з навколишнім середовищем, де використовується устаткування 
Загальні відомості ISO 12100 
Електромагнітні 
завади 

вихід з ладу 
пристроїв керування 

інші, як наслідок дії 
джерел небезпеки 
на обладнання або 
частини обладнання 

Додаток Е 

Недостатнє 
освітлення 

можна спіткнутися з 
причини 
недостатнього 
освітлення, не 
помітити сигналу з 
причини надто 
яскравого освітлення 

інші (наприклад, 
механічні, 
електричні) як 
наслідок людської 
помилки 

13.8, 19.2, 19.3, 
19.5 
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Кінець таблиці А.1 

Небезпека Розділ/підрозділ 
цього стандарту 
або посилання 

Походження Небезпечна 
ситуація/випадок 

Потенційні 
наслідки 

 

Миготіння, сліпуче 
світло, тіні, 
стробоскопічний 
ефект від іншого 
устаткування 

 дискомфорт, утома, 
стрес, інші 
(наприклад, механічні, 
електричні) як 
наслідок людської 
помилки  

19 

11 Комбінація небезпек 
Монотонна 
діяльність + зусилля 
+ висока 
температура 
оточення 

 зневоднення, 
втрата уваги, 
тепловий удар  
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Додаток B 

(довідковий) 

Електричне і магнітне поля, струми доторку – 

гранично допустимі значення 

 

B.1 Огляд та мотивація 

 

B.1.1 Загальні відомості 

Цей додаток В надає відомості щодо гранично допустимих значень для 

електричного і магнітного полів, так само як для струмів і напруг доторку. 

Дотримання граничних значень не слід плутати з адекватним зменшенням 

ризику. Граничні значення можна використовувати, якщо не існує 

застосовних національних постанов. 

B.1.2 Основні концепції 

Гранично допустимі значення ґрунтовані на фізичній величині або 

величинах, безпосередньо стосовній(них) до визначених дій на здоров`я, і 

вони є домовленими основними обмеженнями, значення яких, наприклад, 

визначені у ICNIRP:2010 або у IEEE C95.1. 

Напруженість індукованого електричного поля всередині наражених 

частин тіла є фізична величина, використана у цих джерелах та 

дотримувана в цьому додатку B для діапазону частоти від 1 Гц до 100 кГц. 

Саме таке поле ушкоджує нервові клітини та інші електрично чутливі клітини 

і викликає негайну реакцію. 

Контрольні рівні є вимірювані значення, виведені з основних 

обмежень. Їх обчислення зазвичай ґрунтується на дуже загальному сценарії 

найгіршого випадку, та містить великі коефіцієнти безпеки. Закладені 

коефіцієнти безпеки значно різняться між ICNIRP:1999, ICNIRP:2010 та IEEE 

C95.1. Вони можуть завищувати небезпеку на порядки. Якщо перевірка 

показує відповідність контрольному рівню, це показує, що позиція безпечна; 
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перевищення контрольного рівня не обов`язково вказує, що позиція 

небезпечна. 

Цей додаток B містить побутові значення, оскільки згідно 4.4 саме вони 

потрібні для класифікації. 

B.1.3 Джерела небезпеки та ефекти небезпеки  

Цей додаток B розглядає небезпеки, спричинені 

a) статичними магнітними полями та магнітними полями з частотою 

менше від 1 Гц; 

b) струмонесучими провідниками та зарядами на не струмопровідних 

поверхнях, що спричиняють струми доторку, в тому числі розряди; 

c) електричні та магнітні близькі поля, що створюють електричні поля 

у частинах тіла. 

Основна фізична величина, яку використовують для визначення 

електричних, магнітних та стосовних до струму значень, граничних для 

ефектів електричного удару, в усіх випадках, коли локальне нагрівання 

частини тіла не є визначальною небезпекою – це напруженість електричного 

поля всередині тканини тіла, в позосталих випадках – це локальна 

потужність увібраної дози (ПУД). 

Місцеве перегрівання, яке спричиняє біль, або опік, викликане струмом 

доторку, розглядають як дію електричного удару. Такі дії нагрівання можуть 

також бути внутрішніми і викликаними сукупно електричним полем та 

струмом, який воно спричиняє у тканині. Не існує визначених міжнародними 

організаціями або місцевою владою граничних значень, які спиралися б на 

обчислення різноманітних чинників, які треба брати до уваги. Тому ефекти 

нагріву шкіри цей додаток B не охоплює. 

За частоти, вище від певного рівня у масштабі мегагерц, сценарій 

наражання ускладняється явищем зовнішнього поширення хвиль, оскільки 

тоді в процес уже входять поля, а не лише близькі поля. Ефекти, що 

обмежують проникнення енергії всередину тіла, починаються за частот, 

вищих від кількох мегагерц. Значення 6 МГц встановлене як верхня межа 
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для цього стандарту. Більш високі частоти розглянуті у застосовних 

Спеціальних вимогах. 

Усі поля, розглянуті в цьому додатку B, квазістатичні і не поширювані 

хвилями. 

B.1.4 Частотна залежність 

Оцінювання небезпек стає більш складним для частот, вищих від 

200 Гц, з тієї причини, що 

a) електричні та поширювані поля стають значними для людського 

тіла із збільшенням частоти, оскільки напруженість індукованого 

електричного поля зростає з частотою; 

b) будь-який контакт між зовнішніми магнітними полями та частинами 

тіла, який створює індуковане електричне поле, залежить від геометрії 

частини тіла та її положення відносно напрямку, кривизни та напруженості 

(поля); 

c) сила струмів зміщення, викликаних, наприклад, доторком до 

ізольованого провідника, зростає із збільшенням частоти; 

d) ланцюги не залишаються такими надійними, як за невеликих 

частот, з причини поверхневого ефекту та ефекту близькості; 

e) звичайні явища електричного удару в аспекті нервових та м`язових 

рефлекторних реакцій зменшуються із зростанням частоти, натомість 

значними стають опіки шкіри та внутрішній нагрів частин тіла. 

