
Правила техніки безпеки і охорони праці 
 

ОБЛИЦЮВАЛЬНІ РОБОТИ 
 

Охорони праці для конкурсанта (облицювальника-плиточника) 
 

При складанні інструкції враховані рекомендації про організацію служби 
охорони праці в загальноосвітньому закладі системи Міністерства освіти і науки 
України. 

1. Загальні вимоги безпеки 
             1.1. До виконання облицювальних робіт допускаються конкурсанти: 
-  які досягли 18-річного віку (при роботі із застосуванням клеїв, розчинів); 
-  пройшли попередній медичний огляд;  
- професійно навчені,  проінструктовані відповідно до вимог безпеки з загальних 
питань охорони праці, з електробезпеки, при роботі з електроінструментом. 

Конкурсант повинен бути навчений безпечним методам праці за всіма видами 
робіт, які він виконував.  
           1.2. Конкурсант (облицювальник) зобов'язаний: 
- дотримуватися вимог правил внутрішнього трудового розпорядку, що стосуються 
охорони праці; 
- користуватися виданим спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту 
та запобіжними пристосуваннями; 
- пам'ятати про особисту відповідальність за дотримання правил техніки безпеки 
товаришів по роботі; 
- не допускати присутності на робочому місці сторонніх осіб; 
- виконувати тільки ту роботу, по якій проінструктований і до виконання якої 
допущений 
керівником; 
- не виконувати розпоряджень керівника, якщо вони суперечать вимогам безпеки 
праці; 
- дотримуватися правил особистої гігієни; 
- вміти надавати першу допомогу потерпілому при виконанні робіт; 
- про всі порушення вимог безпеки праці та випадки виробничого травматизму 
негайно повідомити керівництво. 
            1.3. Забороняється: 
- перебування працівників у нетверезому стані на території майданчика, в санітарно-
побутових приміщеннях; 
- куріння в необладнаних і невідведених місцях. 
             1.4. При виконанні робіт на облицювальника можуть впливати наступні 
небезпечні і шкідливі виробничі фактори: 
- робота в зоні дії механізмів; 
- ручне обладнання (механічне, електричне); 
- умови з підвищеною небезпекою ураження електричним струмом. 
            1.5. З метою пожежо- та вибухобезпеки: 
- не використовувати гас і бензин для миття рук і чищення одягу; 
- не протирати інструмент, обладнання, механізми ганчір’ям, змоченим в бензині або 
гасі; 
- не працювати в промасленому спецодязі. 



 
              1.6. Конкурсант (облицювальник) повинен користуватися запобіжним 
пристосуванням, засобами індивідуального захисту: 
- окулярами (при вирубуванні, підтесуванні і підкопуванні плиток, підготовці і 
очищення плит і поверхонь під облицювання); 
- респіратором (при припорошенні сухим цементом прошарку під плиткові підлоги);  
- бавовняними рукавицями (при сортуванні плиток); 
- гумовими рукавичками (при роботі з електрифікованим інструментом); 
- гумовим взуттям (при роботі з електроінструментом в умовах з підвищеною 
небезпекою). 
             1.7. Конкурсанти зобов'язані дбайливо ставитися до виданих в їх користування 
спеціального одягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту. 
              1.8. Конкурсанти повинні бути забезпечені спецодягом, спецвзуттям та 
засобами індивідуального захисту. 
 
             2. Вимоги безпеки перед початком роботи 
             2.1. До початку облицювальних робіт повинні бути: 
- проведена перевірка поверхонь за участю керівництва (перевірена міцність 
кріплення перегородок, наявність прихованої електропроводки і інших мереж в 
каналах і нішах, закладених кріпильних деталей і приладів); 
- встановлені засоби підмощування; 
- організовано освітлення; 
- підготовлені склади для зберігання матеріалів; 
- підготовлені майданчики та обладнання для приготування клеїв і обробки плитки. 
            2.2. Перед початком виконання робіт: 
- ознайомитися з проектом виконання робіт звертаючи увагу на небезпечні і шкідливі 
виробничі фактори; 
- перевірити наявність і справність засобів індивідуального захисту та запобіжних 
пристроїв; 
- оглянути робоче місце, відповідність його організації вимогам безпеки; прибрати 
непотрібні матеріали, предмети, звільнити проходи; 
- оглянути і підготувати для роботи необхідні інструменти і пристосування.  
 
