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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. В останнє десятиріччя спостерігається суттєве 

збільшення рівня техногенного навантаження на середовище виробничих 

приміщень, які незалежно від типу підприємств характеризуються різними 

об’ємними, мікрокліматичними параметрами, газовим складом повітря, 

кількістю працюючих людей та характером виконуваних робіт, тому створення 

та підтримка зазначених показників у робочому просторі в нормованих межах є 

одним з найважливіших завдань охорони праці на виробництві. 

Результати наукових досліджень показали, що відхилення від 

нормативних параметрів мікроклімату викликає неприємні відчуття в органах 

зору протягом робочої зміни, незадовільний стан органів дихання, часті 

простудні і хронічні захворювання, а за низьких концентрацій легких аероіонів 

спостерігаються функціональні порушення нервової, дихальної та серцево-

судинної систем, що призводить до поганого самопочуття, підвищеної 

втомлюваності, відчуття задухи та головного болю, у той час як оптимальні 

концентрації легких аероіонів чинять стимулюючу дію. Крім того, аероіонний 

склад повітря є величиною непостійною і залежить від комплексу природних, 

техногенних і фізико-хімічних факторів. Але на теперішній час відсутній 

механізм, який би враховував утворення аероіонів залежно від хімічного складу 

повітря приміщення та дозволив провести оцінку і встановити закономірності 

утворення й розпаду комплексів «аероіон–хімічна речовина». 

Не менш важливим є вплив постійних і змінних електричних полів на 

працюючих. Останні дослідження переконливо довели негативний вплив 

електромагнітних полів (ЕМП) на людей навіть за їх низької напруженості, але 

недосконалість математичного моделювання просторового розподілу магнітних 

полів значно знижує ефективність упроваджених працеохоронних заходів з 

мінімізації впливу ЕМП обладнання на працюючих. 

Наукові дані останніх років свідчать про поступовий розвиток напрямів 

досліджень з оптимізації та оцінки впливу фізичних факторів виробничого 

середовища на людину не з позицій оцінки теплового комфорту, а з точки зору 

вивчення якості внутрішнього повітря (IAQ – Indoor Air Quality) робочого 

простору приміщень. Але й досі відсутній системний підхід щодо теоретичного 

обґрунтування та проведення експериментальних досліджень і формування 

наукових засад моніторингу, керування і моделювання просторових розподілів і 

часових змін рівнів фізичних факторів за ступенями їх впливу на 

психофізіологічні показники людини та санітарно-гігієнічні характеристики 

виробничих приміщень з метою створення сприятливих умов праці. 

Попередніми дослідженнями напрацьовані переконливі результати щодо 

комбінованого впливу фізичних факторів виробничого середовища на здоров’я 

людини, причому кількісна зміна одного фактора призводить до зміни інших. 

Однак на даний час відсутній математичний апарат розрахунку взаємозв’язків 

між окремими фізичними факторами як єдиної системи небезпечного впливу, 

що значно зменшує ефективність роботи систем керування пристроями 

контролю та підтримки зазначених показників у нормованих межах. 
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Отже, на теперішній час потребують розробки методи і методики 

моніторингу та контролю кількісних характеристик фізичних факторів у зонах 

перебування працівників, створення багатофункціональних моделей систем 

керування на основі дослідження динаміки змін параметрів виробничого 

середовища, засобів, що швидко й адекватно реагують на їх зміни, 

забезпечуючи керування зазначеними факторами, розробки організаційно-

технічних і санітарно-гігієнічних заходів з підтримки якісного внутрішнього 

повітря приміщень і нормалізації показників виробничого середовища, що є 

актуальною науково-технічною проблемою. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до завдань Концепції 

Загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища на 2012–2016 рр. (затверджено Кабінетом Міністрів  

України від 31.08.2011 р. № 889–г) і згідно з планом бюджетних науково-

дослідних робіт Міністерства освіти і науки України: 7Д/03–ЦЕНТР 

«Дослідження та розробка систем енергомоніторинґу електромеханічного 

обладнання промислових підприємств» (№ ДР 0103U000804), 19Д/09–ІІЕЕКТ 

«Створення наукових основ енергоресурсозбереження в електромеханічних 

комплексах, розробка на їх базі методів і систем керування якістю 

перетворення енергії, оцінка керованості та працездатності комплексів» (№ ДР 

010U003097), «Розробка методу і засобів управління та контролю якості 

повітряного середовища у приміщеннях» (РК 0111U009286), «Розробка і 

введення в експлуатацію автоматизованої системи управління комплексом 

контролю повітряних параметрів і пристроїв техніки безпеки ізольованих 

приміщень» (№ ДР 0114U005115), «Розробка методичного та метрологічного 

забезпечення для комп’ютеризованих електромеханічних комплексів, 

упровадження в навчальний процес і дослідницьку практику» (143В/04–НДЦ), 

у яких автор був відповідальним і безпосереднім виконавцем. 

Метою роботи є наукове обґрунтування та розробка науково-технічних 

засад забезпечення комфортного та безпечного робочого простору виробничих 

приміщень задля створення сприятливих умов праці шляхом використання 

сучасних систем моніторингу та керування комплексом фізичних факторів. 

Для досягнення поставленої мети в дисертації сформульовані і вирішенні 

наступні основні задачі досліджень: 

 провести аналіз існуючих систем контролю і керування щодо 

підтримки нормованих рівнів фізичних факторів у робочих зонах виробничих 

приміщень; 

 виконати натурні вимірювання кількісних характеристик 

мікрокліматичних параметрів, електромагнітних полів і рівнів аероіонізації 

повітря у робочих приміщеннях задля обґрунтування механізму утворення 

аероіон-радикального складу повітряного середовища; 

 провести дослідження щодо стабілізації мікрокліматичних параметрів у 

робочому просторі приміщень під час динамічних режимів роботи 

вентиляційного комплексу; 

 встановити взаємозв’язок сукупності рівнів фізичних факторів у 
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робочих зонах виробничих приміщень задля обрання ефективних методів 

керування ними; 

 виконати математичне моделювання просторово-часових змін 

кількісних значень рівнів мікрокліматичних параметрів, аероіонізації повітря й 

електромагнітних полів з метою визначення безпечних зон перебування 

працюючих; 

 розробити рекомендації щодо побудови комплексної автоматизованої 

системи моніторингу та управління охороною праці на підприємствах із 

застосування сучасних IT-технологій; 

 розробити та обґрунтувати концепцію інноваційного підходу щодо 

побудови iнформацiйно-вимірювальних систем безпеки праці та 

функціонування сучасних вентиляційних систем; 

 розробити автоматизований комплекс контролю, моніторингу та 

керування рівнями фізичних факторів на робочих місцях із застосуванням 

сучасних комп’ютерних технологій.  

Ідея роботи полягає у використанні встановлених закономірностей 

змінення параметрів повітряного середовища у процесі їх взаємного впливу для 

підвищення ефективності роботи систем моніторингу та керуванням рівнями 

фізичних факторів на робочих місцях задля їх нормалізації. 