Сильні магнітні поля наводять місцеві електричні поля у частинах 

людського тіла, і через це спричиняють струми та локальний нагрів частин 

тіла. Електричне поле викликає ефекти типу ефектів електричного удару, 

які, однак, зменшуються у діапазоні частот від 100 кГц до 6 МГц. 

 

B.2 Статичні магнітні поля 

 

Таблиця B.1 надає гранично допустимі значення щодо статичного 

магнітного поля згідно 
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a) ICNIRP:2009, якщо статичність визначають як частоту, меншу від 1 

Гц; граничні значення для  просторового піка надані для людей без 

медичних імплантів, що виготовлені з феромагнітних матеріалів або містять 

електронне обладнання; 

b) IEEE C95.6:2002, якщо статичність визначають як частоту, меншу 

від 0,153 Гц; цей рівень виведений з обмежень до індукованих внутрішніх 

електричних полів. 

Таблиця B.1 – Гранично допустимі значення статичного магнітного 

поля, прийняті ICNIRP та IEEE 

 
Вид наражання Магнітна індукція, просторовий пік наражання та 

ефективне значення (rms) 
побутове робоче виняткове робоче  
ICNIRP IEEE ICNIRP IEEE ICNIRPa IEEE 

Нараження голови і 
тулуба 

0,4 Tл 0,118 Tл 2 Tл 0,353 Tл 8 Tл відсутнє 

Нараження кінцівок 0,4 Tл 0,353 Tл 8 Tл 0,353 Tл 8 Tл відсутнє 
 
aДля специфічних видів роботи може бути виправданий рівень до 8 Tл, якщо середовище під 

контролем і впроваджено особливу організацію праці для контролювання ефектів від рухів. 

 

Граничні значення для захисту персоналу проти небезпек, пов`язаних 

з прискореним рухом об`єктів у нерівномірному полі нижчі, ніж гранично 

допустимі значення для наражання людей, варіації напруженості магнітного 

поля зазвичай обмежують до 0,3 T м-1 у будь-якому напрямку. Для осіб, що 

мають медичні електронні імпланти або пристрої всередині або на собі, 

відповідне максимальне значення зазвичай становить 0,5 мT, якщо ці 

пристрої не сертифіковані для витримування більш високих значень і 

надійного функціонування за них. 

 

B.3 Змінні у часі магнітні, електричні та електромагнітні поля 

 

B.3.1 Основні обмеження у проміжку від 1 Гц до 100 кГц 

Таблиця B.2 підсумовує основні обмеження ICNIRP щодо індукованих 

змінних у часі електричних полів у тканинах тіла в діапазоні частот від 1 Гц 
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до 10 МГц; таблиця B.3 підсумовує основні обмеження щодо індукованих 

змінних у часі електричних полів у тканинах тіла в діапазоні частот від 0,153 

Гц до 3 ГГц згідно IEEE C95.1:2005 та IEEE C95.6:2002. Із цих значень 

виводять інші межі та контрольні рівні. 
 

Таблиця B.2 – Основні обмеження ICNIRP щодо внутрішніх 

електричних полів усередині тканин людського тіла для проміжку частоти від 

1 Гц до 10 МГц 

Параметри нараження Діапазон частоти 
Внутрішнє електричне поле, В м-1 

побутове робоче 
Центральна нервова 
система (ЦНС) тканини 
голови 

1 − 10 Гц 0,1⋅ f -1 0,5⋅f -1 
10 Гц − 25 Гц 0,01 0,05 

25 Гц − 400 Гц 0,4⋅10-3⋅ f 2⋅10-3⋅f 
400 Гц − 3 кГц 0,4 0,8 
3 кГц − 10 МГц 1,35⋅10-4⋅f 2,7⋅10-4⋅f 

Усі тканини голови і тіла 1 Гц − 3 кГц 0,4 0,8 
3 кГц − 10 МГц 1,35⋅10-4⋅f 2,7⋅10-4⋅f 

Примітка. f – частота, Гц; усі значення – це ефективні значення (rms). 
 

Таблиця B.3 – Основні обмеження IEEE щодо внутрішніх електричних 

полів усередині тканин людського тіла для проміжку частоти від 0,153 Гц до 3 ГГц 

Параметри нараження Діапазон 
частоти 

Внутрішнє електричне поле, В м-1 
побутове робоче 

Мозок < 20 Гц 0,00589 0,0177 
20 Гц − 3 ГГц 2,95⋅10-4 ⋅f 8,85⋅10-4⋅f 

Серце < 167 Гц 0,943 0,943 
167 Гц – 3 ГГц 5,76⋅10-3⋅f 5,76⋅10-3⋅f 

Руки, кисті рук, ноги та ступні < 3350 Гц 2,1 2,1 
3350 Гц – 3 ГГц 6,27⋅10-4⋅f 6,27⋅10-4⋅f 

Інші тканини < 3350 Гц 0,701 2,1 
3350 Гц – 3 ГГц 2,09⋅10-4⋅f 6,27⋅10-4⋅f 

Примітка. f – частота, Гц; усі значення – це ефективні значення (rms). 
 

