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Вступ. Стрімкий розвиток людства в останні десятиліття спонукає 

прогресивні країни світу стрімко висувати нові та посилювати існуючі вимоги 

до якості й цінності життя. Вже сьогодні ми спостерігаємо як майже в усьому 

світі на законодавчому рівні вирішуються питання забезпечення безпеки життя 

та праці на кожному виробництві або підприємстві. Поняття безпеки – це 

протилежність поняття ризику виникнення небезпеки [1].  

Саме з метою запобігання виникнення можливих ризиків створено 

численні нормативні документи та відповідні інструкції. В Україні у 1992 році 

було вперше прийнято Закон України «Про охорону праці», який визначає 

основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону 

їх життя і здоров’я в процесі трудової діяльності [2]. 

Мета роботи. Аналіз сучасних методів неруйнівного контролю та 

моніторинг їх небезпек на промисловому виробництві 

Матеріали і методи. Попри стрімкий розвиток сучасних технологій, 

будь-яке виробництво завжди буде вимагати участі людини, тому одним з 

найважливіших завдань на виробництві є забезпечення гідних умов праці. 

Але, незважаючи на все вищезгадане, дуже часто наявні умови праці не 

відповідають нормам і дуже часто самі працівники через низьку самосвідомість 
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не дотримуються інструкцій, через що й трапляються трагічні нещасні випадки. 

Тобто зберігається досить великий рівень ризику нещасних випадків та 

профзахворюваності. 

Державна служба України з питань праці оприлюднила на своєму 

офіційному сайті інфографік щодо стану виробничого травматизму за І півріччя 

2020 року (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Причини нещасних випадків зі смертельним наслідком,  

пов'язаних з виробництвом, за 9 місяців 2020 

 

Оскільки ризик – це ступінь ймовірності певної негативної події, яка 

може статись у певний час або за певних обставин [1], з діаграми можемо 

зробити висновок, що найбільший відсоток смертності від нещасних випадків 

припадає на організаційні причини, тобто неправильно організовані заходи 

безпеки, нехтування та порушення працівниками правил безпеки.  

Саме ця діаграма з одного боку вказує на не відповідальне ставлення 

соціуму в цілому до питань безпеки, а з другого – безперечно й наочно змушує 

всіх усвідомити відповідальність не тільки при створенні безпечних умов праці, 

а й в подальшому чіткому дотриманні норм і правил, у тому числі інструкцій з 

охорони праці. 

Один з найважливіших методів запобігання ризику наразитись на 

смертельну небезпеку при експлуатації виробів – це контроль їх якості. 

Загальновідомо, що найефективнішим та найпоширенішим на сьогодні є 

неруйнівний метод контролю, який передбачає визначення  показників якості 

матеріалів та виробів без порушення їх властивостей та функціонування [3]. 

Організаційні
64%

Техногенні, 
природні, 

екологічні та 
соціальні

25%

Технічні
12%
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Тому в разі відповідності встановленим нормам, виріб вважається придатним 

до експлуатації.  

Але при цьому працівник, що здійснює подібний контроль також 

наражається на небезпеку. Розглянемо можливі небезпечні фактори й заходи з 

охорони праці в галузі контролю якості виробів та устаткування. 

Класифікація методів неруйнівного контролю (НК) разом з аналізом 

небезпек при проведенні різних видів НК. Залежно від застосовуваних 

речовин та фізичних полів ДСТУ 2865-94 «Контроль неруйнівний. Терміни та 

визначення» визначає 9 видів НК.  

Основним джерелом небезпеки при виконанні неруйнівного контролю є 

вплив на дефектоскопіста несприятливих факторів при використанні приладів 

НК залежно від методу НК, що далі надано у вигляді таблиці 1. 

Таблиця 1 

Класифікація методів неруйнівного контролю з аналізом небезпек 

Види НК Небезпеки 

Магнітний НК (МНК) – заснований 

на взаємодії магнітного поля з 

об’єктом контролю, а саме на 

реєстрації магнітного поля 

розсіювання, яке виникає над 

дефектом об’єкта контролю (ОК)[3]. 

Біологічну дію електромагнітного 

поля, яке використовується в 

магнітному та вихрострумовому 

методах НК, пов'язують з його 

тепловим і нетермічний ефектами. 

Теплова дія проявляється у вигляді 

підвищення температури в окремих 

ділянках тіла, де досягається велика 

енергія поля. Нетермічний ефект 

проявляється в дії на нервову, 

серцево-судинну, ендокринну (тобто 

виробляє гормони), травну системи. 

Вихрострумовий НК (ВСНК) – 

ґрунтується на реєстрації 

електромагнітного поля вихрових 

струмів, що збуджуються в 

електропровідних ОК. 
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Продовження таблиці 1 

Види НК Небезпеки 

Електричний НК (ЕНК) – 

ґрунтується на реєстрації параметрів 

електричного поля, що взаємодіє з 

об'єктом контролю. 

Електричний струм викликає 

функціональні порушення 

центральної нервової і серцево-

судинної систем, а також зміни в 

складі крові. Дія низькочастотного 

(50 Гц) електричного поля 

проявляється при його напруженості 

більше 5 кВ / м. ГОСТ 12.1.002 - 75 

встановлює граничні часи 

перебування людини в електричному 

полі. 