Об’єкт дослідження – процеси формування комфортного та 

нешкідливого середовища у робочих зонах виробничих приміщень. 

Предмет дослідження – закономірності змінення мікрокліматичних 

параметрів, електромагнітних полів і аероіонного складу повітря виробничих 

приміщень, встановлення взаємозв’язків між ними та визначення умов їх 

одночасної нормалізації. 

Методи дослідження: методологічну основу вирішення поставлених 

задач досліджень складає комплексний підхід із залученням: методів аналізу й 

узагальнення науково-технічних досягнень і літературних джерел із тематики 

досліджень; натурних вимірювань рівнів мікрокліматичних параметрів, 

електромагнітних полів, концентрацій аероіонів; розрахункових методів 

визначення кількісних характеристик рівнів фізичних факторів; моделювання 

просторового розподілу фізичних факторів і динаміки їх змін; математичної 

теорії планування експериментів і математичної статистики для обробки 

результатів досліджень; фізико-хімічної кінетики та термодинаміки. 

Наукові положення, що захищаються у дисертації: 

1. Оптимальні показники повітря в робочій зоні виробничих приміщень 

забезпечуються визначенням розрахункового екстремуму – 0,82 – як функції 

коефіцієнта комфортності з чисельними значеннями чотирьох змінних: 

температурою 21–22 
о
С, відносною вологістю 48–50 %, швидкістю руху повітря 

0,10–0,15 м/с, концентрацією негативних аероіонів 3800–4000 см
–3

, що дозволяє 

рекомендувати визначені параметри як критерії оцінки роботи систем 

керування пристроїв зі створення комфортних і безпечних умов праці. 

2. Отримані кінетико-термодинамічні закономірності утворення та 

розпаду аероіонів-радікалів установлюють взаємозв’язок між енергіями 

активації Е1=0,65–6,16 еВ та іонізації Е2=0,8–6,57 еВ, швидкістю утворення 
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аероіон-радикалів υ=10
12

–10
33 

с
–1

, відносною вологістю у приміщеннях, що є 

фактологічною базою подальшого вдосконалення санітарно-гігієнічних вимог 

до якості повітря виробничого середовища. 

3. Застосування синтезованої багатофакторної регресійної моделі 

обчислення коефіцієнту комфортності підвищує ефективність роботи пристроїв 

зі створення комфортних і безпечних умов праці, за якого кількість 

працівників, невдоволених якістю внутрішнього повітря, не перевищує 10 %, 

що дозволяє за рахунок створення комфортного повітря в робочому просторі 

зменшити імовірність появи стресу, стомлюваності і втрати уваги, а відповідно, 

й зменшення ймовірності травмування. 

4. Ефективність впровадження працеохоронних заходів значно 

підвищується шляхом застосування математичного моделювання вентиляційних 

комплексів і просторових розподілів магнітних полів електродвигунів з рівнями 

напруженості від 15 до 30 А/м, що дозволяє прогнозувати електромагнітне 

навантаження на виробниче середовище і визначати зони безпечного 

перебування людей з мінімальною напруженістю магнітного поля. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що: 

уперше: 

– встановленні оптимальні параметри повітряного середовища у робочих 

зонах виробничих приміщень, які покладені в основу цілісної системи з 

нормалізації фізичних факторів в умовах їх взаємозалежності та комбінованої 

дії із застосуванням програмно-технічного комплексу автоматизованої системи 

керування вентиляційним комплексом і моделей візуалізації, що дозволяє 

реалізувати моніторинг й обробку інформації стосовно технологічних, 

електричних і мікрокліматичних параметрів, налаштовувати, узгоджувати 

роботу та керувати пристроями вентиляційної системи; 

– синтезована регресійна модель обчислення коефіцієнта комфортності 

для побудови систем керування якісно-кількісними характеристиками 

виробничого середовища з урахуванням змінних багатофакторних показників, 

що впливають на самопочуття, працездатність працюючих, шляхом уточнення 

залежностей змін параметрів фізичних факторів під час керування умовами 

комфортності; 

– висунуто та теоретично обґрунтовано гіпотезу про аероіон-радикальний 

склад повітряного середовища виробничих приміщень незалежно від джерела 

утворення аероіон-радикалів із застосуванням кінетико-термодинамічних 

закономірностей утворення і розпаду аероіонів як комплексу послідовно-

паралельних взаємоперетворень залежно від мікрокліматичних умов 

приміщень, що дозволило встановити взаємозв’язок між енергією активації, 

іонізації, швидкостями утворення аероіонів і відносною вологістю, а також 

необхідної корекції їх рівнів відповідно до санітарно-гігієнічних вимог з точки 

зору охорони праці; 

удосконалено: 

– методологічні засади визначення часових і просторових залежностей 

стабілізації параметрів повітряного середовища під час динамічних режимів 

роботи вентиляційного комплексу з урахуванням детермінованої вихідної 
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інформації, що дозволило визначати та прогнозувати їх зміни з часом і 

забезпечувати своєчасне доведення значень фізичних факторів у робочому 

просторі виробничих приміщень до нормативних значень; 

– математичні моделі просторових розподілів магнітних полів 

електродвигунів вентиляторів, що дозволяє визначати і прогнозувати 

електромагнітне навантаження на виробниче середовище та встановлювати 

зони безпечного перебування людей; 

набули подальшого розвитку: 

– методологічні засади моніторингу та керування рівнями фізичних 

факторів виробничого середовища приміщень, що дозволило поряд із 

забезпеченням максимально комфортного і безпечного складу повітряного 

середовища залежно від специфіки підприємства та номенклатури параметрів, 

які відстежуються й є потенційно небезпечними для здоров’я працюючих, 

забезпечити заходи щодо енергозбереження. 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій підтверджується системним підходом до вирішення наукових і 

практичних проблем; коректністю постановки та розв’язання завдань; 

застосуванням сучасних методів теоретичного аналізу з урахуванням загально 

прийнятих припущень; достатнім обсягом експериментів, проведених за 

допомогою атестованих приладів із застосуванням стандартизованих методик; 

узгодженістю результатів теоретичних і експериментальних досліджень; 

позитивними результатами промислових випробувань, похибка яких не 

перевищує 10 %. 