Дані ілюструє рис. B.1. 
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Познаки: 
(1) = центральна нервова ситема або тканини мозку 
(2) = усі інші тканини 
(3) = тканини серця 
f = частота 
E = індуковане внутрішнє електричне поле 

 

Рисунок B.1 – Ілюстрація до основних обмежень за таблицями B.3 та B.4 

 

 B.3.2 Основні обмеження у проміжку від 100 кГц до 300 МГц 

 

Таблиця B.4 підсумовує основні обмеження значень ПУД та густини 

силового потоку для нараження на змінні у часі електричні, магнітні або 

електромагнітні поля в діапазоні частоти від 100 кГц до 300 МГц згідно 

ICNIRP:2010 та IEEE C95.1:2002. 
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Таблиця B.4 – Основні обмеження щодо потужності увібраної дози 

(ПУД) та густини силового потоку у проміжку від 100 кГц до 300 МГц 

 Діапазон 
частоти 

Середня 
всього тіла 

ПУД, a 
Вт·кг-2 

Локальна ПУД b 
(голова та 
корпус), Вт г-2 

Локальна ПУД 
(кінцівки), 

Вт·кг-2 

Густина 
силового 
потоку, 
Вт·м-2 

ICNIRP IEEE ICNIRP IEEE ICNIRP IEEE 20 см2 
середнє 

1 см2 
середнє 

ICNIRP NIRPIC 
побу-
тове 

100 кГц 
− 3 ГГц 

0,08 0,08 2 2 4 4 10 200 

3 ГГц − 
10 ГГц 

відсутнє відсутнє відсутнє 

10 ГГц − 
300 ГГц 

відсутнє 

робоче 100 кГц 
− 3 ГГц 

0,4 0,4 10 10 20 20 50 1 000 

3 ГГц − 
10 ГГц 

відсутнє відсутнє відсутнє 

10 ГГц − 
300 ГГц 

відсутнє 

 

a Усі значення ПУД мають бути осереднені за будь-який період 6 хв. 
b Маса для осереднення локальної ПУД становить біля 10 г неперервної тканини; 

максимум обчисленої так ПУД становитиме значення, застосовне для оцінки дози 
 

B.3.3 Нагрів носильних речей 

 

Деякі речі, коли їх носять у електричному або магнітному полі, можуть 

спричиняти ризик, це охоплює речі, що мають форму кільця – намиста, 

браслети, перстні – а також предмети, здатні намагнічуватись, або 

предмети, зроблені з матеріалу порівняно слабкої провідності, як вуглець 

або кремній. Неможна надати чітких обмежень. 

 

B.4 Струми доторку 

 

У таблиці B.5 підсумовані контрольні рівні ICNIRP:2010 для 

нараження на струми доторку; для особливих випадків замість цього можна 

вивести достатні рівні безпеки з основних обмежень. 
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Таблиця B.5 – Контрольні рівні, прийняті ICNIRP для змінних у часі 

струмів доторку 

Діапазон частоти Максимальний струм доторку, (мA) 
побутовий робочий 

1 Гц − 2,5 кГц 0,5 1,0 
2,5 кГц − 100 kГц 0,2·f 0,4·f 
100 кГц − 10 МГц 20 40 
Примітка. f – частота, кГц. 

 

B.5 Напруги доторку 

 

B.5.1 Наднизька напруга(ННВ) нижче від 100 Гц 

Наведені далі рівні визначають ННВ ланцюги, яких можна торкатися 

без обмежень: 

– Напруга доторку не вище від 120 В прийнятна за 0 Гц. 

– Напруга доторку не вища від 50 В (ефективна напруга) прийнятна 

у проміжку від 10 Гц до 100 Гц. 

– Для сполучення 0 Гц та змінних компонентів не вище від 100 Гц, 

прийнятне максимальне значення не вище від 120 В та пульсація з 

ефективною напругою не вище від 12 В. 

B.5.2 Наднизька напруга (ННВ) вище від 100 Гц 

Межі напруг доторку для більш високих частот виводять із струму 

доторку для наявної конфігурації досяжного провідника під струмом і 

частини тіла, що торкається. 

IEC TR 60479-5 та IEC TS 61201 надають відомості щодо обмеження 

за головної частоти. Обмеження за інших частот під розглядом. 

IEEE C 95.1:2005 пропонує 140 В як верхню межу запобігання 

формуванню розряду між обладнанням та нараженою особою у проміжку 

частоти від 100 кГц до 100 МГц. 
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B.6 Класифікація небезпек 

 

B.6.1 Загальні відомості 

Згідно підходу з 4.4, визначають групи ризику, наведені далі. Група 

ризику характеризує ризик нараження на небезпеку для окремої просторової 

позиції або небезпечної зони. Класифікація застосовна для нормального 

функціонування та умов одиничного збою. 

B.6.2 Група, вільна від ризику 

Будь-яке обладнання, що не спричиняє небезпеки, викликаної 

електричним, магнітним або електромагнітним полем, відносять до групи, 

вільної від ризику. Цій вимозі відповідає ЕН або ЕОМ обладнання, яке 

–  не спричиняє небезпеки для пересічної особи; 

– не створює статичного магнітного поля, яке перевищує побутові 

гранично допустимі значення, показані у таблиці B.1, 

– не спричиняє внутрішнього електричного поля, яке перевищує 

побутові гранично допустимі значення, показані у таблиці B.2, 

–  не спричиняє ПУД, що перевищує побутові гранично допустимі 

значення, показані у таблиці B.4; 

– не спричиняє струму доторку, що перевищує побутові гранично 

допустимі значення, наведені у ICNIRP. 

Цьому відповідає обладнання, яке або було оцінене за методами, 

визначеними у розділі 18, або не створює напруженості електричного поля, 

напруженості магнітного поля, густини магнітного потоку або еквівалентної 

ним не хвильової розсіюваної потужності вище від контрольних рівнів, 

визначених у ICNIRP:2010, IEEE C95.1:2002 або IEEE C95.6:2005 як 

побутові. 

B.6.3 Група ризику 1 (низький ризик) 

Будь-яке обладнання, що не спричиняє небезпеки на робочому рівні, 

відносять до групи низького ризику. Цій вимозі відповідає будь яке 

обладнання, яке перевищує межі для вільної групи, але 
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–  не спричиняє небезпеки для операторів, 

–  не створює статичного магнітного поля, що перевищує побутові 

межі, визначені у таблиці B.1, 

– не створює внутрішнього електричного поля, що перевищує 

побутові межі, визначені у B.2, 

–  не створює ПУД, що перевищує побутові межі, визначені у B.3, 

– не створює струмів доторку, що перевищують контрольний рівень, 

визначений для побутового використання у B.4. 

