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PHYSIOLOGICALHYGIENIC PECULIARITIES OF THE LABOURAMONG THE
OPERATORS OF THE BOTTLING OF NONALCOHOLIC AND LOWALCOHOLIC
BEVERAGES INTO THE GLASS CONTAINERS IN MODERN MANUFACTURE
Brukhno R.P.
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ОПЕРАТОРІВ З РОЗЛИВУ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ
ТА СЛАБОАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ У СКЛЯНУ ТАРУ
У СУЧАСНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
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раховуючи бурхливий розвиток
харчової промисловості, зокре
ма галузі з виробництва безал
когольних та слабоалкогольних
напоїв, що проявляється наро
щенням потужностей та авто
матизацією процесів, виробни
чий шум стає провідним шкід
ливим фактором на підприєм
ствах цієї промисловості. Ви
робничий шум впливає на орга
нізм працівників різних профе
сій у поєднанні з іншими факто
рами виробничого середовища
і трудового процесу залежно
від особливостей технології в
окремих виробництвах. Попри
це умови праці на підприєм
ствах харчової промисловості
залишаються маловивченими.
Тому актуальним є дослідження

ФИЗИОЛОГОГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТРУДА ОПЕРАТОРОВ
РАЗЛИВА БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ И СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
В СТЕКЛЯННУЮ ТАРУ В СОВРЕМЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Брухно Р.П.
Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев
Цель исследования. На основе изучения условий труда
и состояния здоровья дать гигиеническую оценку риска
воздействия вредных факторов производственной среды,
в частности шума, на организм операторов разлива
безалкогольных и слабоалкогольных напитков и обосновать
оздоровительные рекомендации.
Материалы и методы исследования. Исследования проведены
на предприятии "Росинка". Оценивались уровни шума, параметры
микроклимата, освещенность на рабочих местах, тяжесть
и напряженность труда операторов. Определялся биологический
возраст работающих. Анализировалась заболеваемость
операторов по материалам периодических медицинских осмотров.
Результаты. Установлено, что операторы испытывают
комплексное воздействия производственного шума,
неблагоприятного микроклимата и недостаточного уровня
искусственной и естественной освещенности. Ведущим вредным
фактором производственной среды является шум, уровни
которого превышают допустимые величины на 15,6 дБА. Условия
труда операторов, согласно ГН 3.3.53.3.8; 6.6.10832001 г.,
относятся к классу вредности 3.2 (вредные). Обнаружен высокий
уровень заболеваемости сенсоневральной тугоухостью
(16,02±4,90)%, болезнями глаза и его придатков (53,40±6,66)%,
органов дыхания (30,26±6,13)%, органов пищеварения
(8,90±3,80)% среди работников "шумовых" профессий.
Обнаружены ускоренные темпы старения операторов.
Выводы. Установлена причинноследственная связь между
условиями, характером труда и уровнями заболеваемости,
показателями биологического возраста операторов.
Ключевые слова: физиолого3гигиеническая оценка,
производственный шум, операторы, сенсоневральная тугоухость.
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впливу шуму на звукосприй
мальний апарат слухового ана
лізатора, дослідження і аналіз
загальної захворюваності, що
виникає у працівників "шумо
вих" професій харчової проми
словості.
Мета дослідження. На ос
нові вивчення умов праці та
стану здоров'я дати гігієнічну
оцінку ризику впливу шкідли
вих чинників виробничого се
редовища, зокрема шуму, на
організм операторів з розливу
безалкогольних та слабоалко
гольних напоїв і обґрунтувати
оздоровчі рекомендації.
Матеріали та методи до
слідження. Об'єктом дослі
дження слугували технологічні
процеси цехів з розливу безал
когольних і слабоалкогольних
напоїв у скляну тару та операто
ри з розливу безалкогольних і
слабоалкогольних напоїв під
приємства "Росинка", які зазна
ють дії чинників виробничого
середовища і трудового проце
су.
Вимірювання рівнів шуму на
робочих місцях проводили за
допомогою приладу "Larson Da
vis 800B" згідно з ДСН 3.3.6.037
99 "Санітарні норми виробничо
го шуму, ультразвуку та ін
фразвуку". Кількість вимірів на
кожному робочому місці стано
вила не менше 3. Результати ви
мірів параметрів виробничого
шуму оцінювали відповідно до
ДСН 3.3.6.03799 з урахуванням
виду трудової діяльності.
Мікроклімат виробничих при
міщень вивчали у холодний пе
ріод року згідно з вимогами
ДСН 3.3.6.04299 "Санітарні
норми мікроклімату виробни
чих приміщень". Температуру
та відносну вологість повітря
визначали за допомогою ша
рового термометра "Тензор
41", швидкість руху повітря —
кульковим кататермометром
(F 564). Гігієнічна оцінка пара
метрів мікроклімату у виробни
чих приміщеннях здійснювала