Організація місць приготування розчинів, клеїв і місць обробки облицювальних 
матеріалів 
            2.3. Розчино- клеєзмішувачі повинні встановлюватися на рівній поверхні. 
Спосіб закріплення повинен виключати можливість самовільного переміщення в 
процесі роботи і перекидання обладнання під дією сили тяжіння або зовнішніх 
навантажень. 
           2.4. При огляді розчино- клеєзмішувачів перевірити: 
- відсутність сторонніх предметів в змішувальному пристрої, на вузлах; 
- пускові пристрої та заземлення; 
- ізоляцію електропроводки. 
            2.5. Місця обробки плитки на майданчику розташовувати відповідно до 
проекту виконання робіт. Зона роботи повинна бути огороджена. 
            2.6. Робочі місця, розташовані на відстані менше 3 м один від одного повинні 
бути обладнані захисними екранами. 
            2.7. Для установки і обробки облицювальних матеріалів повинні 



застосовуватися спеціальні підставки, столи. 
           2.8. Приміщення для сухої обробки облицювальних матеріалів повинні бути 
обладнані пиловідсмоктувальної пристроями і припливно-витяжною вентиляцією.  
Засоби переміщення і подачі матеріалів на робочі місця 
           2.9. Для переміщення матеріалів в межах поверху повинні використовуватися 
справні ручні візки зі знімними контейнерами. Контейнери повинні мати справні 
замикаючі пристрої, що запобігають випадання матеріалів при переміщенні. 
 
Організація складування і зберігання матеріалів 
            2.10. Матеріали, що використовуються при виконанні облицювальних робіт, 
повинні складуватися в спеціально обладнаних місцях, визначених у проектах 
виконання робіт. 
            2.11. Складування пилоподібних матеріалів (клей для плитки , цемент, і ін.)  в 
паперовій тарі повинно здійснюватися в закритих сухих приміщеннях. 
 
Протипожежні норми. 
            2.12. Конкурсант повинен користуватися справними інструментами і 
пристосуваннями, електроінструментом. 
            2.13. Дерев'яні рукоятки інструменту і пристосувань повинні бути виготовлені 
з деревини твердих і в'язких порід (граба, ясена, клена, бука, в'яза або берези), гладко 
оброблені і надійно закріплені. 
            2.14. Дерев'яні рукоятки повинні насаджуватися на загострені кінці 
інструментів. У місцях насадки рукоятки повинні бути обрамлені бандажними 
кільцями. 
            2.15. Довжина ручок  молотків та інших ударних інструментів повинна бути не 
менше 150 мм. 
            2.16. Гострі кромки на інструментах в неробочій частині повинні бути 
притуплені. 
           2.17. Абразивний інструмент не повинен мати тріщин на абразивному колі. 
           2.18. Забороняється користуватися ручним інструментом, що має: 
- вибоїни, тріщини, відколи в робочій частині; 
- задирки і гострі ребра в місцях затиску рукою. 
           2.19. Для перенесення і зберігання інструментів конкурсант (облицювальник) 
повинен використовувати індивідуальну сумку або портативний ручний ящик. Гострі 
частини інструментів повинні бути захищені чохлами. 
 
           3 Вимоги безпеки під час виконання роботи 
 Робота з ручними машинами 
            3.1. Ввімкнення електроінструменту в електричну мережу повинно 
проводитися за допомогою штепсельних з'єднань, що забезпечують випереджальне 
підключення заземлення при ввімкненні і пізніше його розмикання при відключенні. 
            3.2. Довжина токопровідного кабелю повинна бути такою, щоб не відбувалося 
натягування і послаблення контактів в штепсельному з'єднанні. 
            3.3. Під час роботи стежити за станом ізоляції кабелю, не допускати його 
падіння до робочих органів обладнання. 
            3.4. Забороняється: 
- допускати перетинання електропроводів з електричними кабелями, сталевими 
канатами; 



- натягувати, перегинати і скручувати проводи електроінструменту; 
- працювати з приставних драбин або драбин; 
- тримати ручне електричне обладнання за провід, торкатися його обертових частин 
або замінювати різальний інструмент до повної зупинки двигуна. 
 
