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ПРИЧИНИ ТА РИЗИКИ ВИНИКНЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ МЕТАЛУРГІВ 

 

Аналіз  причин професійних захворюваностей дозволяє виявити закономірності їх виникнення та дає змогу 

розробити заходи щодо їх усунення. Комплексне дотримання  заходів та засобів, що перешкоджають виникненню 

професійних захворювань, дасть змогу зменшити кількість випадків професійних захворювань та зберегти здоров’я 

працівників металургійної галузі. 
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Забезпечення сприятливих умов праці та 

здоров’я працюючих є найважливішою харак-

теристикою трудового потенціалу будь-якої 

країни і значною мірою визначає економічний 

та соціальний стан суспільства. 

В процесі здійснення технологічних опера-

цій металургійного виробництва створюються 

несприятливі умови для працівників, що з ча-

сом може викликати професійні захворювання 

у працюючих. Професійними називають хво-

роби, виникнення яких пов’язане з певною 

трудовою діяльністю і впливом на організм 

конкретних несприятливих умов праці, так 

званих шкідливих виробничих чинників. До 

професійних хвороб належать насамперед хво-

роби, що виникають внаслідок безпосередньої 

дії на людей виробничих шкідливих факторів, 

а також ті, що за певних виробничих умов роз-

виваються значно частіше, ніж звичайно [1]. 

Метою даної  статті є визначення основних 

причин виникнення професійних захворювань 

та їх патологій у працівників металургійних 

підприємств, а також надання рекомендацій 

щодо мінімізації їх кількості.  

Характеристика шкідливих виробничіх 

чинників на робочих місцях в основних 

металургійних цехах  наведена в таблицях 1,2.  

Є кілька принципів класифікації 

професійних хвороб, кожний з яких 

спрямований на вирішення певних завдань 

теоретичного, практичного, навчального 

характеру. 

 

 

Таблиця 1 

Професійні шкідливості доменного виробництва 

Професія Професійні шкідливості 

Горнові   Пил, окис вуглецю, промениста енергія, висока температура 

Газівники та підручні Пил, окис вуглецю, висока температура 

Бригадири бункерів та робочі Пил, шум 

Машиністи вагон-вагів, помічники Вібрація, пил, шум 

Машиністи кранів Окис вуглецю, висока температура 

Бригадири розливних машин Висока температура, промениста енергія 

Жолобники та чугунщики Висока температура, пил 

Шлаковики  Висока температура, пил, шум 

Водопровідники  Висока температура, пил 

Каменярі  Пил, шум, вібрація  
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Таблиця 2 

Професійні шкідливості сталеплавильного виробництва 

Професія Професійні шкідливості 

Сталевари, підручні сталеварів Пил, промениста енергія, висока температура, окис вуглецю, шум 

Розливальники Пил, промениста енергія, висока температура, окис вуглецю, шум 

Каменярі Пил, висока температура, вібрація 

Машиністи розливних кранів, завалочних 

машин 

Пил, шум, вібрація, окис вуглецю, промениста енергія, висока 

температура 

Канавники Пил, промениста енергія, висока температура, вуглеводні 

Газівники Пил, доменний газ, окис вуглецю 

Електрозварювальники Пил, окис марганцю, двоокис заліза, азоту 

Оператори Промениста енергія 

 

Аналіз питомої професійної патології, які 

призводять до виникнення  професійної захво-

рюваності на металургійних підприємствах 

України, в залежності від впливу  на організм 

діючих факторів виробничого середовища 

наведено на рисунку 1.  

 
             Захворювання, пов’язані з впливом фізичних факторів 

                Захворювання, пов’язані з впливом промислових аерозолів 

                Захворювання, пов’язані з фізичними перевантаженнями та перенавантаженнями окремих огранів та 

систем 

                Захворювання, викликані впливом хімічних речовин ( інтоксикації ) 

                Захворювання, пов’язані з впливом біологічних факторів 

                Алергічні захворювання 

                Професійні новоутворення  

 

Рис. 1 – Питома вага професійної патології в залежності від факторів, що впливають на організм під час 

трудового процесу 

 

Проте робота в умовах впливу на організм 

шкідливих професійних чинників не завжди 

супроводжується розвитком професійної хво-

роби. У виникненні її провідну роль відіг-

рають кількість (доза) шкідливих речовин, які 

потрапляють в організм, або рівень вібрації, 

шуму тощо; тривалість дії їх на працюючих; 

фактори, які можуть зменшити вплив шкід-

ливостей на здоров’я; індивідуальна чут-

ливість людей до тих чи інших виробничих 

чинників. Негативні зміни в організмі відбу-

ваються тільки в тому випадку, якщо вплив не-

сприятливого виробничого чинника переви-

щує безпечний для здоров’я працюючого рі-

вень. Для шкідливих виробничих чинників 

встановлено гранично-допустимі концентра-

ції у повітрі робочої зони; температури; режи-

ми праці та відпочинку в залежності від тепло-

вого випромінювання та рівня шуму.  

Шкідлива дія виробничих чинників посилю-

ється при поєднанні їх з так званими супутніми 

несприятливими умовами праці і побуту, під 
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якими розуміється увесь комплекс негативних 

соціально-економічних умов. До них насампе-

ред належать шкідливі звички – вживання алко-

гольних напоїв, куріння, неправильна організа-

ція відпочинку, нераціональне харчування тощ. 

На рисунку 2 наведено діаграму відносного 

ризику професійної захворюваності, яку  виве-

ли Нагорна А.М., Вітте П.М., Соколова М.П., 

Кононова І.Г., Орехова О.3, Мазур В.В. [3]. 

