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Проведены комплексные исследования и предоставлены характеристика условий труда и

трудового процесса на всех этапах добычи железной руды и их гигиеническая оценка. Важное
место в структуре факторов, которые формируют состояние здоровья работающих принадле-
жит условиям труда. Отмечено, что 75 % работников трудятся в условиях, которые не отвечают
гигиеническим нормативам. Условия труда при подземной добыче железной руды характеризу-
ются запыленностью воздуха рабочей зоны (до (12,42±3,28) мг/м3), неблагоприятным микрокли-
матом (температура воздуха 21–26 °С, относительная влажность — 85–97 %, скорость движе-
ния воздуха — до 4 м/с), интенсивным шумом ((115±7) дБА) и тяжелым и напряженным трудом.
Условия труда при открытой добыче железной руды характеризуются высокими концентрациями
пыли (до (10,87±3,15) мг/м3), неблагоприятным микроклиматом (летом 33–40°С и больше, от -10
до +5 °С зимой), интенсивным шумом ((83±3) дБА) и вибрацией на горнодобывающей технике ((63±
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Вступ

Перспективи розвитку дер-
жави значною мірою залежать
від здоров’я працюючих, їх
професійної активності, трудо-
вого довголіття. Працююче на-
селення — це та сила, яка
створює і підтримує матеріаль-
ну основу суспільства. Тому
проблема збереження здо-
ров’я працюючого населення
для держави є надзвичайно
актуальною і вагомою [1].

Забезпечення здоров’я пра-
цюючого населення — най-
важливіша функція держави,
основа соціальної політики, яка
на практиці реалізується шля-
хом створення безпечних умов
праці та здорових умов побу-
ту. Професійне здоров’я є од-
ним з інформативних показни-
ків стану суспільного здоров’я,
яке чутливо реагує не тільки
на соціально-економічні зміни,
якість життя, але й на умови
праці [1; 2]. Сьогодні проблема
стану професійного здоров’я
перебуває в центрі уваги Все-

світньої організації охорони
здоров’я (ВООЗ). На 49-й се-
сії Всесвітньої асамблеї охоро-
ни здоров’я схвалено Глобаль-
ну стратегію ВООЗ щодо за-
безпечення здорових і безпеч-
них умов праці на кожному ро-
бочому місці та прийнято Гло-
бальний план дії щодо охорони
здоров’я працюючих на 2008–
2017 рр. [3–5].

У територіальній структурі
України підприємства з видо-
бутку залізної руди є ядром ре-
гіональних систем, становлять
основу економіки і підтриму-
ють необхідний рівень соці-
ального забезпечення насе-
лення території. Нині в Украї-
ні працює 12 гірничорудних
підприємств, що видобувають
(млн. т): залізної руди — 55,9;
концентрату — більше 35; аг-
ломерату — більше 32; котунів
— близько 10. У нашій держа-
ві налічується п’ять основних
залізорудних підприємств, що
об’єднуються концерном «Укр-
рудпром». Усі вони сконцент-
ровані в Криворізькому залізо-

рудному басейні і представле-
ні Центральним ГЗК, Північним
ГЗК, Інгулецьким ГЗК, Півден-
ним ГЗК і Новокриворізьким
ГЗК. Крім того, виробництво
залізних руд здійснюють Арсе-
лорМіттал (Кривий Ріг), Запо-
різький і Полтавський залізо-
рудні комбінати.

Мета досліджень — вивчен-
ня сучасного стану умов праці
на підприємствах з видобутку
залізної руди та їх гігієнічна
оцінка.

Матеріали та методи
дослідження

Гігієнічні дослідження умов
праці проведено на 2570 робо-
чих місцях працівників за 2010–
2015 рр. при основних техно-
логічних процесах видобутку
залізної руди та проаналізова-
но протоколи досліджень ві-
домчих лабораторій. Загальну
гігієнічну оцінку умов і харак-
теру праці на робочих місцях
проводили згідно з ДСНтаП
«Гігієнічна класифікація праці
за показниками шкідливості та

±2) дБА), тяжелым и напряженным трудом. Условия труда и трудового процесса при добыче же-
лезной руды относятся к 3-му классу 2-й или 3-й степени вредности и оцениваются как вредные и
опасные.