ся з урахуванням важкості ви
конуваної роботи та періоду
року згідно з ДСН 3.3.6.04299.
Природне та штучне освіт
лення на робочих місцях пра
цівників вимірювали за допо
могою люксметра типу Ю116.
Дослідження проводили згідно
з ДСТУ Б В.2.2697 "Методи
вимірювання освітленості. Бу
динки і споруди". Отримані
результати порівнювали з до
пустимими величинами за ДБН
В.2.5282006 "Природне і
штучне освітлення" з урахуван
ням найменшого розміру
об'єкта розрізнення, розряду
та підрозряду виконуваної зо
рової роботи, контрасту об'єк
та з фоном, характеристики
фону, а також коефіцієнта світ
лового клімату для розрахунку
нормованого значення КПО.
Важкість та напруженість
праці операторів вивчали та
оцінювали відповідно до крите
ріїв ГН 3.3.53.3.8; 6.6.1083
2001 "Гігієнічна класифікація
праці за показниками шкідли
вості та небезпечності факторів
виробничого середовища, важ
кості та напруженості трудово
го процесу". Комплексна гігіє
нічна оцінка умов праці здійс
нювалася за ГН 3.3.53.3.8;
6.6.10832001 "Гігієнічна кла
сифікація праці за показниками
шкідливості та небезпечності
факторів виробничого середо
вища, важкості та напруженості
трудового процесу".
Матеріали медичних оглядів
аналізували відповідно до су
часних методичних підходів що
до визначення професійного
ризику для здоров'я, заснова
ного на принципах доказової
медицини [1]. Для аналізу ре
зультатів періодичних медичних
оглядів було сформовано 2 про
фесійні групи. До основної гру

пи увійшло 56 осіб, що
працюють в умовах впливу шу
му, рівні якого перевищують ГДР.
Контрольну групу сформовано з
31 працівника, які не зазнають
впливу виробничого шуму.
Вивчення біологічного віку
(БВ) проведено у працівників
основної (27 осіб) та контроль
ної (12 осіб) груп. Біологічний
вік (БВ) визначався за методи
кою, розробленою Київським
НДІ геронтології для викори
стання в амбулаторних і вироб
ничих умовах. Розраховано се
редні значення показника БВ
НБВ для працівників основної
та контрольної груп [2].
Результати досліджень опра
цьовано відповідно до прийомів
та формул статистичного аналі
зу, який застосовується у галузі
біології та медицини [3, 4].
Результати дослідження та
їх обговорення. На робочих
місцях операторів реєструється
постійний та мінливий шум.
Встановлено, що всі технологіч
ні операції пов'язані з генеру
ванням постійного широкосму
гового шуму, який перевищує
ГДР. Як видно з рисунку, звуко
вий тиск перевищував ГДР в
усьому діапазоні середньогео
метричних частот спектра, по
чинаючи від 500 Гц до 8000 Гц:
на частоті 500 Гц — на 13 дБ, на
частотах 1000, 2000, 4000, 8000
Гц — на 1118 дБ.
Загальний рівень постійного
шуму на робочих місцях вищий
від допустимого на 4,015,6
дБА. На робочих місцях опера
торів, що розташовані поруч з
пляшкомийною машиною, спо
стерігається непостійний шум,
еквівалентний рівень якого пе
ревищує ГДР на 13 дБА.
Слід також зазначити, що
незважаючи на значне шумове
навантаження оператори прак