Цьому відповідає обладнання, яке або було оцінене за методами, 

визначеними у розділі 18, або не створює напруженості електричного поля, 

напруженості магнітного поля, густини магнітного потоку або еквівалентної 

ним не хвильової розсіюваної потужності вище від контрольних рівнів, 

визначених у ICNIRP:2010, IEEE C95.1:2002 або IEEE C95.6:2005 як робочі. 

B.6.4 Група ризику 2 (середній ризик) 

Будь-яке обладнання, що не спричиняє небезпеки протягом 

короткотривалого наражання, відносять до групи середнього ризику. Цій 

вимозі відповідає будь-яке обладнання, що перевищує межі для групи 

ризику 1 (низький ризик), але не створює 

– статичного магнітного поля, що перевищує робочу межу, визначену 

у B.1 для специфічних видів роботи, де середовище під контролем і 

впроваджено особливу організацію праці для контролювання ефектів від 

рухів; 

–  струму доторку, що перевищує рівень, який викликає ушкодження 

за короткий час. 

B.6.5 Група ризику 3 (високий ризик) 

Будь-яке обладнання, небезпечне навіть за миттєвого або 

короткотривалого наражання, або таке, що перевищує межі групи ризику 2 

(середній ризик), відносять до групи ризику 3 (високий ризик) 
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Додаток C 

(довідковий) 

Оптичне випромінювання – гранично допустимі значення 

 

C.1 Граничні значення некогерентного випромінювання 

 

Цей додаток C надає відомості щодо гранично допустимих доз не 

іонізуючої радіації. Відповідність до граничних значень дози слід відрізняти 

від адекватного зменшення ризику. Граничні значення можна 

застосовувати, коли не існує застосовних національних постанов. До не 

іонізуючої радіації входять небезпеки від ультрафіолетового, видимого та 

інфрачервоного випромінювання. Межі, надані у таблиці C.1 і таблиці C.2, 

відповідають IEC 62471. 

 

Таблиця C.1 – Гранично допустимі значення щодо ультрафіолету, 

видимого та інфрачервоного світла, значення, що базуються на освітленості 

Небезпека Формула a Діапазон 
довжини 

хвиль 

Тривалість 
нараження 

Гранична 
апертура 

Гранично 
допустимі 

значення для 
сталого 

освітлення b 
Актинічний УФ 
(«хімічні 
промені»), дія 
на шкіру і око 

Es = ∑Eλ S(λ )⋅∆λ 200 нм – 
400 нм 

< 30000 с 1,4 рад / 
80° 

30/t Вт·м-2 

УФ-A, дія на очі Es = ∑Eλ S(λ )⋅∆λ 200 нм – 
400 нм 

< 30000 с 1,4 рад/ 
80° 

Вт·м-2 

Інфрачервоний, 
дія на очі 

EIR = ∑Eλ ∆λ 780 нм – 
3000 нм 

≤ 1000 с 1,4 рад / 
80° 

18000/t0,75 Вт·м-2 

Інфрачервоний, 
дія на очі 

EIR = ∑Eλ ∆λ 780 нм – 
3000 нм 

> 1000 с 1,4 рад / 
80° 

100 Вт·м-2 

Теплова дія на 
шкіру 

EH = ∑Eλ ∆λ 380нм– 
3000 нм 

< 10 с 2π рад 20 000/t0,75 Дж·м-2 

Примітка. Граничне значення теплової небезпеки для шкіри є доза, а не потужність, 
тому воно виражене у Джоулях на одиницю площі 
 

a E спектральна освітленість; 
  λ довжина хвилі; 
b t тривалість нараження 
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Таблиця C.2 – Гранично допустимі значення щодо інфрачервоного 

світла, значення, що базуються на випромінюванні 

Небезпека Формула a 
Діапазон 
довжини 

хвиль 

Тривалість 
наражання 

Гранична 
апертура 

Гранично 
допустимі 

значення для 
сталого 

опромінювання 
«Синє 
світло» LB = ∑Lλ B(λ )⋅∆λ 300 нм – 

700 нм 
0,25 с – 

10 с   

Термічна 
для сітківки LR = ∑Lλ R(λ )⋅∆λ 380 нм – 

1 400 нм < 0,25 с 0,0017 рад 50000/(α t0,25) Вт·м-2 

Термічна 
для сітківки LR = ∑Lλ R(λ )⋅∆λ 380 нм – 

1 400 нм 
0,25 с – 

10 с 0,011��/10рад 50000/(α t0,25) Вт·м-2 

Термічна 
для 
сітківки, 
слабкаb 
візуальної 
стимуляція 

LIR = ∑Lλ R(λ )⋅∆λ 780 нм – 
1 400 нм 

> 10 с 0,011 рад 6000/α Вт·м 

Примітка. Функції B(λ ) та R(λ ) Визначені у IEC 62471:2006. 
 

a L – спектральна освітленість; 
b де слабкої візуальної стимуляції недостатньо для виклику захисної реакції. 
 

У разі небезпеки опіку від інфрачервоного випромінювання, граничне 

значення є доза, а не питоме опромінювання. Оператори можуть 

наражатися на безпечну дозу повторювано, оскільки дози не накопичуються 

– в протилежність, наприклад, до УФ випромінювання. 

Для інфрачервоного випромінювання, що перевищує 3000 нм, 

зазвичай не встановлюють гранично допустимих значень, ICNIRP:2006 

надає необхідні відомості. 