Ключевые слова: добыча железной руды, условия труда, гигиеническая оценка.
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Comprehensive investigation was carried out and the characteristic of the working conditions and

the labor process at all stages of mining of iron ore and their hygienic assessment. So in underground
iron ore mining drilling and blasting method the dustiness of the working area reaches (12.42±3.28)
mg/m3. Equivalent noise levels reach (115±7) dBA, velocity — exceed acceptable levels in dB at 1–
20 parts mining equipment depending on its type and technological features of its application. While
the work is carried out in adverse climate. The temperature ranges from 21 to 26 °C, with relative
humidity from 85 to 97%, speed of air movement in workplaces ranges from 0.1 to 4 m/sec. The bur-
den of work is formed by raising and moving loads, awkward working posture, static exertion. The
intensity of work in all occupational groups is associated with risk for own life, increased responsibility
for the safety of others, the nature of work performed and labour regimes.

In open pit mining of iron ore working conditions characterized by work in the open air and used
mining equipment. So the high temperature in summer 33–40 °C or more, and low in winter from -10
to +5 °C create adverse microclimatic conditions. The high concentration of dust to (10.87±3.15) mg/m3.
Mining equipment is the source of intense noise, which is (83±3) dBA and the total vibration that de-
pends on the type of mining equipment and is (63±2) dBA.

Thus, at all stages of mining iron ore have the harmful and dangerous working conditions and the
labor process and limmoudim indicators are the dust concentration and the total vibration, underground
— performance dust, climate and the severity of work. The study open up prospects for further scien-
tific research aimed at the categorization of occupational risk, depending on the working conditions
and the development and implementation of preventive measures aimed at its reduction.

Key words: iron ore mining, labor conditions, hygienic evaluation.
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небезпечності факторів ви-
робничого середовища, важ-
кості та напруженості трудово-
го процесу» (наказ № 248 від
08.04.2014), далі — ДСНтаП.

Результати досліджень були
оброблені за допомогою стан-
дартного пакета програм Micro-
soft Office Excel 2003 (№ НК9ТК-
GB4KD-3936D-8R6С8-DJТНD)
та STATISTICA 6.0 (№ 31415-
9265-35897).

Результати дослідження
та їх обговорення

Видобуток залізної руди
здійснюється двома способа-
ми: підземним і відкритим. Під-
земний спосіб використовуєть-
ся переважно при глибокому
заляганні руди, відкритий —
при неглибокому.

Розробка руд підземним
способом включає розкриття,
підготовку до очисного вий-
мання і безпосередньо очисне
виймання. Підготовчі роботи
до очисного виймання залізної
руди проходять по порожніх
породах з горизонтальних ви-
робок основних горизонтів. Ос-
новними технологічними опе-
раціями при цьому є буріння
шпурів, вибух, завантаження
гірничої маси в транспортні за-
соби і доставка її до стовбура
з подальшою видачею на по-
верхню. Процес очисного ви-
ймання, тобто безпосередньо
видобуток руди, включає бу-
ріння свердловин, відбій ру-
ди, доставку її із забою на від-
котний горизонт з подальшим
транспортуванням до підзем-
них бункерів. Під час прохо-
дження підготовчих виробок і
очисного виймання, за необ-
хідності, проводиться їх кріп-
лення. З підземних бункерів
руда надходить на підземну
дробарку, а потім видається
скіпами на поверхню до при-
ймальних бункерів дробарно-
сортувальних фабрик шахт.
На дробарно-сортувальних

фабриках шахт проводять по-
дрібнення руди і сортування її
за фракціями.