Рисунок
Перевищення рівнів звукового тиску (дБ) в октавних
смугах з середньогеометричними частотами (Гц)
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PHYSIOLOGICALHYGIENIC PECULIARITIES
OF THE LABOURAMONG THE OPERATORS
OF THE BOTTLING OF NONALCOHOLIC AND
LOWALCOHOLIC BEVERAGES INTO THE GLASS
CONTAINERS IN MODERN MANUFACTURE
Brukhno R.P.
Bohomolets National Medical University, Kyiv
Objective. We presented a hygienic assessment of
the effect of the harmful factors of the occupational
environment, noise in particular, on the organisms
of the operators of bottling of nonalcoholic and
lowalcoholic beverages on the basis of the study
of the labour conditions and health state and
substantiated the sanitary recommendations.
Materials and Methods. Ourstudy was conducted
at the "Rosinka" factory. We assessedthe following
parameters: noise level, microclimate indices, illumina
tion at the working places; heaviness and intensity
of the operators' work. We determined a biological age
of the personnel. Morbidity of the operators was
analyzed by the periodical medical examinations' data.

тично не користуються засоба
ми індивідуального захисту ор
ганів слуху, що, безсумнівно, пі
двищує ризик негативного впли
ву шуму на орган слуху та на ор
ганізм працівників загалом.
При оцінці виробничого мік
роклімату встановлено, що
температура повітря на біль
шості робочих місць нижча за
допустимі значення у холодний
період року на 0,23,8°С. Відно
сна вологість повітря переви
щує нормативні величини на
більшості робочих місць на 3
13%. Швидкість руху повітря на
усіх досліджених робочих міс
цях відповідає нормативним
величинам.
У досліджуваних виробничих
приміщеннях застосовується
природне одностороннє бокове
та штучне освітлення. Техноло
гічні операції, які виконують
оператори, належать до IV роз
ряду зорових робіт (середньої
точності). На робочих місцях ра
зом з загальним використову
ється також місцеве освітлення.
Результати дослідження по
казали, що КПО становить
0,4%, що нижче допустимих ве
личин (0,77 з урахуванням кое
фіцієнта світлового клімату).
Штучне освітлення на робо
чих місцях операторів, пред
ставлене загальним освітлен
ням (джерелом є газорозрядні
лампи типу ЛДЦ80), що стано
вить відповідно 180 Лк і, згідно
з ДБН В.2.5282006, є недо
статнім для виконуваного роз
ряду зорових робіт. На окремих
ділянках технологічного проце
су (бракування чистої тари і
бракування готової продукції)
застосовується комбіноване

Results. The operatorsare undergone a complex
effect of the occupational noise, unfavorable microcli
mate and insufficient level of the artificial and natural
illumination. The basic harmful factor of the occupa
tional environment is a noise with the levels exceeding
the allowable values by 15.6 dBA. The labour condi
tions of the operators, according to hygienic normative
3.3.53.3.8; 6.6.10832001, arereferred to the 3.2
danger group (harmful). We revealed a high morbidity
level with the sensorineural deafness (16.02 ± 4.90)%,
ocular diseases (53.40 ± 6.66)%, respiratory diseases
(30.26 ± 6.13)%, disgestion diseases (8.90 ± 3.80)%
among the workers of "noise" professions. We also
detected the increased rates of the operators' aging.
Conclusions. Acauseeffect relationship between
conditions, character of labor and levels of morbidi
ty, indices of the biological age of the operators
was established in the study.
Key words: physiological3hygienic assessment,
occupational noise, operators, sensorineural
deafness.