 
Рис. 2. Діаграма сумарного відносного ризику професійної захворюваності в металургійній промисловості 

за 10 років 

 

Нерідко виникненню професійного захво-

рювання сприяє індивідуальна чутливість ор-

ганізму, тобто чутливість людини до дії тих чи 

інших факторів зовнішнього середовища. По-

няття індивідуальна чутливість організму 

включає, з одного боку–алергічні його реакції, 

а з другого–загально біологічну відповідь на 

дію тих чи ін. чинників. У роботі Севальнєва 

А.І. й  Шараварой Л. П. виявлено негативну 

тенденцію збільшення захворюваності з тим-

часовою втратою працездатності, яка пред-

ставлена на рисунку 3 [2]. У іншій їх роботі 

приведено співвідношення захворюваності 

звичайних людей з працівниками основних 

металургійних цехів (рисунок 4,5) [5]. 

 
Рис. 3. Рівень захворюваності з тимчасовою втратою працездатності 

 

 
Рис. 4. Частка захворювань, викликаних впливом шкідливих умов праці, у працівників доменного цеху (ARe, 

%) та серед населення в цілому (PAR) 
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Рис. 5. Частка захворювань, викликаних впливом шкідливих умов праці,  у працівників мартенівського 

цеху (ARe, %) та серед населення в цілому (PAR). 

 

Кундієв Ю.І., Нагорна А.М., Соколова М.П. 

Кононова І.Г в своїй праці чітко визначили  

динаміку та причини професійної захво-

рюваності [4] 

 На рис. 5 наведена динаміка виникнення 

професійної захворюваності в Україні за пе-

ріод з 2005 по 2014 роки, а на рисунку 6 по-

казані основні причини професійної захво-

рюваності в металургії. 

 
Рис.  2 – Динаміка професійної захворюваності в Україні за 2005-2014 роки 

 
           Конструктивні недоліки 

           Недосконалість технологічних процесів 

           Недосконалість санітарно-технічних пристроїв 

           Недосконалість робочих місць 

Рис. 3 – Відсоткове відношення причин виникнення професійної захворюваності в металургійній 

промисловості 
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Наявність небезпечних та шкідливих 

виробничих факторів викликає необхідність 

застосування спеціальних організаційно-

технічних заходів, що перешкоджають 

виникненню професійних захворювань [6]. 

Для забезпечення безпеки праці, має місце 

професійний відбір, мета якого виявляти осіб, 

непридатних за своїми фізичними і антропо-

метричним даними до участі в тому чи іншому 

виробничому процесі. 

Професійний відбір працюючих органі-

зовує відділ кадрів спільно з медико-санітар-

ною частиною комбінату. Відділ кадрів комбі-

нату спільно з медико-санітарною частиною 

комбінату організовує для всіх новоприбулих 

працівників медогляд, без якого не здійсню-

ється прийом на роботу. Визначається придат-

ність працівника за станом здоров'я для викон-

ання робіт за фахом. Надалі систематично за 

затвердженими графіками медсанчастиною 

проводяться медичні огляди в усіх цехах на 

виробництві. 

Вельми суттєвий елементом покращення 

умов праці являється раціональний режим пра-

ці та відпочинку, що забезпечує високу продук-

тивність праці за рахунок зменшення втоми [6]. 

Невід’ємною складовою збереження 

здоров’я металургів є лікувально-профілак-

тичне обслуговування. Облік протипоказань 

до роботи в металургійном виробництві, безза-

перечно є одним з факторів збереження пра-

цездатності. Періодичні медичні огляди робіт-

ників металургійної промисловості складають 

основу медичної профілактики професійних 

захворювань.  

Для виключення нещасних випадків при ви-

конанні технологічних операцій і обслугову-

ванні механізмів і машин, забезпечення без-

печних і здорових умов праці та запобігання 

впливу небезпечних і шкідливих виробничих 

факторів на людину необхідно передбачати 

комплекс спеціальних технічних засобів і за-

ходів: захист від теплових випромінювань 

(зменшення інтенсивності випромінювання 

джерела, захисне екранування джерела або ро-

бочого місця, повітряне душування, застосу-

вання засобів індивідуального захисту, орга-

нізаційні та лікувально-профілактичні заходи, 

механізація, автоматизація, дистанційне керу-

вання і спостереження, теплова ізоляція і гер-

метичність джерел випромінювання, екрану-

вання джерел випромінювання та робочих 

місць); використання аспіраційних систем; за-

хист від шуму і вібрації; застосування систем 

вентиляції, кондиціювання повітря; дотри-

мання режиму праці та відпочинку. Дотриман-

ня  вище перелічених заходів дасть змогу зме-

ншити кількість випадків професійних захво-

рювань за зберегти здоров’я працівників мета-

лургійної галузі.  
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Крюковская О.А., Передистый Б.А. 

ПРИЧИНЫ И РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МЕТАЛЛУРГОВ  

Анализ причин профессиональныъ заболеваний позволяет выявить закономерности их возникновения и дает 

возможность разработать мероприятия по их устранению. Комплексное соблюдения шагов и мер, 

препятствующих возникновению профессиональных заболеваний, позволит уменьшить количество случаев 

профессиональных заболеваний и сохранить здоровье работников металлургической отрасли. 

Ключевые слова: профессиональные заболевания, металлургическая отрасль, мероприятия 

 

Kriukovska O., Peredisty B. 

CAUSES AND RISKS OF PROFESSIONAL DISEASES OF METALLURGAS 

The analysis of the causes of occupational diseases makes it possible to identify the patterns of their occurrence and gives the 

opportunity to develop measures for their elimination. Comprehensive compliance with the steps and measures that prevent 

the occurrence of occupational diseases will reduce the number of cases of occupational diseases and preserve the health of 

workers in the metallurgical industry. 

Key words: occupational diseases, metallurgy, events 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