Приготування розчинів і клеїв 
            3.5. Очищати, оглядати розчино-  клеєзмішувачі дозволяється після зупинки і 
відключення їх від електромережі. 
           3.6. забороняється: 
- Розвантажувати і очищати лопатами та іншими ручними інструментами емкості і 
корита змішувальних машин під час їх роботи (на ходу); 
            3.7. Перед транспортуванням змішувача на інше місце від'єднати 
електропроводку, заземлення. 
 
            4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях  
             4. 1. При виконанні облицювальних робіт нещасні випадки відбуваються з 
наступних причин: 
- допуск до роботи ненавчених або недостатньо кваліфікованих конкурсантів; 
- порушення вимог безпеки при організації робочих місць; 
- невикористання засобів індивідуального захисту та запобіжних пристроїв; 
- користування неперевіреним або несправним ручними електрообладнанням; 
              4.2. У разі несправності працюючого електроустаткування (порушення 
електроізоляції, перегрів електродвигуна, поява стуку, раптова зупинка і ін.) негайно 
його вимкнути. Для продовження роботи (без ремонту) цим електроустаткуванням 
користуватися не можна. 
              4.3. При виникненні пожежі керуватися вимогами інструкції по пожежному 
безпеки. При організації гасіння пожежі використовувати первинні засоби 
пожежогасіння (вогнегасники). 
              4.4. Забороняється гасити водою або пінними вогнегасниками 
електрообладнання і електропроводи, що знаходяться під напругою. 
 
                 Інструкція  з охорони праці при роботі з електричним плиткорізом 
 

1. Загальні вимоги охорони праці 
               1.1. До самостійної роботи з електричним плиткорізом допускаються особи 
не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, вступний інструктаж, первинний 
інструктаж. 
              1.2. Конкурсант зобов'язаний: 
              1.2.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку. 
               1.2.2. Правильно застосовувати засоби індивідуального та колективного 
захисту. 
              1.2.3. Дотримуватися вимоги охорони праці. 
               1.2.4. Надавати першу допомогу постраждалим від електричного струму і 
при інших нещасних випадках. 
              1.2.5.  Вміти застосовувати первинні засоби пожежогасіння. 
               1.3. При роботі з електричним плиткорізом можливі впливи наступних 
небезпечних і шкідливих виробничих факторів: 
-підвищення значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може 



відбутися через тіло людини;  
-підвищений рівень вібрації; підвищена або знижена температура повітря 
робочої зони; підвищена вологість повітря; 
-розташування робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі (підлоги, 
перекриття); недостатня освітленість робочих місць; 
                 1.4. Конкурсант повинен бути забезпечений спецодягом та іншими засобами 
індивідуального захисту.  
                 1.5. Забороняється експлуатувати електричний плиткоріз при виникненні 
хоча б однієї з таких несправностей: 
 -нечіткої роботи вимикача; 
 -витікання мастила з редуктора або вентиляційних каналів; -поява диму або 
запаху, характерного для ізоляції, що горить; -поява підвищеного шуму, стуку, 
вібрації; -поломці або появи тріщин в корпусних деталях. 
                  1.6. Всі роботи з підготовки електричного плиткорізу до роботи повинні 
проводитися при відключеній електромережі. 
                  1.7. У процесі роботи необхідно стежити за нагріванням плиткоріза. 
Практично нагрів визначають оголеною долонею руки, яку прикладають до поверхні 
корпусу. При нагріванні рука не витримує дотику, при цьому електричний плиткоріз 
повинен бути відключений від мережі. 
                 1.8. У випадках травмування або нездужання необхідно припинити роботу, 
сповістити про це керівника робіт і звернутися до медичного закладу. 
 