При підземному видобутку
залізної руди буровибуховим
способом запиленість повітря
робочої зони при проходженні
горизонтальних виробок дося-
гає (12,42±3,28) мг/м3, при
скреперуванні та транспорту-
ванні залізної руди — (7,44±
±2,86) мг/м3. Під час кріплення
виробок у шахтних стовбурах
запиленість повітря робочої зо-
ни становить (3,70±1,12) мг/м3.
При подрібненні залізної руди
на підземних дробарках за-
пиленість повітря робочої зо-
ни досягає (21,76±3,17) мг/м3

(табл. 1). Концентрація окису
вуглецю у повітрі робочої зо-
ни не перевищує допустимих
нормативів і належить до 2-го
класу (допустимого). Згідно з
ДСНтаП, концентрація пилу при
підземному видобутку залізної
руди перевищує допустиму у 2–
12 разів і належить до 3-го кла-
су 2–4-го ступеня шкідливості.

При цьому роботи ведуться
в несприятливому мікрокліма-

ті. Температура повітря в теп-
лу і холодну пору року знахо-
диться приблизно на одному
рівні та коливається від 21 до
26 °С при відносній вологості
повітря від 85 до 97 %, швид-
кість руху повітря на робочих
місцях коливається від 0,1 до
1,5 м/с, а у відкотних штреках
сягає 3–4 м/с (табл. 2). Згідно
з ДСНтаП, параметри мікроклі-
мату належать до 3-го класу
2-го ступеня шкідливості.

Еквівалентні рівні шуму при
використанні переносних пер-
фораторів і бурових кареток до-
сягають (115±7) дБа. При транс-
портуванні гірничої маси утво-
рюється шум інтенсивністю
(110±4) дБа, а при роботі підзем-
них дробарок — (115±6) дБа,
що, згідно з ДСНтаП, належить
до 3-го класу 3–4-го ступеня
шкідливості (табл. 3).

Еквівалентні коректовані рів-
ні віброшвидкості при роботі
ручними перфораторами пе-
ревищують допустимі рівні на
1–20 дБ.

Важкість праці формується
за рахунок підіймання і пере-

Таблиця 1
Запиленість і загазованість повітря

при підземному та відкритому видобутку
залізної руди

                    Робоче місце Пил, мг/м3 Окис вуглецю
 (II), мг/м3

Підземний видобуток залізної руди

Розкриття родовищ корисних копалин 3,70±1,12 2,70±0,38
(шахтні стовбури)

Очисні роботи (буріння шпурів, 12,42±3,28 4,04±0,22
вибухові роботи, навантаження)

Транспортування гірничої маси 7,44±2,86 4,55±0,56
(шахтний транспорт)

Підземна дробарка 21,76±3,17 2,13±0,04

Відкритий видобуток залізної руди

Виймання залізної руди 6,54±1,64 1,12±0,05
(екскавація, буріння, вибухові роботи)

Навантаження 10,87±3,15 2,16±0,67
та транспортування гірничої маси

Дробарно-сортувальні фабрики 10,52±1,52 4,89±1,28
(дроблення, грохочення, сортування)

Примітка. У табл. 1–5: p<0,05.
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міщення вантажів, незручної
робочої пози, статичного на-
вантаження. Напруженість пра-
ці у всіх професійних групах
пов’язана з наявністю ризику
для власного життя, підвище-
ною відповідальністю за без-
пеку інших осіб, характером
роботи, що виконується, та ре-
жимами праці.

Таким чином, при підземно-
му видобутку залізної руди умо-
ви праці, згідно з ДСНтаП, на-
лежать до 3-го класу 3-го сту-
пеня шкідливості.

Розробка руд відкритим спо-
собом включає проведення роз-
кривної роботи з поступовим
вийманням руди. Основними
технологічними операціями при
виконанні цих видів робіт є екс-
кавація, буріння, зривання, за-
вантаження і транспортування.
Порожня порода складується у
відвали, а руда надходить у
приймальні бункери дробильних
фабрик гірничо-збагачувальних
комбінатів. Обробка родовищ
проводиться горизонтальними
шарами зверху вниз. Як прави-
ло, роботи ведуться одночасно
на кількох горизонтах.