 

C.2 Випромінювання з лазерних джерел та СВД 

 

Когерентна не іонізуюча радіація випромінюється з таких джерел, як 

лазери та СВД. Таблиця  C.3 підсумовує класифікацію обладнання згідно з 

IEC 60825-1 та поєднує її з класифікацією, відповідною до IEC 62471 і 

застосованою у розділі 0. 
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Таблиця C.3 – Класифікація груп ризику для окремого обладнання за 

випромінюванням видимого світла 

Клас 

Лазерне 
випромінювання 
Найвищий клас 

IEC 60825-1 

Некогерентне оптичне випромінювання 
Найвища група ризику 

0 1, 1M 
Вільна група – див. C.3.2 

Група ризику 1 (низький ризик) – див. C.3.3 
1 2, 2M Група ризику 2 (середній ризик) – див. C.3.4  
2 3R, 3B, 4 Група ризику 3 (високий ризик) – див. C.3.5 

 

C.3 Некогерентне оптичне випромінювання – групи ризику 

 

C.3.1 Загальні відомості 

Класифікація, показана у таблиці C.3, залежить для кожного окремого 

місця від найвищого окремого ризику, підсумованого за всіма позиціями та 

всіма смугами частот. Детальний опис груп ризику для оптичного 

випромінювання наданий у IEC 62471. 

Групи ризику полегшують завдання оцінки небезпеки. Вони відображають 

специфічні аспекти поведінки та завдань операторів. Їх виводять із гранично 

допустимих значень, як надано у таблиці C.1 і таблиці C.2. 

Оскільки небезпеки від випромінювання залежать від самого 

випромінювання, не від його причини або джерела, корисно застосовувати 

для цієї класифікації усі види випромінювання з усіх джерел в устаткуванні. 

C.3.2 Група, вільна від ризику 

Будь-яке обладнання, що не створює фотобіологічних небезпек, 

відносять до групи, вільної від ризику. Цій вимозі відповідає ЕН або ЕОМ 

обладнання, яке 

–  не створює небезпеки, пов`язаної з актинічним ультрафіолетовим 

випромінюванням протягом 8 год наражання; 

–  не створює небезпеки, пов`язаної з близьким УФ, протягом 1000 с; 

– не створює небезпеки для сітківки від “синього світла” протягом 

10000 с; 



ДСТУ EN 60519-1:20__ 

131 

– не створює термічної небезпеки для сітківки протягом 10 с; 

– не створює небезпеки для ока, пов`язаної з інфрачервоним 

випромінюванням, протягом 1000 с; 

– випромінює в інфрачервоному діапазоні без сильного візуального 

стимулювання (тобто менше від 10 кд⋅м-2) і не створює ІЧ-А небезпеки для 

сітківки протягом 1000 с. 

C.3.3 Група ризику 1 (низький ризик) 

Будь-яке обладнання, що не створює небезпеки з причини нормальних 

обмежень поведінки підчас наражання на небезпеку, відносять до групи 

низького ризику. Цій вимозі відповідає обладнання, що перевищує межі для 

вільної групи, але 

–  не створює небезпеки, пов`язаної з актинічним ультрафіолетовим 

випромінюванням протягом 10000 с; 

–  не створює небезпеки, пов`язаної з близьким УФ, протягом 300 с; 

– не створює небезпеки для сітківки від “синього світла” протягом 100 с; 

– не створює термічної небезпеки для сітківки протягом 10 с; 

– не створює небезпеки для ока, пов`язаної з інфрачервоним 

випромінюванням, протягом 100 с 

– випромінює в інфрачервоному діапазоні без сильного візуального 

стимулювання (тобто менше від 10 кд⋅м-2) і не створює ІЧ-А небезпеки для 

сітківки протягом 100 с. 

C.3.4 Група ризику 2 (середній ризик) 

Будь-яке обладнання, що не створює небезпеки з причини негативного 

реагування на надто яскраві джерела світла або з причини термічного 

дискомфорту відносять до середньої групи ризику. Цій вимозі відповідає 

обладнання, що перевищує межі для групи 1 (низький ризик), але 

–   не створює небезпеки, пов`язаної з актинічним ультрафіолетовим 

випромінюванням протягом 1000 с; 

–  не створює небезпеки, пов`язаної з близьким УФ, протягом 100 с; 
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– не створює небезпеки для сітківки від “синього світла” протягом 0,25 с 

(негативне реагування); 

– не створює термічної небезпеки для сітківки протягом 0,25 с 

(негативне реагування); 

– не створює небезпеки для ока, пов`язаної з інфрачервоним 

випромінюванням, протягом 10 с 

– випромінює в інфрачервоному діапазоні без сильного візуального 

стимулювання (тобто менше від 10 кд⋅м-2) і не створює ІЧ-А небезпеки для 

сітківки протягом 10 с. 

C.3.5 Група ризику 3 (високий ризик) 

Будь-яке обладнання, що може створити небезпеку навіть за 

миттєвого або короткого наражання, або перевищує межі для групи ризику 

2 (середній ризик), відносять до групи ризику 3 (високий ризик). 

C.3.6 Імпульсне обладнання 

Для визначення груп ризику для імпульсних джерел, охоплених цим 

стандартом, застосовний підрозділ 6.2 з IEC 62471:2006. 
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Додаток D 

(довідковий) 

Гранично допустимі значення – шум та вібрація 

 

D.1 Загальні відомості 

Цей додаток D надає відомості щодо гранично допустимих рівнів шуму 

та вібрації. Відповідність до гранично допустимих значень слід відрізняти від 

адекватного зменшення ризику. Граничні значення можна застосовувати, 

коли не існує застосовних національних постанов. 

D.2 Звуковий шум 

Фізичні параметри, які застосовують як прогностичні щодо ризику, такі: 

a) піковий звуковий тиск (ppeak): максимальне значення ‘C’ – частотно – 

зваженого миттєвого шумового тиску; 

b) денний рівень шумової дії (LEX,8 год) (дБ(A) відносно 20 µПа): 

часово-зважене середнє рівнів шумової дії для номінального 

восьмигодинного робочого дня, як визначене у ISO 1999:2013, 3.6. Сюди 

входять усі шуми, наявні на робочому місці, охоплюючи імпульсні шуми; 

c) тижневий рівень шумової дії (LEX,8 год ): часово-зважене середнє рівнів 

шумової дії для номінального тижня з п`яти восьмигодинних робочих днів. 