Наукове значення роботи полягає у науковому обґрунтуванні методів 

моніторингу і керування параметрами системи «людина–виробниче 

середовище–техніка» з урахуванням комбінованої дії фізичних факторів 

приміщень, що дозволяє підвищити ефективність нормалізації зазначених 

показників і забезпечити комфортні та безпечні умови праці в робочій зоні. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у наступному: 

– розроблено програмно-технічний комплекс автоматизованої системи 

керування вентиляційною установкою, в основу якого покладено запатентований 

спосіб управління і контролю параметрами повітряного середовища приміщення, 

упроваджений у проектні рішення ВАТ «КВБЗ» (м. Кременчук) і фірми АВК-

ПРОМ (м. Київ), що забезпечує моніторинг й обробку інформації стосовно 

технологічних, електричних і мікрокліматичних параметрів, налаштовує, 

узгоджує роботу та керування пристроями вентиляційних систем; 

– розроблено і запатентовано астатичний регульований повітряний 

фільтр, використання якого у системах вентиляції під час підготовки повітря 

забезпечує очищення повітря від пилу та зберігає його природну іонізацію; 

– розроблено комп’ютерні програми «Project», що дозволяють 

забезпечувати оперативний моніторинг мікрокліматичних параметрів та 

ефективне керування технічними засобами вентиляційних комплексів; 

– розроблено автоматизований комплекс контролю і керування системою 

безпеки праці та життєзабезпечення за допомогою GSM-модему, який в режимі 

реального часу інформує про стан інженерно-технічних комплексів охорони 
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праці, що дозволяє обирати раціональні режими роботи встановленого 

обладнання та, тим самим, підвищити рівень охорони праці на підприємстві; 

– розширено можливості процедур прогнозування, моніторингу і 

керування фізичними факторами у приміщенні за допомогою розробленої 

багатофакторної математичної моделі коефіцієнту комфортності, що забезпечує 

створення, підтримку комфортного повітряного середовища в робочому 

просторі та яка придатна для застосування на стадіях проектування 

промислових будівель; 

– удосконалено методику застосування моделювання просторових 

розподілів магнітних полів, що дозволяє виявляти зони мінімальної 

напруженості магнітного поля навколо працюючого електротехнічного 

обладнання з різними структурами магнітного поля та різними 

закономірностями просторових змін; 

– напрацьовано засади концепції побудови комплексної автоматизованої 

системи моніторингу та управління охороною праці на підприємствах, що 

дозволяє автоматизувати робоче місце інженера з охорони праці, підвищує 

ефективність роботи відділу, зменшує вплив людського чинника та час на 

прийняття рішень у разі виникнення надзвичайних ситуацій. 

Результати досліджень впроваджено у проектні рішення щодо 

модернізації вентиляційних систем у приміщеннях Управління закупівель та 

маркетингу ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (м. Кременчук), фірми 

АВК-ПРОМ, офіційного представника фірми ELBH spol. Slovakia (м. Київ) та 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, 

що підтверджено відповідними актами впровадження. Результати дисертаційної 

роботи використовуються в навчальному процесі Національного авіаційного 

університету та Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського під час виконання дипломних проектів і магістерських робіт 

за напрямами підготовки 26 «Цивільна безпека», 14 «Електрична інженерія», 15 

«Автоматизація та приладобудування». 

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно сформульовані: 

наукова проблема, ідея, мета і завдання досліджень; обрані методи досліджень, 

розроблені та вдосконалені програми досліджень; реалізована низка сучасних 

підходів до вирішення теоретичних й інженерних задач; проаналізовані та 

узагальнені результати теоретичних і експериментальних розробок. Автор брав 

безпосередню участь у лабораторних і натурних дослідженнях, у розробці 

теоретичних і експериментальних досліджень, промисловому впровадженні 

отриманих результатів у виробництво. Автором самостійно сформульовані 

наукові положення, висновки та рекомендації. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертаційної роботи доповідалися, обговорювалися та отримали позитивну 

оцінку на наступних конференціях: IX, Х, ХІІ, ХІV Міжнародна науково-

технічна конференція молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні та 

енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації» (2011, 2012, 2014, 

2016, Кременчук), XIII, ХV, ХVІІ Міжнародна науково-технічна конференція 

«Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, 
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освіта і практика» (2011, 2014, 2016, Кременчук), VI Міжнародна науково-

методична конференція «Безпека людини у сучасних умовах» (2014, Харків), XI 

Міжнародна науково-технічна конференція «Розробка, використання та 

екологічна безпека сучасних гранульованих та емульсійних вибухових 

речовин» (2015, Свалява), IIІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука, 

практика» (2016, Херсон), XIV Міжнародна науково-технічна конференція 

«Проблеми екологічної безпеки» (2016, Кременчук), VI Республиканская 

научно-практическая конференция «Современные проблемы формирования 

здорового образа жизни среди молодежи» (2016, Темиртау, Казахстан), 

Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference «Innovative 

Technologies in Science» (2017, Dubai, UAE). 

Результати дисертаційної роботи були заслухані та обговорені на 

наукових семінарах кафедрі безпеки життєдіяльності в Національному 

авіаційному університеті (м. Київ). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 36 наукових праць, у тому 

числі 1 монографія, 14 – у наукових фахових виданнях, занесених до 

міжнародних наукометричних баз даних (з них 3 – одноосібно, 1 – у 

закордонному виданні), 9 статей у наукових фахових виданнях України (з них 4 

– одноосібно), 1 – в інших виданнях України, 11 матеріалів і тез доповідей на 

міжнародних науково-технічних, науково-практичних конференціях. Отримано 

2 патенти України. 

Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел з 289 найменувань на 32 

сторінках і 4 додатків, містить 67 рисунків, 24 таблиці, із них 8 рисунків на 

окремих сторінках. Загальний обсяг роботи становить 311 сторінок друкованого 

тексту, у тому числі 254 сторінок основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтована актуальність обраної теми, розкритий зв’язок роботи 

з науковими програмами, планами і темами; сформульовані мета і завдання 

дослідження; викладені ідея, об’єкт, предмет і методи дослідження; наведені 

наукові положення, що виносяться на захист; визначена наукова новизна 

отриманих результатів, їх достовірність, наукове і практичне значення роботи; 

розкрито реалізацію результатів роботи, а також особистий внесок автора, 

наведені дані щодо апробації роботи та публікації за напрямами досліджень. 

У першому розділі роботи розглянуто сучасні підходи до контролю та 

керування фізичними факторами виробничого середовища, проведено  

оцінювання об’єкту і предмету дослідження, а також рівень вивченості 

наукової проблеми, за якими сформульовані мета і завдання дослідження. 

Показано, що фізичні фактори є найбільш вагомими стосовно 

сприятливого впливу на працюючих. При цьому температура і відносна 

вологість повітря, якість повітря за аероіонним складом і вмістом завислих 

частинок, електромагнітні поля є критичними показниками для більшості 
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виробничих приміщень. 

Дослідженню взаємозв’язку зазначених факторів, розв’язанню проблем 

підвищення ефективності функціонування системи управління охороною 

праці, безпеки технологічних процесів та устаткування, удосконаленню теорії 

автоматичного керування системами кондиціювання та вентиляції (СКВ) 

присвяченні роботи таких учених, як Акименко В. Я., Афанасьєва Р. Ф., 

Бєліков А. С., Гвозденко Л. А., Глива В. А., Голінько В. І., Губернский Ю. Д., 

Запорожец О. І., Кочетов О. С., Кружилко О. Є., Лапшин О. Є., Назаренко В. І., 

Чорний К. А., Фангер О., Сміт Р., Накане Х., Барон Р. і ін. 