Радіохвильовий НК (РХНК) – 

заснований на реєстрації змін 

параметрів електромагнітних хвиль 

радіодіапазону, взаємодіючих з 

контрольованим об'єктом. 

Основна небезпека такого контролю 

полягає в дії на організм людини 

електромагнітного випромінювання 

радіодіапазону. В результаті їх 

впливу на організм людини 

спостерігається порушення роботи 

нервової системи та небезпечне 

нагрівання тканин і органів. 

Тепловий НК (ТНК) – ґрунтується на 

реєстрації теплових або 

температурних полів об'єкта 

контролю. 

Основна небезпека – вплив на 

людину теплового поля при 

нагріванні ОК (активний метод 

контролю) до високих температур. 

Оптичний НК (ОНК) – заснований 

на спостереженні або реєстрації 

параметрів оптичного 

випромінювання, що взаємодіє з 

контрольованим об'єктом. 

Небезпеку для людини несе лазерне 

випромінювання, яке застосовується 

при контролі деякими оптичними 

методами. 
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Продовження таблиці 1 

Види НК Небезпеки 

Радіаційний НК (РНК) – заснований 

на реєстрації й аналізі проникаючого 

іонізуючого випромінювання після 

взаємодії його з об'єктом контролю. 

Основна небезпека такого контролю 

полягає в дії на організм людини 

іонізуючого випромінювання, прямо 

або побічно викликає іонізацію 

середовища. Первинний результат 

цього впливу полягає в іонізації 

атомів і молекул, живої матерії, що 

при великих дозах виклика 

руйнування клітин. 

Акустичний НК (АНК) – 

ґрунтується на застосуванні пружних 

коливань, які збуджуються чи 

виникають в об'єкті контролю.  

Вплив ультразвуку провокує 

виникнення у людини термічного 

ефекту, який є наслідком 

трансформації енергії ультразвукової 

хвилі в тепло. 

Контроль проникаючим 

речовинами – заснований на 

капілярному проникненні 

індикаторних речовин (пенетрантів) в 

порожнини поверхневих і наскрізних 

несуцільностей матеріалу об'єктів 

контролю та реєстрації утворюються 

індикаторних слідів візуальним 

способом або за допомогою 

перетворювача [4]. 

При цьому виді контролю небезпека 

для персоналу виникає в результаті 

токсичної дії деяких 

дефектоскопічних матеріалів, а при 

контролі люмінесцентним методом – 

також дії ультрафіолетового (УФ) 

опромінення [5]. 

 

 

Результати і обговорення. Отже, для уникнення ризику отримати 

травми й захворювання при перевірці якості продукції методом НК 

дефектоскопістам слід дотримуватись наступних вимог: 
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  перед початком роботи роботодавець зобов’язаний згідно ст. 29 КЗпП 

проінформувати нового працівника під розписку про умови праці, у тому числі, 

про небезпечні та шкідливі виробничі фактори й про можливі наслідки для 

здоров’я працівника [6]; 

  при прийнятті на роботу майбутні працівники повинні пройти вступний 

інструктаж, навчання, перевірку знань, стажування й тільки після цього можуть 

бути допущеними до самостійної роботи; 

  згідно зі ст. 18 Закону «Про охорону праці» працівники, які зайняті на 

роботах з підвищеною небезпекою, повинні щороку проходити навчання і 

перевірку знань з питань охорони праці [6, 7]; 

  до роботи в лабораторії НК допускаються працівники, які пройшли 

медичну комісію на профпридатність, що мають спеціальну теоретичну і 

практичну підготовку, атестовані в установленому порядку для виконання робіт 

по НК. Періодичний інструктаж проводиться керівником лабораторії один раз 

на півроку; 

  дефектоскопіст повинен знати правила надання першої (долікарської) 

допомоги потерпілому при настанні нещасного випадку; 

  обладнання для проведення НК повинно зберігатися в спеціально 

відведеному приміщенні, у відведеному для нього місці; 

  дефектоскопіст повинен перевірити індивідуальні прилади контролю на 

неушкодженість та працездатність. Працювати необхідно тільки на справному 

обладнанні; 

  дефектоскопіст повинен використовувати спеціальний одяг, взуття й 

інші засоби індивідуального захисту, а також дотримуватись регламентованих 

перерв, якщо цього вимагає метод НК; 

  після закінчення роботи дефектоскопіст зобов'язаний відключити 

обладнання, привести в порядок робоче місце, зняти та розташувати в 

спеціально відведену шафу захисний одяг, вимити з милом руки й обличчя, 

прийняти душ. 
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Висновки. Будь-яка професія пов’язана з певним ризиком, ніхто не 

забезпечений від нещасних випадків, саме тому дотримання навіть 

найпростіших інструкцій з охорони праці може вберегти від погіршення стану 

здоров’я, травматизму або навіть нещасного випадку зі смертельним наслідком. 

Отже, відповідні умови, обізнаність працівників і дотримання ними всіх 

правил проведення неруйнівного контролю буде сприяти підвищенню 

захищеності фахівців цієї області від впливу несприятливих факторів, що 

виникають як при використанні приладів НК, так і при проведенні НК в 

несприятливих умовах виробничого середовища. 
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