При відкритому видобутку
залізної руди умови праці по-
в’язані з впливом низки не-
сприятливих факторів вироб-
ничого середовища, що харак-
теризуються роботою на від-
критому повітрі та використан-
ням гірничої техніки. Так, висо-
ка температура повітря влітку —
30–35 °С і більше і низька взим-
ку — від -10 до + 5 °С створю-

ють несприятливі мікрокліма-
тичні умови (див. табл. 2). У ка-
бінах технологічного транспо-
рту влітку температура повітря
сягає (34,75±1,04) °С, що, згі-
дно з ДСНтаП, належить до 3-
го класу 3-го ступеня шкідли-
вості.

Високі концентрації пилу
(див. табл. 1), що у кілька
разів перевищують ГДК, на-

Таблиця 2
Мікрокліматичні умови при підземному та відкритому видобутку залізної руди

                   Температура повітря, °С    Відносна вологість повітря, % Швидкість
                    Робоче місце Тепла Холодна Тепла Холодна руху по-

пора року пора року пора року пора року вітря, м/с

Підземний видобуток залізної руди

Розкриття родовища (шахтні стовбури) 23,15±2,15 22,84±2,19 92,12±5,64 90,14±3,87 3,49±0,04

Відокремлення гірничих порід 25,05±1,55 24,24±0,17 93,26±1,23 91,18±1,22 0,33±0,02
та видача їх на транспортні виробки
(очисні роботи)

Транспортування гірничої маси 22,37±3,69 20,11±1,06 90,47±3,78 88,17±2,65 4,59±0,24
(шахтний транспорт)

Підземна дробарка 24,09±1,20 23,35±0,79 92,16±2,25 88,14±2,44 0,15±0,02

Відкритий видобуток залізної руди

Виймання залізної руди 32,89±1,97 7,14±0,76 59,43±2,23 58,93±2,90 3,22±0,04
(екскавація, буріння, вибухові роботи)

Навантаження 34,75±1,04 2,08±0,26 51,49±2,69 60,35±2,57 2,88±1,00
та транспортування гірничої маси

Дробарно-сортувальні фабрики 30,17±5,34 5,87±3,99 64,57±10,55 68,31±1,76 2,15±0,35
(дроблення, грохочення, сортування)

Таблиця 3
Рівні шуму на робочих місцях при підземному

та відкритому видобутку залізної руди

                            Робоче місце Еквівалентний
рівень шуму, дБА

Підземний видобуток залізної руди

Розкриття родовища (шахтні стовбури) 98±12

Відокремлення гірничих порід і видача їх 115±7
на транспортні виробки (очисні роботи)

Транспортування гірничої маси 110±4
(шахтний транспорт)

Підземна дробарка 115±6

Відкритий видобуток залізної руди

Виймання залізної руди 83±3
(екскавація, буріння, вибухові роботи)

Навантаження та транспортування гірничої маси 92±4

Дробарно-сортувальні фабрики 110±5
(дроблення, грохочення, сортування)
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явні при розкритті — (6,54±
±1,64) мг/м3 та навантажу-
вально-розвантажувальних
роботах — (10,87±3,15) мг/м3,
що, згідно з ДСНтаП, належить
до 3-го класу 2-го або 3-го сту-
пеня шкідливості.

Гірнича техніка є джерелом
інтенсивного шуму, що стано-
вить (83±3) дБа (див. табл. 3)
та загальної вібрації, що зале-
жить від виду гірничої техніки
і становить (63±5) дБа в кабі-
нах екскаваторів, (59±3) дБа в
кабінах тепловозів і (65±5) дБа
в кабінах великовантажних ав-
томобілів (табл. 4).

У середньому, у типовому
кар’єрі працює 30 % бурової

техніки, 10 % екскаваторів, 49 %
великовантажних автомобілів і
11 % тепло- й електровозів.
Майже половина робочих місць
на даному обладнанні нале-
жить до небезпечних за рівнем
загальної вібрації.