Проведеним аналізом установлено, що у більшості досліджень стосовно 

нормалізації комплексу факторів їх сукупність розглядається як специфічний 

об’єкт або група об’єктів, що не дає змоги розробляти системи щодо створення 

комфортних виробничих умов. Частіш за все, системи розглядаються як за 

переліком, так і за пріоритетністю щодо нормалізації факторів, властивих тому 

чи іншому підприємству або групі технічних засобів.  

Більшість приміщень на сучасних промислових підприємствах оснащені 

різноманітним електричним та електронним обладнанням, яке неоднозначно 

впливає на стан виробничого середовища. При цьому навіть в одному 

приміщенні відбуваються як часові зміни щодо навантаження на технологічне 

обладнання, так і зміна кількості працюючих, які там перебувають, що вимагає 

розробки та впровадження гнучкої комплексної системи керування фізичними 

факторами середовища з автоматичним реагуванням на зміни параметрів 

середовища внаслідок внутрішніх і зовнішніх впливів. Також необхідно 

враховувати, що розроблення та впровадження сучасної системи контролю та 

моніторингу фактичного стану виробничого середовища у режимі реального 

часу з автоматизованим регулюванням необхідних параметрів вимагає 

проведення ретельних експериментальних і теоретичних досліджень щодо 

фактичного стану рівнів фізичних факторів, їх динаміки у просторі та часі. Такі 

дані дозволять визначати як пріоритетність у нормалізації фізичних чинників, 

так і вихідні дані для побудови необхідних математичних моделей. 

Недостатність досліджень і відсутність систематизованості при аналізі 

результатів взаємного впливу сукупності фізичних факторів, які необхідно 

враховувати у виробничих приміщеннях, зумовили нагальну потребу створення 

багатофункціональних моделей систем керування, які б регулювали якість 

внутрішнього повітряного простору та підтримували дані параметри в межах 

санітарно-гігієнічних норм, створюючи, тим самим, передумови для здорових і 

безпечних умов праці. 

Отже, обґрунтована ідея якісно-кількісної оцінки сукупності параметрів 

фізичних факторів виробничого середовища, необхідність створення 

автоматизованого програмно-технічним комплексу із забезпечення комфортних 

і безпечних умов праці в робочих зонах виробничих приміщень. 

У другому розділі розглянуто використані в роботі методи і засоби 

контролю рівнів фізичних факторів виробничого середовища. 

Натурні дослідження щодо визначення мікрокліматичних параметрів 

проводились за стандартними методиками, вимірювання концентрації легких 
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аероіонів лічильником аероіонів «Сапфір–3К» за розробленою методикою з 

похибкою вимірювань 20 %. 

При проведені досліджень ураховувались пріоритетність взаємних 

впливів окремих фізичних факторів і припущення на їх локальні зміни за час 

проведення натурних вимірювань. Контроль рівнів фізичних факторів у режимі 

реального часу в тестових приміщеннях, де досліджувалась динаміка рівнів 

фізичних факторів за різних режимів роботи вентиляційної системи з різним 

якісним і кількісним складом працюючого електричного та електронного 

обладнання та кількісним складом персоналу, виконувалося за допомогою 

встановлених датчиків зазначених параметрів у розробленому та введеному в 

експлуатацію програмно-технічному комплексі автоматизованої системи 

керування вентиляційною установкою, що дозволило вирішити поставлені у 

дисертації задачі в повному обсязі. 

У третьому розділі наведені результати щодо математичного моделювання 

просторових розподілів і часових змін кількісних значень мікрокліматичних 

показників, висунуто та теоретично обґрунтовано гіпотезу про аероіон-

радикальний склад повітряного середовища виробничих приміщень. 

Проведені експериментальні дослідження підтвердили істотний вплив 

якості внутрішнього повітря (IAQ – Indoor Air Quality) у приміщеннях на 

розумову працездатність респондентів різних вікових груп. При відхиленні 

значень мікроклімату від нормативних показників відбувається зниження 

відносного рівня розумової працездатності зі збільшенням віку респондентів: 

зменшується на 43,3 % у респондентів другого курсу, третього курсу – на 11,9 % і 

на 9,1 %  – у респондентів четвертого курсу навчання у ВНЗ відповідно.  

Аналіз отриманих даних і відсутність математичного апарату, за 

допомогою якого можна було б виразити IAQ, стали підґрунтям для наступного 

етапу досліджень, присвяченому визначенню показника комфортності 

повітряного середовища. Раніше автором було запропоновано визначати IAQ за 

рахунок введеного показника – коефіцієнта комфортності (КК). Застосуванням 

методів рекурсивних рівнянь була побудована двофакторна модель коефіцієнту 

комфортності залежно від температури та відносної вологості, але 

використання зазначеного методу при врахуванні додаткових фізичних 

факторів виробничого середовища призведе до ускладнення рівняння, при 

якому розрахунок коефіцієнта комфортності буде майже неможливий. 

У зв’язку з цим запропоновано застосування методу планування 

експерименту, якій може бути використаний для розширення можливостей 

управління якісно-кількісними характеристиками повітряного середовища 

приміщень виробничої діяльності людини. Виконано синтез регресійної моделі 

залежності КК від мікрокліматичних параметрів, яка має вигляд: 

2 2 2

5,7175 0,5163 0,0425 0,3784

0,0112 0,0009  0,00028 2,2641 ,

кK T

T T

     

     
 (1) 

де Т – температура, °С; φ – відносна вологість, %; υ – швидкість руху повітря, м/с. 

Перевірка статистичної значущості параметрів здійснювалася за 

допомогою стандартизованої Парето-карти. Залежності величини коефіцієнта 
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комфортності від мікрокліматичних параметрів і парних взаємодій відображені 

на рис. 1, 2.  
 

 
                                         а)                                                              б)  

Рис. 1. Залежність величини коефіцієнта комфортності від мікрокліматичних 

параметрів (а) і парних взаємодій (б): А, В, С – температура, відносна вологість 

і швидкість руху повітря відповідно; АВ – взаємодія температури та відносної 

вологості повітря; АС – температура та швидкість руху повітря; ВС – взаємодія 

відносної вологості та швидкості руху повітря 
 

 
                      а)                                        б)                                             в) 

Рис. 2. Залежності коефіцієнта комфортності від температури (Т, 
о
С) і відносної 

вологості повітря (φ, %) (а), від температури (Т, 
о
С) і швидкості руху повітря  

(υ, м/с) (б), від відносної вологості (φ, %) і швидкості руху повітря (υ, м/с) (в) 
 

Адекватність моделі перевірена за коефіцієнтом детермінації R
2
=96,74, 

що свідчить про високу достовірність зв’язку коефіцієнтів системи. 

Аналіз результатів розрахунків підтвердив, що найбільший вплив на 

комфортність у приміщені чинять температура та відносна вологість, але 

доведено необхідність обліку загального впливу всіх параметрів мікроклімату 

для забезпечення максимально сприятливих умов праці. 

На наступному етапі досліджень з метою визначення і прогнозування 

зміни параметрів повітряного середовища у виробничих приміщеннях з часом і 

забезпечувати своєчасне доведення мікрокліматичних параметрів до 

максимального сприйняття якості повітря, проведено модельне дослідження 

стабілізації параметрів повітряного середовища за динамічних режимів роботи 

вентиляційного комплексу (рис. 3), з використанням отриманого коефіцієнту 

комфортності. 