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи 
 
              2.1. Одягти спецодяг, спецвзуття та засоби індивідуального захисту. 
               2.2. Перевірити відповідність напруги і частоти в електричній мережі 
напруги і частоти струму електродвигуна електричного плиткоріза зазначеного в 
паспорті. 
              2.3. При підготовці електричного плиткоріза до роботи необхідно: 
- використовувати прилад тільки за призначенням;  
- обережно поводьтеся з обертовим диском; 
- дбайливо поводьтеся з плиткорізом; 
- не піддавайте його ударам і перевантаженням; 
- регулярно очищайте від забруднень; 
- не працюйте з плиткорізом без захисного кожуха; 
- завжди опускайте захист на алмазний диск під час роботи; 
- не нахиляйтеся до диска, що обертається; 
- завжди щільно притискайте оброблюваний виріб до робочого столу, відрізані 
частини виробу не повинні розлітатися в сторони; 
- забороняється торкатися до відрізаних частин плитки під час обертання диска 
ЗАВЖДИ відключайте плиткоріз від мережі електроживлення, перш, ніж виправити 
неполадки або прибрати відрізані частини плитки; 
- не залишайте без нагляду ввімкнутий плиткоріз; 
- слідкуйте за роботою обертового диска і двигуна. 
              2.4. Про всі недоліки і несправності інструмента, пристосувань і засобів 
захисту, виявлених при огляді, доповісти керівнику робіт для вжиття заходів для їх 
усунення. 
 



                
3. Вимоги охорони праці під час роботи 

 
               3.1. Порядок ввімкнення електричного плиткорізу:  
- підключити плиткоріз до електромережі штепсельною вилкою; 
- встановити плиткоріз на оброблюваний об'єкт; 
- прикласти статичне зусилля натискання уздовж осі робочого інструмента. 
Натискання на плиткоріз має проводитися з рівномірним зусиллям;  
- натиснути на курок вимикача; 
- для тривалої роботи зафіксувати курок. 
 

4. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях 
 

                  4.1 При виникненні аварій і ситуацій, які можуть привести до аварій і 
нещасних випадків, необхідно: 
                 4.1.1. Негайно припинити роботи і сповістити керівника робіт. 
                  4.1.2. Під керівництвом керівника робіт оперативно вжити заходів щодо 
усунення причин аварій або ситуацій, які можуть призвести до аварій або нещасних 
випадків. 
                  4.1.3. При виявленні будь-яких несправностей робота з плиткорізом 
повинна бути негайно припинена. 
                 4.2. При виникненні пожежі, задимлення: 
                  4.2.1. Негайно повідомити в пожежну охорону, сповістити працюючих, 
довести до відома керівника підрозділу, повідомити про пожежу на пост охорони. 
                  4.2.2. Відкрити запасні виходи з будівлі, знеструмити електроживлення, 
закрити вікна і прикрити двері. 
                  4.2.3. Приступити до гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння, 
якщо це не пов'язано з ризиком для життя. 
                 4.2.4. Організувати зустріч пожежної команди. 
                 4.2.5. Покинути будинок і знаходитися в зоні евакуації.  
                 4.3. При нещасному випадку: 
                  4.3.1. Негайно організувати першу допомогу потерпілому і при 
необхідності доставку його в медичну організацію, повідомити, адміністрації коледжу 
та інженеру з охорони праці . 
                  4.3.2. Вжити невідкладних заходів щодо запобігання розвитку аварійної або 
іншої надзвичайної ситуації та впливу травмуючих чинників на інших осіб. 
                  4.3.3. Зберегти до початку розслідування нещасного випадку обстановку, 
якою вона була на момент події, якщо це не загрожує життю і здоров'ю інших осіб і не 
веде до катастрофи, аварії або виникнення інших надзвичайних обставин, а в разі 
неможливості її збереження - зафіксувати обстановку (скласти схеми, провести інші 
заходи). 
 

5. Вимоги охорони праці після закінчення роботи 
 

                 5.1. Відключити електричний плиткоріз від мережі живлення. 
                  5.2. Очистити інструмент, подовжувач шнур від бруду і вологи. Не можна 
мити плиткоріз з шланга і опускати інструмент в воду. 
                  5.3. Зберігати електричний інструмент, подовжувач шнур в сухому 



опалювальному приміщенні. Перед тривалим зберіганням злегка потрібно змастити 
алмазний диск і деталі спеціальним маслом. 
              5.4. Провести прибирання робочого місця. 
               5.5. Про всі несправності, помічені в процесі роботи, доповісти 
безпосередньому керівнику робіт. 
 


