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Згідно ст. 13 Закону України «Про охорону праці» роботодавець 

зобов'язаний забезпечити здорові та безпечні умови праці на робочих місцях 

працівників. Він здійснює контроль за додержанням працівником 

технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, 

устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів 

колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до 

вимог з охорони праці. Умови праці сільських механізаторів за результатами 

атестації робочих місць, як правило, відносять до шкідливих класу 3.1. 
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У кабiнi трактора повiтря робочої зони механiзаторiв забруднене пилом 

та вихлопними газами, причиною чого є негерметичнiсть вiконних i дверних 

отворiв та технологiчних отворiв для органiв керування на переднiй cтiнці 

кабiни. Ступiнь забруднення повiтряного середовища кабiни залежить також 

вiд метеорологiчних умов, виду виконуваних робiт та технiчної досконалостi 

машини. Так, у теплу пору року через малу ефективнiсть засобiв нормалiзацiї 

мiкроклiмату часто робота проводиться при вiдкритих дверцятах i вiкнах, що 

сприяє значному забрудненню повiтряного середавища кабiни пилом та 

шкiдливими хiмiчними речовинами. Грунтовий пил залежно вiд виду rрунту 

мiстить вiд 8 % (cipi лiсовi та каштановi rрунти) до 60 % i бiльше (пiщанi та 

супiщанi rрунти) вiльного дiоксиду кремнiю. Концентрацiя пилу в зонi дихання 

тракториста може досягати 30-40 мг/м3. При цьому можуть спостерirатись 

також пiдвищенi концентрацiї оксиду вуглецю (у 2-3 рази вище гранично 

допустимого), пестицидiв i мiнеральних добрив (у 5-6 разiв). 

На запиленiсть повiтря у кабiнах комбайнiв при збираннi урожаю 

зернових культур суттєво впливає вологiсть цих культур. При збираннi вологих 

злакових культур концентрацiя пилу в кабiнах зернозбиральних комбайнiв 

становить 3,7-3,9 мг/м3, а при збираннi злакових iз низькою вологiстю 

запиленiсть повiтря у робочiй зонi комбайнерiв значно вища (вона може сягати 

6-12 мг/м3, а в деяких випадках − 50-90 мг/м3). Вмiст вiльного дiоксиду кремнiю 

в пилу, який утворюється при збираннi зернових культур, коливається в межах 

3,4-5,5%; у невеликих кiлькостях у ньому можуть бути присутнi також такi 

мiнеральнi компоненти, як марганець, залiзо, мiдь і магнiй. Значна питома вага 

в цьому пилу припадає на дрiбнi частинки рослин, якi можуть мiстити й 

алергенонебезпечнi комnоненти. Крiм пилу, в повiтрi кабiн комбайнiв 

виявляються оксид вуглецю та оксиди азоту в концентрацiях, якi не 

перевищують гранично допустимих значень. 

Захворювання легенiв пилової етiологiї виникають у механiзаторiв 

порiвняно рiдко. Найбiльш часто у них виникають хронiчнi пиловi бронхiти. Це 

nолiетiологiчнi захворювання, якi виникають внаслiдок дiї пилу разом iз 

токсичними подразнюючими газами та несприятливими метеорологiчними 

умовами. Пил подразнює слизовi оболонки очей, носової частини глотки та 

верхнiх дихальних шляхiв. Забруднення шкiри пилам може також спричиняти 

розвиток гноячкових захворювань шкiри. Випадки гострих i хронiчних отруень 

оксидом вуrлецю у механiзаторiв пiд час польових робiт не зареестрованi. 

Разом з тим надходження у кабiну невеликих кiлькостей оксиду вуrлецю може 

призводити до неспецифiчної дiї його на органiзм механiзаторiв, яка зумовлює 

загальну слабкiсть, нездужання, швидку стомлюванiсть тощо. 
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