φ φ
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Рис. 3. Блок-схема системи управління вентиляційним комплексом  

із розгалуженою аеромережею: СУ – система управління; ПЧ – перетворювач 

частоти; АД – асинхронний двигун; В – вентилятор з аеродинамічним 

пристроєм регулювання; ТМ – трубопровідна аеромережа; З – засувка;  

ППК – приміщення підвищеної комфортності; ДТ, ДВ – датчики параметрів 

повітряного середовища; РВ, РТ – регулятори вологості та температурі;  

Кк – підсистема (ПКК) з рівнянням регресії коефіцієнта комфортності 
 

Згідно з математичними виразами всіх елементів, що входять до складу 

вентиляційного комплексу, удосконалено математичну модель вентиляційного 

комплексу з розгалуженою аеромережею. Для врахування та стабілізації 

параметрів повітряного середовища у приміщенні вдосконалено модель 

приміщення підвищеної комфортності (ППК) (рис. 4), яка враховує зміну 

теплоємності при змішуванні повітря за різних температурних показників, 

зміну вологовмісту та індикацію відносної вологості повітря відповідно до 

рівнянь теплового балансу, вологовмісту повітря, відносної вологості повітря, 

об’ємної ваги сухого повітря, маси сухого повітря, вологовмісту суміші, 

парціального тиску водяної пари суміші, питомої масової теплоємності. 

У ході моделювання були проведені дослідження щодо стабілізації 

температурно-вологісного режиму у приміщеннях з різними об’ємами, 

температурою та відносною вологістю шляхом управління продуктивністю 

вентиляційного агрегату за рахунок увімкнення/вимкнення та регулювання 

положенням дросельних засувок (рис. 5–7). 
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Рис. 4. Структурна схема математичної моделі приміщення  
підвищеної комфортності 
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Рис. 5. Графіки зміни коефіцієнта комфортності (Kк), температури  

у приміщенні (T) і відносної вологості повітря (φ) (а) і зміни продуктивності 

вентилятора (Q), об’єму повітря (V), коефіцієнта комфортності (Kк) (б)  

у приміщенні № 1; мікрокліматичні показники приміщення № 2 знаходяться  

в межах санітарно-гігієнічних норм, тому засувка З2 (рис. 3) закрита 
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Рис. 6. Графіки зміни коефіцієнту комфортності (Kк), температури  

у приміщенні (T) і відносної вологості повітря (φ) (а) та зміни продуктивності 

вентилятора (Q), об’єму повітря (V), коефіцієнта комфортності (Kк) (б)  

у приміщенні № 2, мікрокліматичні показники приміщенні № 1 знаходяться  

в межах санітарно-гігієнічних норм, тому засувка З1 (рис. 3) закрита 
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Рис. 7. Графіки зміни коефіцієнта комфортності (Kк), температури (T),  

відносної вологості повітря (φ) і об’єму повітря (V) у приміщенні № 1 (а)  

і приміщенні № 2 (б) 

Отримані результати свідчать, що якість повітря на достатньо високому 

рівні (Кк=0,93–0,99) і зона стабілізації параметрів мікроклімату (Т=20–22 
о
С; 

φ=40–60 %) відповідає нормативним показникам. 
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У ході роботи визначено вплив технічних засобів, систем вентиляції та 

кондиціювання на аероіонний склад повітря виробничого середовища, та 

проведено експериментальні дослідження впливу припливної та витяжної 

вентиляції на зміни аероіонного складу повітря (рис. 8). 

 

Рис. 8. Технологічна схема автоматизованих вентиляційних  

експериментально-дослідних систем 

Прийняті в технологічній схемі позначення: ПГВВУ – привод головної 

витяжної вентиляторної установки; ППВУ – привод припливної 

вентиляторної установки; БД1–БД4 – блоки датчиків температури, вологості, 

концентрації аероіонів, тиску; ЗКЕП1–ЗКЕП4 – засувки з керованим 

електроприводом; ПВ1–ПВ3 – припливні вентилятори. 

Установлено (рис. 9), що зі збільшенням обертів витяжного вентилятора 

зниження концентрації аероіонів описується ступеневою залежністю (у=а·х
–b

), 

що характерно для турбулентного режиму повітряного потоку. При віддаленні 

від жалюзійної гратки зміна концентрації відбувається за експоненційною 

залежністю (у=а·е
–bx

), що може бути пояснено як зміною механізму руху 

аероіонів у полі впливу повітряного потоку («ефект аеродинамічної труби»), 

так й їх підвищеною рекомбінацією. 

Питання формування аероіонного складу повітря виробничих приміщень 

є актуальним, оскільки на теперішній час практично немає обґрунтованих 

досліджень щодо механізму утворення й розпаду аероіонів. Автор даної роботи 

пропонує розглядати зазначений процес як комплекс простих (одностадійних) і 

складних (багатостадійних) взаємоперетворень, зокрема, як паралельні, 

послідовні і послідовно-паралельні взаємоперетворення. Розглядаючи умови 

утворення аероіонів, необхідно мати на увазі, що в процесі беруть участь 

одночасно кілька атомів і молекул речовин, присутніх у атмосферному повітрі 

приміщень. 
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Рис. 9. Динаміка змін концентрації легких аероіонів  

(1 – негативні; 2 – позитивні) у тестовому приміщенні № 1 (а) і № 2 (б)  

залежно від частоти обертання вентиляторів 

Особливо це актуально для виробничих приміщень зі складним і 

різноманітним умістом макро- та мікрочастинок у повітрі. У зв’язку із 

зазначеним було проведено оцінку кінетико-термодинамічних закономірностей 

утворення і розпаду аероіонів як комплексу послідовно-паралельних 

взаємоперетворень залежно від мікрокліматичних параметрів приміщень. 

Виходячи з вищенаведеного, висунута гіпотеза, в якій пропонується 

розглядати аероіонний склад повітря замкнутих приміщень не з позицій 

утворення іонів, подібного до звичайної хімічної реакції, а з позицій процесу 

утворення аероіон-радикалів (рис. 10), оскільки час існування радикалів 

складає 10
–17

–10
–18

 с і швидкість взаємодії –10
12

–10
33
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–1

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Схема послідовно-паралельного утворення аероіон-радикалів  

та їх рекомбінація 

 

Відповідно, процес рекомбінації (нейтралізація зарядів) відбувається за 

рахунок взаємодії електрона або негативного аероіона з позитивним аероiоном 

чи за рахунок взаємодії негативних і позитивних аероіонів. У такому випадку 

можна вести мову про «формальну хімічну реакцію», але при цьому нових 
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хімічних речовин не утворюється. Виникають так звані комплекси «аероіон–

хімічна речовина», в яких атоми і молекули утримуються один біля одного не 

за рахунок утворення хімічного зв’язку, а за рахунок спільних міжатомних або 

міжмолекулярних електронних щільностей (перекривання електронних хмар), 

тобто за рахунок Ван-дер-Ваальсових сил. Одночасно це є поєднанням певної 

послідовності випадкових, закономірних і незакономірних квантово-хімічних і 

квантово-фізичних явищ. 