масою 0,1513 кг, а також пере
міщенням їх на відстані 15 м.
При цьому фізичне динамічне
навантаження становить до
500 кг/м. Оператори працюють
у позі "стоячи" до 60% робочо
го часу. Виконання основних
технологічних операцій вима
гає рішення простих альтерна
тивних завдань згідно з інструк
цією, сприймання сигналів з
наступною корекцією дій, зосе
редженого спостереження до
50% робочого часу. Наванта
ження на зоровий аналізатор
триває до 50% часу зміни при
мінімальних розмірах об'єктів
розрізнення від 0,5 мм.
У результаті вивчення біоло
гічного віку операторів розра
ховані такі показники: в основ
ній групі середнє значення
Таблиця
Частота виявлених хвороб при медичному огляді (%)

освітлення. На цих ділянках ос
вітлення відповідає нормати
вам ДБН В.2.5282006.
Оцінка тяжкості і напружено
сті праці операторів показала,
що на обстежуваному підпри
ємстві роботи ведуться у три
зміни з роботою у нічний час.
Тривалість однієї зміни — 8 го
дин. Внутрішньозмінні режими
праці передбачають регламен
товану перерву 40 хвилин, за
потреби працівники можуть
зробити протягом зміни кілька
коротких перерв по 5 хв. Ос
новні виробничі операції опера
торів (за виключенням автома
тизованого обладнання) супро
воджуються підніманням та
утриманням ящиків, порожніх
та наповнених пляшок, рулонів
етикеток, ящиків з пробками

Найменування хвороб
Хвороб не виявлено
Сенсоневральна
приглухуватість
Хвороби системи кровообігу,
у т. ч.
гіпертонічна хвороба
Хвороби нервової системи

Основна група
(56 пр.)

Контрольна група
(31 пр.)

кількість

%

кількість

%

6

10,68±4,12
16,02±4,90
*

4

12,88±6,01

0

0

12

21,36±5,47

10

32,2±8,39

6

10,68±4,12

6

19,32±7,09

6

10,68±4,12

7

22,54±7,50

9

Хвороби органів травлення

5

8,90±3,80

2

6,44±4,40

Хвороби органів дихання
Хвороби ока та його
придатків
Хвороби кістковом'язової
системи та сполучної тканини
Інші хвороби

17

30,26±6,13

7

22,54±7,50

30

53,40±6,66

15

48,3±8,97

4

7,12±3,43

5

16,1±6,60

16

28,48±6,03

8

25,76±7,85

Примітка: * — різниця між дослідною та контрольною групою
статистично достовірна з вірогідністю р<0,001.
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(БВНБВ) становить 5,18±1,92;
у
контрольній
групі
—
2,04±2,50. Одержані результа
ти свідчать про прискорені
темпи старіння працівників ос
новної групи порівняно з кон
трольною.
Кількісні показники, що харак
теризують частоту виявлених
під час проведення медичного
огляду хвороб в обстежених
працівників основної і контроль
ної груп, наведено у таблиці, з
якої видно, що у 10,68% осіб
основної і у 12,88% осіб кон
трольної груп під час прове
дення медичного огляду хво
роб не було встановлено. У всіх
інших обстежених осіб обох
зазначених груп було виявлено
ті чи інші хвороби різних орга
нів і систем.
При цьому у 16,02% праців
ників основної групи встано
влено діагноз — сенсо
невральна приглухуватість. Ця
патологія, як відомо, є специ
фічним проявом негативної дії
на людину високих рівнів шуму.
У контрольній групі зазначеної
патології органу слуху не було
виявлено у жодного працівни
ка. Таким чином, виявлені від
мінності між основною і кон
трольною групами за цією но
зологією мають високий сту
пінь достовірності (р<0,001).
Вищенаведені дані свідчать
про наявність специфічного
негативного впливу виробни
чого шуму на обстежених пра
цівників основної групи даного
підприємства, які працюють в
умовах дії на організм підвище
них рівнів шуму.
Крім того, було встановлено,
що серед працівників основної
групи хвороби ока та його при
датків, органів травлення та
органів дихання зустрічаються
частіше, ніж серед працівників
контрольної групи, але ці по
казники не були статистично
достовірними.
Також нами проведено порів
няльний аналіз частоти вияв
лення сенсоневральної приглу
хуватості у вікових групах до 50
років та 50 років і більше. Вста
новлено, що статистично до
стовірно більшу частоту сенсо
невральної
приглухуватості
виявлено у працівників "шум
них" професій у віковій групі 50
років і більше.
Таким чином, згідно з ГН
3.3.53.3.8; 6.6.10832001 р.
за рівнями шуму та за показни
ками температури повітря на
робочих місцях умови праці