Характер трудового проце-
су при відкритому видобутку
залізної руди пов’язаний з не-
зручною робочою позою, періо-
дичним переміщенням ван-
тажів. Напруженість трудового
процесу визначається наяв-
ністю ризику для власного жит-
тя та відповідальністю за жит-
тя інших осіб, характером і ре-
жимом праці.

Отже, при відкритому ви-
добутку залізної руди умови
праці належать до 3-го класу
2-го ступеня шкідливості, при-
чому лімітуючими показниками
є концентрація пилу та загаль-
на вібрація (табл. 5).

Висновки

1. Важливе місце у структу-
рі факторів, що формують стан
здоров’я працюючих, належить
умовам праці; 75 % працівни-
ків зайняті в умовах, що не від-

повідають гігієнічним нормати-
вам.

2. Умови праці при підзем-
ному видобутку залізної руди
характеризуються запиленістю
повітря робочої зони (до (12,42±
±3,28) мг/м3), несприятливим
мікрокліматом (температура
повітря 21–26 °С, відносна во-
логість — 85–97 %, швидкість
руху повітря — до 4 м/с), інтен-
сивним шумом — (115±7) дБа та
важкою і напруженою працею.

Умови праці при відкритому
видобутку залізної руди ха-
рактеризуються високими кон-
центраціями пилу (до (10,87±
±3,15) мг/м3), несприятливим
мікрокліматом (влітку 33–40 °С
і більше, від -10 до +5 °С взим-
ку), інтенсивним шумом — (83±
±3) дБа та вібрацією на гірни-
чій техніці — (63±2) дБа, важ-
кою і напруженою працею.

3. Умови праці та трудово-
го процесу при видобутку заліз-
ної руди належать до 3-го кла-
су 2-го або 3-го ступеня шкід-
ливості й оцінюються як шкід-
ливі та небезпечні.

4. Проведені дослідження
відкривають перспективи для

Таблиця 4
Рівні загальної вібрації

гірничої техніки
при відкритому видобутку

залізної руди

      Обладнання La сер., дБ

Кабіни екскаваторів 63±5

Кабіни тепловозів 59±3

Кабіни великован- 65±5
тажних автомобілів

Примітка. La сер. — еквівалентний
коректований рівень щодо 3·10-4.

Таблиця 5
Гігієнічна оцінка умов праці робітників, що зайняті видобутком залізної руди

Мікро- Важкість Напруже- Хімічний Загальна
              Технологічний процес клімат Пил праці ніcть праці Шум фактор оцінка

умов праці

Підземний видобуток залізної руди

Розкриття родовищ корисних копалин 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 2 3.3
(шахтні стовбури)

Очисні роботи (буріння шпурів, 3.3 3.4 3.2 3.2 3.2 2 3.4
вибухові роботи, навантаження)

Транспортування гірничої маси 3.2 3.3 3.2 3.2 3.2 2 3.3
(шахтний транспорт)

Підземна дробарка 3.2 3.4 3.1 3.2 3.3 2 3.4

Відкритий видобуток залізної руди

Виймання залізної руди (екскавація, 3.1 3.3 3.2 3.2 3.1 2 3.3
буріння, вибухові роботи)

Навантаження та транспортування 3.2 3.4 3.1 3.2 3.2 2 3.4
гірничої маси

Дробарно-сортувальні фабрики 3.1 3.4 3.2 3.2 3.4 2 3.4
(дроблення, грохочення, сортування)
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подальшого наукового пошуку,
спрямованого на категоруван-
ня професійного ризику залеж-
но від умов праці та розроб-
лення і впровадження профі-
лактичних заходів, що сприя-
тимуть його зниженню.
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Исследование выполнено на 15 мертворожденных, сроком гестации 39–40 нед., погибших

от причин, не связанных с заболеваниями головного или спинного мозга. В работе представле-
ны результаты исследования гистометрических параметров и структуры продолговатого мозга
у плодов человека 39–40 нед. внутриутробного развития. Определены размеры ядер продолго-
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Most scientific papers, which examined the prenatal development of the medulla oblongata
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