Утворення аероіонів-радикалів відбувається за нормальних умов (р ~ 1 атм, 

Т ~ 292–298 К) повітряного середовища приміщень за наявності або відсутності 

джерела іонізації, що дозволяє пояснити механіко-динамічні та хіміко-кінетичні 

характеристики утворення позитивних і негативних аероіон-радикалів, різних 

за масою, залежно від атомного або молекулярного складу утвореного 

кластеру. 

Із застосуванням рівняння Арреніуса встановлений взаємозв’язок 

концентрації аероіонів з відносною вологістю і енергією активації ініціаторів 

процесів утворення аероіонів або їх рекомбінації: 

2
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де Е1 – енергія утворення аероіон-радикалів (енергія іонізації, або енергія відриву 

одного електрона); Е2 – енергія рекомбінації аероіон-радикалів або приєднання 

одного електрона; А=k0T
C/R

 – передекспоненційний множник (коефіцієнт 

Арреніуса), що враховує частоту зіткнень реагуючих частинок за одиницю часу в 

одиниці об’єму за однакових концентрацій; k0  – константа, що характеризує стан 

повітря приміщення за відсутності впливу техногенних чинників внутрішнього і 

зовнішнього середовища; k1 – константа швидкості утворення аероіон-радикалів; 

k2 – константа швидкості рекомбінації аероіон-радикалів. 

У підсумку, після відповідних перетворень отримуємо взаємозв'язок 

концентрації аероіон-радикалів від вологості та енергії активації ініціаторів 

процесів утворення аероіон-радикалів або їх рекомбінації (3). Виходячи з (3), 

можна знайти зміну середнього вмісту аероіон-радикалів в одиниці об’єму 

приміщення за заданих мікрокліматичних умов (4).  

 

 

                                 

 

 

 

 

Якщо вираз (3) позитивний, то відбувається процес утворення аероіон-

радикалів; якщо негативний, то превалює рекомбінація частинок. 

Отже, теоретично обґрунтовано гіпотезу про аероіон-радикальний склад 

повітряного середовища виробничих приміщень, отримані кінетико-

термодинамічні закономірності утворення та розпаду аероіонів-радікалів 
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встановлюють взаємозв’язки між енергіями активації та іонізації, швидкістю 

утворення аероіон-радикалів, відносною вологістю у приміщеннях.  

У четвертому розділі наведені результати досліджень взаємозв’язку між 

фізичними факторами у системі «людина–виробниче середовище–технiка» і 

визначено умови їх нормалізації. Складність процесів керування системами не 

дозволяє отримати прості співвідношення, а врахування взаємозв’язків 

нелінійних процесів вимагають розробки складних алгоритмів. Для підтримки 

нормованих показників виробничого середовища в різних за призначенням 

приміщеннях необхідно використовувати різні алгоритми керування 

автоматизованими системами створення комфортних і безпечних умов.  

Проведені дослідження довели необхідність розширення параметрів 

коефіцієнта комфортності з урахуванням усіх фізичних факторів виробничого 

приміщення. При цьому вплив температури на аероіонний склад повітря можна 

вважати несуттєвим. У той же час від відносної вологості повітря залежить 

процес утворення аероіон-радикалів, або комплексів «аероіон-радикал–хімічна 

речовина» (рис. 11). 
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а)                                                            б) 

Рис. 11. Залежності зміни концентрацій негативних аероіонів  
у приміщенні від відносної вологості повітря за різних відстаней від джерела 

іонізації: 1 – 0,5 м; 2 – 1,5 м; 3 – 2,5 м; 4 – 3,5 м; 5 – 4,5 м; 6 – 5,5 м (а)  
і від відстані до джерела іонізації за різної відносної вологості повітря:  

1 – 40 %; 2 – 45 %; 3 – 50 %; 4 – 55 %; 5 – 60 % (б) 

Аналіз отриманих даних свідчить (рис. 11,а), що зміна концентрацій 
аероіонів від відносної вологості на різних відстанях від джерела іонізації 
відповідає залежності y=ax

3
+bx

2
+cx+d, R² = 0,95–0,99. На малих відстанях від 

джерела утворення аероіонів за відносної вологості нижче за 40 % концентрація 
комплексів [n

–
…H2O]m є достатньо  низькою, щоб впливати на загальний вміст 

аероіонів у повітрі. Зі збільшенням відносної вологості та відстані від джерела 
іонізації концентрація комплексів [n

–
…H2O]m зростає, у зв’язку з чим 

відбувається стрімке зниження концентрації власне аероіонів. За низьких 
початкових концентрацій аероіонів спостерігається зворотна картина – на 
значних відстанях відбувається виникнення аерозолів з малими рухливостями, 
які не реєструються лічильником аероіонів (рухливість нижче за 0,4 см

2
/В·с). 

На значних відстанях спостерігається збільшення концентрації аероіонів за 
збільшення відносної вологості. Отже, відстань 3–4 м від джерела іонізації 
повітря є найбільш прийнятною для розміщення робочих місць через те, що за 
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таких умов концентрації аероіонів практично не залежать від значень відносної 
вологості (рис. 11,б). 

На основі виконаних експериментальних досліджень із застосуванням 

чотирифакторного рототабельного планування другого порядку отримано 

модель залежності коефіцієнту комфортності від температури, відносної 

вологості, швидкості руху повітря і концентрацій негативних аероіонів у 

приміщенні, використання якої в алгоритмах систем керування підвищує 

ефективність роботи пристроїв зі створення комфортних і безпечних умов 

праці: 

   ,)(10375,30000125,059375,1105,3

00025,00002115,010375,90421875,000053125,0

00763672,0000302188,0459896,00333896,0346497,022792,4
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(5) 

де Т – температура у приміщенні, 
о
С; φ – відносна вологість повітря, %; υ – 

швидкість руху повітря, м/с; n
– 
– концентрація негативних аероіонів, см

–3
. 

Коефіцієнти в рівнянні регресії свідчать про значимість вхідних 
параметрів і вплив на досліджувані фактори, а також їх парну дію на вихідну 
величину. За допомогою отриманих рівнянь регресії побудовані графічні 
залежності парної взаємодії фізичних факторів та їх вплив на комфортність 
повітряного середовища приміщень (рис. 12). 

 
                                          а)                                                      б) 

 
в)                                            г) 

Рис. 12. Залежності коефіцієнта комфортності (К) від температури (Т) і 

відносної вологості повітря (φ) (а), від температури (Т) і швидкості руху повітря 

(υ) (б), від відносної вологості (φ) і швидкості руху повітря (υ) (в),  

від відносної вологості (φ) і концентрації негативних аероіонів (n
–
) (г) 
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На наступному етапі досліджень задля розробки систем підтримання 

оптимальних комфортних і безпечних умов праці визначені температура Т, 

відносна вологість φ, швидкість руху повітря υ, концентрація негативних 

аероіонів n
–
, за яких коефіцієнт комфортності Кк буде максимальним. Також 

виконано дослідження на екстремум функції  Кк чотирьох змінних Т, φ, υ, n
–
: 

                
.        (6) 

Отже, отримані оптимальні мікрокліматичні параметри пропонуються до 

використання як критерії оцінки роботи систем керування пристроїв зі 

створення комфортних і безпечних умов праці в робочій зоні. 