операторів з розливу безалко
гольних та слабоалкогольних
напоїв належать до класу шкід
ливості 3.2. (шкідливі 2 ступе
ня), за показниками відносної
вологості повітря та за рівнями
природного і штучного освіт
лення — до класу шкідливості
3.1. (шкідливі 1 ступеня). За
показниками важкості та на
пруженості праця операторів з
розливу належить до класу 2
умов праці (допустимі умови
праці). Загалом умови праці
операторів з розливу належать
до класу шкідливості 3.2.
(шкідливі 2 ступеня).
Висновки
1. Оператори з розливу
безалкогольних та слабоалко
гольних напоїв зазнають ком
плексного впливу виробничого
шуму, несприятливого мікро
клімату (низької температури
повітря і підвищеної відносної
вологості повітря) та недостат
нього рівня штучної і природної
освітленості. Провідним шкід
ливим фактором виробничого
середовища є шум, загальний
рівень якого на робочих місцях
перевищує допустимий на 4,0
15,6 дБА, за частотною харак
теристикою шум середньо і
високочастотний.
2. Згідно з ГН 3.3.53.3.8;
6.6.10832001 р. за рівнями
шуму та за показниками тем
ператури повітря на робочих
місцях умови праці операторів
належать до класу шкідливості
3.2. (шкідливі 2 ступеня), за по
казниками відносної вологості
повітря та за рівнями природ
ного і штучного освітлення —
до класу шкідливості 3.1.
(шкідливі 1 ступеня). За показ
никами важкості та напружено
сті праця операторів належить
до класу 2 умов праці (допусти
мі умови праці). Загалом умови
праці операторів належать до
класу шкідливості 3.2. (шкідли
ві 2 ступеня).
3. У працівників "шумових"
професій виявлено високий рі
вень захворюваності на сенсо
невральну
приглухуватість
(16,02 ± 4,90)% (р<0,001). Сен
соневральна приглухуватість
статистично достовірно часті
ше зустрічається у працівників
віком понад 50 років (р<0,001).
Також спостерігається тенден
ція до збільшення захворюва
ності цих працівників на хворо
би ока та його придатків (53,40
± 6,66)%, органів дихання
(30,26 ± 6,13)%, органів трав
лення (8,90 ± 3,80)%.

4. Нами виявлено прискорені
темпи старіння працівників
"шумових" професій. Середнє
значення показника біологіч
ний вік — належний біологічний
вік (БВНБВ) у працівників "шу
мових" професій становить
(5,18 ± 1,92) років, тоді як у кон
трольної групи цей показник
дорівнює (2,04 ± 2,50) роки.
5. На підставі проведених
досліджень розроблено ком
плекс організаційних, медико
соціальних, санітарнотехніч
них та індивідуальних профі
лактичних заходів, спрямова
них на зменшення негативного
впливу шкідливих і небезпеч
них факторів виробничого се
редовища на операторів.
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