Гранично допустимі рівні та значення порогів попередження для 

денних рівнів шумової дії та пікового звукового тиску мають біти не вище ніж: 

– гранично допустимі рівні відповідно: LEX,8 год = 87 дБ (A) та ppeak = 

200 Па (140 дБ (C) відносно 20 µПа); 

– верхні значення порогів попередження відповідно: LEX,8 год = 85 

дБ(A) та ppeak = 140 Па (137 дБ (C) відносно 20 µПа); 

– нижні значення порогів попередження відповідно: LEX,8 год = 80 дБ(A) 

та ppeak = 112 Па (135 дБ (C) відносно 20 µПа). 

 

Національна примітка. Поріг попередження (exposure action value, EAV) – 
рівень шуму на робочому місці, за якого робітники попереджають адміністрацію про 
надто високий рівень шуму. 
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Коли застосовують гранично допустимі рівні, тоді визначення 

ефективної дози, отримуваної оператором, слід проводити з урахуванням 

послаблення шуму індивідуальними засобами захисту, які носять 

оператори. Пороги попередження не враховують ефект від таких захисних 

засобів. 

Примітка. Граничні значення отримані з Directive 2003/10/EC. 

 

D.3 Ультразвуковий тиск 

 

Гранично допустиме значення ультразвукового тиску становить 110 дБ 

над рівнем відліку тиску 20 µПа для частот від 20 кГц до 100 кГц. 

 

D.4 Інфразвук 

 

На теперішній час не існує національних постанов або міжнародних 

стандартів, що визначали б допустимі рівні інфразвуку. Однак 

запропоновані межі стосовно безпеки та збереження здоров`я органів слуху 

надані у праці von Gierke та Nixon "Effects of Intense Intrasound on Man" 

(“Вплив інтенсивного інфразвуку на людину”)(1976): для 8 год наражання 

граничні значення лежать у проміжку від 136 дБ за низької частоти 1 Гц до 

123 дБ за верхньої межі інфразвукового діапазону 20 Гц. Граничні значення 

можна приблизно оцінити для більш або менш тривалих наражань, 

застосовуючи крок у 3 дБ, тобто, коли тривалість менше вдвічі – рівень 

можна підвищити на 3 дБ. 

 

D.5 Вібрація 

 

Граничні значення, стандартизовані за восьмигодинним періодом 

відліку і за вібрацією кисть-рука, становлять, де визначені рівні та метод 

оцінки у ISO 5349-1: 
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a) значення гранично допустимого денного наражання – 5 м/с2; 

b) значення порогу попередження для денного наражання – 2,5 м/с2. 

Граничні значення для вібрації всього тіла становлять, де визначені 

рівні та метод оцінки у  ISO 2631-1: 

c) значення гранично допустимого денного наражання –  1,15 м/с2 або 

значення вібраційної дози – 21 м/с1,75; 

d) значення порогу попередження для денного наражання – 0,5 м/с2 

або значення вібраційної дози – 9,1 м/с1,75. 

Примітка. Ці межі виведені з Directive 2002/44/EC 
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Додаток E 

(обов`язковий) 

Відомості щодо ЕМС 

 

E.1 Загальні відомості 

 

Не дивлячись на те, що ЕМС як таке не входить до сфери застосування 

цього стандарту, ЕМС може створювати серйозні ризики стосовні до 

керування та ланцюгів безпеки. 

Обладнання має бути зконструйоване з урахуванням функціональної 

безпеки щодо ЕМС згідно IEC 61326-3-1. Як настанови можна 

використовувати методику з IEC TS 61000-1-2 . 

Слід брати до уваги мерехтіння та гармонічні коливання; оцінюючи 

мерехтіння та гармонічні коливання, треба звертати особливу увагу на 

здатність системи живлення спричиняти короткі замикання. 

 

E.2 Вимоги 

 

Слід виконувати вимоги щодо максимально допустимих коливань та 

мерехтіння напруги для обладнання з номінальним вхідним струмом 

–  не більше від 16 А, надані у IEC 61000-3-3, 

–  більше від 16 А, надані у IEC TS 61000-3-5, та 

–  не більше від 75 А, надані у IEC 61000-3-11. 

Настанови щодо гранично допустимих коливальних навантажень у 

середньо-вольтних та високовольтних мережах живлення наведені у IEC TR 

61000-3-7. Можна застосовувати спеціальні положення місцевих служб. 

Коливання та мерехтіння – явища, споріднені також до здатності 

системи живлення створювати коротку замикання. Це в свою чергу впливає 

на рівень можливої небезпеки. 
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Електромагнітні завади, створювані ЕН та ЕОМ устаткуванням, 

мають не перевищувати межі, надані у CISPR 11, де цей документ 

застосовний. 

Слід брати до уваги вплив гармонічних струмів. Відтак, враховують 

характеристики системи живлення для оцінювання типу та інтенсивності 

гармонік. 

Вимоги щодо емісії мають відповідати IEC 61000-6-4. 

Настанови щодо обмежень спотворюючих навантажень у середньо-

вольтних та високовольтних системах живлення надані у IEC TR 61000-3-6 

і застосовні. 

Якщо необхідно, слід ураховувати завадозахищеність від 

електромагнітних полів. Вимоги щодо завадозахищеності для 

промислового обладнання, надані у IEC 61000-6-2, застосовні. 
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Додаток F 

(обов`язковий) 

Позначення і застороги 

 

F.1 Зони нибезпеки від ЕМП 

 

Усі території, де очікується нараження на небезпечні електричні або 

магнітні поля, мають бути позначені, коли належать до класу 1 або до класу 

2, як визначено у додатку B, або як вимагають національні постанови. Це 

відповідає групі ризику 2 (середній ризик) та групі ризику 3 (високий ризик). 