Виробничі приміщення, крім вище зазначених параметрів, 

характеризуються також наявністю електричних і магнітних полів працюючого 

електротехнічного, енергетичного та комп’ютерного обладнання. При цьому 

існує взаємний вплив електромагнітних і мікрокліматичних факторів, 

принаймні в межах окремих приміщень і будівель.  

У зв’язку з цим є необхідним проведення ретельних теоретичних і 

експериментальних досліджень стосовно визначення коефіцієнтів 

комфортності з урахуванням значень напруженості електричних і магнітних 

полів відповідного технічного устаткування. Значення напруженості 

електричних полів у приміщеннях різного призначення мають широкий 

діапазон – від 1–2 до 25–30 кВ/м біля електризованих поверхонь і зазвичай є 

непередбачуваними. Вони є найбільш критичним показником впливу на 

аероіонний склад повітря. При цьому вплив електризації поверхонь і зміни 

концентрацій аероіонів є взаємним: за великих концентрацій аероіонів 

відбувається нейтралізація статичних зарядів протилежних знаків, а 

електризовані поверхні, у свою чергу, змінюють просторові розподіли аероіонів 

та їх концентрації. Виконані дослідження довели вплив стаціонарних магнітних 

полів на зміну концентрацій аероіонів.  

На підставі встановленого вище, для комплексного аналізу загального 

стану виробничого середовища були проведені експериментальні дослідження 

щодо впливу електромагнітного фактора. Проведені вимірювання змінних і 

стаціонарних магнітних полів біля потужного електроприводу та 

комп’ютерного обладнання показали їх значні коливання у просторі і часі з 

перевищенням їх гранично допустимих рівнів. Було також розраховано 

поширення поля навколо чотирьохполюсних машин, найбільш 

розповсюджених у промисловості, які є джерелом магнітного поля дипольно-

квадрупольного типу.  

Результат моделювання просторового розподілу магнітного поля показав, 

що існують зони мінімальних і максимальних напруженостей полів із 

нерівномірним зниженням із відстанню від джерела (рис. 13).  

Отже, використання даного методу дозволяє прогнозувати 

електромагнітне навантаження на виробниче середовище і визначати безпечні 

зони для людей з мінімальною напруженістю магнітного поля.  

Проведені дослідження спектрального складу магнітних полів у 

приміщеннях різного призначення показали наявність значних рівнів 

     max , , , 21,145;49,018;0,147;3956 0,818к к кK T n K P K    



 20 

стаціонарних магнітних полів (окрім геомагнітної складової). Такі поля можуть 

суттєво впливати на мікрокліматичні 

показники повітря через перерозподіл 

концентрацій аероіонів різних знаків. 

Із фундаментальних фізичних 

законів відомо, що магнітні поля 

впливають тільки на рухливі заряди, 

якими в нашому випадку є аероіони.  

Таким чином, на основі 

викладених вище експериментальних 

і модельних дослідження впливу 

фізичних факторів на виробниче 

середовище, отримано регресійну 

модель яка свідчить про глибинний 

зв’язок усіх зазначених показників 

між собою та комфортністю 

виробничих умов: 
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(7) 

де F – сила, що впливає на заряджену частинку; q – заряд частинки; B – 

індукція магнітного поля; Т – температура у приміщені, 
о
С; φ – відносна 

вологість повітря, %; υ – швидкість руху повітря, м/с; n
–
 – концентрація легких 

негативних аероіонів, см
–3

; КК – коефіцієнт комфортності, в.о. 
З урахуванням вищевикладеного, виникає необхідність урахування рівнів 

полів з точки зору впливу на організм людини, для чого були проведені 
додаткові дослідження з визначення змін діелектричних втрат, електричної 
провідності, діелектричної проникності жирової і кісткової тканини людини під 
час впливу на нього електромагнітних полів різної частоти. Отримані дані 
свідчать, що найбільшим змінам тканини піддаються у діапазоні 5 Гц–100 кГц 
(який включає нормовану частотну смугу працюючого комп’ютерного 
обладнання), в якому відбуваються структурні зміни на молекулярному рівні – 
змінюється просторова орієнтація молекул жирів, інших складових молекул. Це 
означає, що організм людини втрачає свої захисні властивості – здатність до 
захисту від дії ЕМП, тобто втрачає здатність до екранування електромагнітного 
опромінення. 

Проведені теоретико-експериментальні дослідження стали підґрунтям для 
формування концептуальних підходів щодо створення узагальненого 

 

Рис. 13. Зміна напруженості 

магнітного поля поблизу 

чотириполюсної електричної машини 

(значення 3,14 відповідає ;  

6,28 відповідно 2) 
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комплексу організаційних і технічних заходів з охорони праці і захисту людини 
від негативного впливу ЕМП. 

У п’ятому розділі розглядається створення систем моніторингу та 

керування фізичними факторами для забезпечення нормативного стану 

виробничого середовища. 

На підставі встановлених закономірностей і визначених кількісних 

характеристик фізичних факторів створені умови для формування 

концептуальних засад щодо побудови комплексної автоматизованої системи 

моніторингу та управління охороною праці на підприємствах. 

Запропонований підхід із застосування сучасних ІТ-технологій дозволяє 

швидко аналізувати значні потоки інформації у контурах управління охороною 

праці, а також оперативно переформатовувати роботу відділу охорони праці і 

безпеки життєдіяльності й управлінських дій без зупинки виробництва. Для 

цього створена підсистема програмно-аналітичного комплексу віртуального 

аналізатора (ПАК ВА) відділу охорони праці і безпеки життєдіяльності (ОП і 

БЖ) підприємства з включеними сучасними програмними розробками щодо 

обліку та аналізу виробничого травматизму та наглядової діяльності (ІАС 

СУОП); керування та диспетчеризації засобами пожежної автоматики; 

контролю і нормування санітарно-гігієнічних факторів навколишнього 

середовища цехів та адміністративних споруд (Project); моделювання аварійних 

ситуацій на небезпечних виробничих та інших об’єктах (ТОХІ+) і ін. (рис. 14). 
 