Приклади позначень, показані на рис.F.1, складаються з графічних символів, 

зазначених у IEC 60417 (див. F.4), та текстових табличок, що зазначають вид 

поля, клас та посилання (цей стандарт або національна постанова). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

статичне магнітне поле  електричне поле  магнітне близьке поле 
клас 1  клас 1  клас 1 

(IEC 60519-1)  (IEC 60519-1)  (IEC 60519-1) 
     

 

Рисунок F.1 – Приклади позначень, що стосуються до магнітного та 

електричного поля 

 

F.2 Струми доторку та поверхні 

 

Усі поверхні, де очікується нараження на струми доторку, мають бути 

позначені, коли належать до класу 1 або до класу 2, як визначено у додатку 

B, або як вимагають національні постанови. Це відповідає групі ризику 2 

(середній ризик) та групі ризику 3 (високий ризик). Приклади позначень, 
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показані на рис.F.2, складаються з графічних символів, зазначених у  

IEC 60417 (див. таблицю F.4), та текстових табличок, що зазначають вид 

небезпеки, клас та посилання (цей стандарт або національна постанова). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

струм доторку / удар  струм доторку / нагрів 
клас 1  клас 1 

(IEC 60519-1)  (IEC 60519-1) 
   

 

Рисунок F.2 – Приклади позначень, що стосуються струму доторку 

 

F.3 Небезпеки оптичного випромінювання 
 

Усі отвори або території, де очікується нараження на випромінювання, 

мають бути позначені, коли належать до класу 1 або до класу 2, як визначено у 

додатку C, або як вимагають національні постанови. Це відповідає групі ризику 

2 (середній ризик) та групі ризику 3 (високий ризик). Приклади позначень, 

показані на рис.F.3, складаються з графічних символів, зазначених у IEC 60417-

6151 (2012-02), та текстових табличок, що зазначають вид випромінювання, 

поля, клас та посилання (цей стандарт або національна постанова). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок F.3 – Приклад позначення, що стосується інфрачервоного 
випромінювання 

Обережно, інфрачервоне  
випромінювання  

клас 1 
(IEC 60519-1) 
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Лазерне випромінювання, що належить до сфери застосування IEC 

60825-1, слід позначати, як визначено в цьому стандарті. 

 

F.4 Символи та знаки, які застосовують для позначень і 

засторог 

 

У випадку застосування у засторогах символів, рекомендовані правила 

з ISO 3864- 1. Слід застосовувати відповідні символи та знаки, 

зареєстровані у IEC 60417, ISO 7000 або ISO 7010, якщо вони застосовні – 

деякі приклади наведені у таблиці F.4. Для покращення сприйняття можна 

використати текстові позначення або таблички. 

Відповідні позначення щодо небезпеки або застороги слід визначити у 

відомостях для використання згідно 19.4. 

Таблиця F.4 – Приклади символів та знаків для застосування до ЕН та 

ЕОМ устаткувань 

Символ / знак Посилання Опис Розділ 

 

IEC 60417-5036 (2002-10) Небезпечна напруга 7 

 

IEC 60417-6042 (2010-11) Обережно, ризик електричного 
удару 

7 

 

IEC 60417-5019 (2006-08) Захисне заземлення 7 

 

IEC 60417-6204 (2013-07) Обережно, небезпека від 
статичного магнітного поля 

8 

 

IEC 60417-6205 (2014-08) Обережно, небезпека від змінного 
магнітного близького поля 

8 
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Кінець таблиці F.4 
Символ / знак Посилання Опис Розділ 

 

IEC 60417-6206 (2013-07) Обережно, небезпека від 
електричного поля 

8 

 

IEC 60417-6207 (2013-07) Обережно, струми доторку, що 
можуть спричинити опіки 

8 

 

IEC 60417-6208 (2013-07) Обережно, струм доторку або 
напруг доторку 

8 

 

ISO 7010:2011 – P007 Немає доступу для осіб з 
активними імплантованими 
кардіостимуляторами 

8 

 

ISO 7010:2011 – P014 Немає доступу для осіб з 
металевими імплантами 

8 

 

ISO 7010:2011 – P008 Не входити з металічними 
предметами або годинниками 

8 

 

IEC 60417-6166 (2012-07) Обережно, не іонізуюче 
електромагнітне 
випромінювання; Обережно, 
мікрохвильове випромінювання 

8, 9 

 

IEC 60417-5152 (2002-10) Випромінювання лазерних 
пристроїв 

 

 

IEC 60417-6151 (2012-02) Обережно, інфрачервоне 
випромінювання 

 

 

IEC 60417-5041 (2002-10) Обережно, гаряча поверхня  
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Додаток G 

(довідковий) 

Настанови для використання цього стандарту 

 

IEC 60519-1 надає велику кількість загальних вимог, що можуть або не 

можуть бути застосовними до окремого ЕН або ЕОМ устаткування або 

обладнання. Тому простого посилання на IEC 60519-1 без уточнень не 

вистачає. Виробник устаткування або обладнання, для якого не існує 

Спеціальних вимог, має використовувати IEC 60519-1 

a) шляхом обрання найбільш відповідної(них) опції(цій) з вимог, 

наведених у відповідних розділах; та 

b) шляхом модифікації окремих розділів, якщо необхідно, коли окремі 

вимоги для устаткування або обладнання адекватно визначені іншими 

відповідними стандартами, 

за умови, що обрані опції та модифікації не вплинуть негативно на 

рівень захисту, якого вимагає устаткування. 

Коли застосовують принципи, викладені вище, рекомендовано 

– посилатися на відповідні розділи та підрозділи цього стандарту, яких 

додержуються, з зазначенням, де треба, застосовної опції; 

– посилатися на відповідні розділи та підрозділи цього стандарту, що 

були модифіковані або розширені для дотримання специфічних вимог 

обладнання; та 

– посилатися прямо на відповідний стандарт щодо тих вимог до 

електричного обладнання, які адекватно визначені цим стандартом. 

В усіх випадках потрібна кваліфікація, щоб бути здатним: 

–  читати і розуміти всі вимоги IEC 60519-1; 

–  обирати застосовні вимоги з IEC 60519-1 там, де надані 

альтернативи; 
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–  ідентифікувати альтернативи або додаткові окремі вимоги, що 

відрізняються від вимог IEC 60519-1 або не охоплені останнім і визначені 

устаткуванням і його використанням; та 

–  визначити точно ці окремі вимоги; 

–  використовувати цей стандарт для завдань оцінки ризику. 

Рис. 1 з IEC 60519-1 є блок-схема типового устаткування і може бути 

використаний як відправна точка цього завдання. Доповнююча таблиця 2 

зазначає розділи та підрозділи, стосовні до окремого оснащення чи 

обладнання. Однак, IEC 60519 -1 є комплексний стандарт, i таблиця 2 може 

допомогти ідентифікувати опції застосування для окремого устаткування 

або обладнання та надати посилання на інші відповідні стандарти. 

Пріоритетна відповідальність виробника стосовно безпеки ЕН або 

ЕОМ устаткування або обладнання визначена вимогою 6.1.1. Підрозділ 

4.4 забезпечує допомогу та пропонує корисні концепції. Деякі з концепцій, 

надані поряд з відомостями щодо гранично допустимих значень у додатку 

B, додатку C та додатку D, істотно перевищують основну відповідальність 

виробника з точки зору 6.1.1. Ці аспекти можуть стати частиною його 

роботи, як стверджувалось у вступі. 
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Додаток H 

(довідковий) 

Зв`язок із серією ISO 13577 

 

Серія стандартів ISO 13577, розроблена ISO/TC 244 (Промислові печі 

та пов`язане з ними обладнання для оброблення) стосується безпеки 

промислових печей та супровідного обладнання для оброблення. Ці 

стандарти охоплюють термічне оброблююче обладнання (ТОО), що 

використовує різні види палив та електричну енергію. Сфера застосування 

цієї серії частково перекривається із сферою застосування серії IEC 60519, 

тому , коли можливо, застосовуються взаємні посилання. 

ISO 13577-1 та цей стандарт обидва є публікаціями щодо безпеки 

продукту, і вони перекривають усі аспекти безпеки одного або більше 

продуктів в межах сфери застосування TC одного продукту. Обидва 

стандарти посилаються один на одній, доречно і недвозначно. Це 

деталізовано у розділі 4 цього стандарту для підходу, за якого цей стандарт 

застосовують як первинний документ. 

У випадку, коли виробник використовує ISO 13577-1 як базовий 

стандарт (стандарт C-типу за  ISO 12100), він має посилатися на IEC 60519-

1 щодо вимог, стосовних до безпеки електрики, електронагрівання, 

прямого або опосередкованого контакту із небезпечними струмонесучими 

деталями та ефектів електричного перевантаження. Тоді буде можливість 

користуватися лише розділами 7 та 8, так само як частинами розділів 13 та 

14, охоплюючи відповідні додатки, цього стандарту. 
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оброблення. Безпека. Частина 4. Захисні системи 
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людини електромагнітних полів радіочастоти, від 0 кГц до 3 кГц) 

Директива Ради Євроатома від 13 травня 1996, що закладає базові 

стандарти на захист здоров`я робітників та загалу від небезпек, що 
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http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radioprotection/doc/legislation/9629_en.pdf 

Директива Європейського парламенту і Ради від 25 червня 2002 щодо 
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ризики, що постають з фізичних чинників (шум) – http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:042:0038:0044:EN:PDF 
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США, Департамент праці, робочої безпеки та здоров`я. Стандарти на 

робочу безпеку та здоров`я. Токсичні та небезпечні речовини. Іонізуюча 

радіація – 

http://www.gpo.gov/fdsys/search/pagedetails.action?st=29+CFR+1910.1096&gra

nuleId=CFR-2011-title29-vol6-sec1910-1096&packageId=CFR-2011-title29-vol6 

Настанови щодо встановлення гранично допустимих рівнів змінних 

у часі електричних, магнітних та електромагнітних полів  (нижче від 

300 ГГц. Фізика здоров`я 74 (4): 494-522; 1998 – 

http://www.icnirp.org/en/publications/index.html 

ICNIRP (Міжнародна комісія з захисту від неіонізуючого 

випромінювання): Перегляд настанов щодо гранично допустимих рівнів 

лазерного випромінювання на довжинах хвиль від 400 нм до 1,4 µм. Фізика 

здоров`я 79 (4): 431-440; 2000 – http://www.icnirp.org/en/publications/index.html 

Твердження щодо небезпеки далекого інфрачервоного 

випромінювання. Фізика здоров`я91 (6), 630-645, (2006) –  

http://www.icnirp.org/en/publications/index.html 

ICNIRP (Міжнародна комісія з захисту від неіонізуючого 

випромінювання): Настанови щодо гранично допустимих значень 

статичних магнітних полів. Фізика здоров`я 96 (4): 504‐514; 2009 – 

http://www.icnirp.org/en/publications/index.html 

ICNIRP (Міжнародна комісія з захисту від неіонізуючого 

випромінювання): Настанови для встановлення гранично допустимих 

рівнів змінних у часі електричного та магнітного полів (від 1 Гц до 100 кГц).  

Фізика здоров`я 99 (6): 818-836; 2010 – 

http://www.icnirp.org/en/publications/index.html 

ICNIRP (Міжнародна комісія з захисту від неіонізуючого випромінювання): 

Настанови ICNIRP щодо гранично допустимих значень некогерентного 

видимого та інфрачервоного випромінювання. Фізика здоров`я 105 (1), 74‐

91 (2013) 
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