База даних 

підприємства

ЦЕНТРАЛЬНИЙ СЕРВЕР БАЗ ДАНИХ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ (БДРЧ) ПІДПРИЄМСТВА

БАЗА ДАНИХ ЗНАНЬ 

ПІДПРИЄМСТВА

Програмно-аналітичний комплекс ОП і БЖ

1. Організатор

2. ТОХІ+

3. Project 

4. ІАС СУОП

5. «Охорона праці» для 1С 

6. Інші

Програмно-аналітичний комплекс фінансового 

документообігу

Програмно-аналітичний комплекс технологів

Програмно-аналітичний комплекс інженерів - 

конструкторів

Програмно-аналітичний комплекс постачання і 

збуту

ВІРТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗАТОР

 

Рис. 14. Функціональна схема центрального сервера баз даних реального часу 

виробництва i стану виробничого середовища 

Для якісної роботи системи безпеки праці та життєзабезпечення (СБПЖ) 

у виробничих приміщеннях необхідно, щоб пристрої інженерно-технічних 

комплексів основних підсистем взаємодіяли між собою (оптимально – були 

інтегрованими). У зв’язку з цім запропонований інноваційний підхід до 

створення інформацiйно-вимірювального комплексу щодо моніторингу, 

контролю та керування системою безпеки праці і життєзабезпечення. За такої 
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реалізації вирішуються проблеми контролю працездатності всіх підсистем й 

інженерно-технічних комплексів, підвищується гнучкість і функціональність 

системи в цілому, а також 

з’являється можливість реалізації 

найскладніших алгоритмів роботи 

СБПЖ. 

На основі теоретичних 

досліджень розроблено та 

впроваджено автоматизований 

комплекс контролю і керування 

будь-якими системами безпеки 

праці і життєзабезпечення, яка 

інформує про стан усіх інженерно-

технічних комплексів і здійснює 

керування за допомогою системи 

мобільного зв’язку (Global System 

for Mobile Communications GSM) 

(рис. 15, 16). 

Комплекс аварійного водовідливу

Модуль контролю 

аварійного 

водовідливу і 

керування 

насосом 

Датчик 

рівня води
~220В

~ 
аналоговий

0-5В

Можливий додатковий модуль для розширення комплексу 

контролю водовідливу. Можливість підключення 

додаткових датчиків або виконавчих пристроїв.

Живлення може бути 

підключено із різних місць в 

залежності від складності 

структури. 

Блок Живлення

~220В/ =12В

Дана система може бути не одна і 

підключатися в будь-якому місці 

структури. Для візуалізації 

необхідний доступ або налаштування 

конкретних пристроїв.

Система візуалізації 

Даний модуль може бути не один і 

підключатися в будь-якому місці 

структури. Для візуалізації 

необхідний доступ і налаштування 

конкретних модулів.

Модуль

протоколювання і 

запису даних

Комплекс управління мікрокліматом

Можливий додатковий модуль для розширення комплексу 

контролю мікрокліматом у приміщеннях. Можливість 

підключення додаткових датчиків або виконавчих 

пристроїв (засувок, іонізація і т.д.). 

Модуль контролю

нормованих 

мікрокліматичних 

параметрів та 

керування 

вентилятором 

T СО2φ 

Радіо зв'язок 

Модуль

Модуль

HUB 

(Вузол зв'язку)

GSM-модем 

«Системи безпеки праці і 

життєзабезпечення» 

функції відправки і прийому смс і дзвінків

аналоговий

0-5В1

2

3
456

7

HUB 
(Вузол зв'язку)

~220В

~ ПЧ

АД

В

ПЧ

Н

АД

 

Рис. 16. Структурна схема автоматизованого комплексу контролю  

і керування системою безпеки праці та життєзабезпечення 

Комплекс дозволяє забезпечити швидку й ефективну евакуацію людей, 

спільну роботу підсистем аварійного водовідведення (упроваджено до 

комплексу лабораторій, розташованих у напівпідвальному приміщені, де існує 

імовірність виникнення затоплення) і підтримки комфортного та безпечного 

повітряного середовища у приміщеннях. При впровадженні комплексу до 

виробництва існує можливість підключення додаткових СБПЖ (рис. 16), 

 

Рис. 15. Зовнішній вигляд 
автоматизованого комплексу контролю і 

керування системами безпеки праці  

та життєзабезпечення за допомогою 

GSM-модему 
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необхідних для даних приміщень та інтеграції комплексу в загальну СУОП 

підприємства. 

При впровадженні вищенаведеного комплексу виникла нагальна потреба 

в розробці та створенні автоматизованої системи контролю, моніторингу та 

керування рівнями фізичних факторів робочої зони виробничого середовища, 

але проведений аналіз уже існуючих систем довів їх недосконалість.  

У зв’язку з цим була розроблена система (рис. 17), в основу моделі якої 

покладена вентиляційна установка, де за рахунок введення блоку регресійної 

моделі (5) досягається можливість швидко й відповідно до санітарно-

гігієнічних норм реагувати на зміни параметрів повітряного середовища та 

забезпечувати керування низкою факторів – температурою, відносною 

вологістю,  рухливістю повітря та концентрацією аероіонів – з метою 

одержання оптимальної зони комфортності (6). 
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Рис. 17. Структурна схема комплексної автоматизованої системи контролю, 

моніторингу та керування рівнями фізичних факторів робочої зони 

виробничого середовища 

У схемі прийняті такі позначення: ППК1–3 – приміщення підвищеної 

комфортності; АП – адміністративне приміщення; ВП – виробниче приміщення; 

СП – складське приміщення; Ш – шина; ГВМ – головна вентиляційна магістраль; 

СПРВ – система підготовки та рециркуляції повітря; ДППК – датчик 
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продуктивності (кількість повітря) у припливному каналі; ДПВК – датчик 

продуктивності у витяжному каналі; ВВ – витяжний вентилятор; ЕПВВ – 

електричний керований привод витяжного вентилятора; ПЧ – перетворювач 

частоти; ЕПГВУ – електричний керований привод головної вентиляційної 

установки; ГВУ – головна вентиляційна установка; СФ – система фільтрації; 

ТАМ – трубопровідна аеродинамічна мережа; РПАМ – регулювальний пристрій 

розгалуженої аеродинамічної мережі (засувка); ЕКПЗ – електричний керований 

привод засувки; ГКУ – генератори створення комфортних умов (іонізатор та 

інші); ДПЗ – датчик положення засувки; СК – система керування; ЕПЦВ – 

електричний керований привод циркуляційного вентилятора; ЦВ – 

циркуляційний вентилятор; ДП – датчики присутності та визначення кількості 

працівників; ДШЧ – датчики шкідливих факторів; ДАС – датчики аварійної 

сигналізації; ДІЕВ – датчики іонного складу та електромагнітних полів і 

випромінювань; ДМП – датчики мікрокліматичних параметрів; БРМ – блоки 

регресійної моделі, Кк – коефіцієнт 

комфортності, МК – мікроконтролер. 

На основі наведеного підходу 

розроблено та впроваджено програмно-

технічний комплекс автоматизованої 

системи керування вентиляційною 

установкою (ПТК АСК ВУ) (рис. 18, 19). 

Прийняти позначення на рис. 19: В – 

вентилятор; АД – асинхронний двигун; З – 

засувка; ПЗ – привод засувки; БД (С, Н) – 

блок датчиків струму й напруги; БДМП – 

блок датчиків мікрокліматичних 

параметрів (ДТ – датчик температури, ДВ – 

датчик вологості); ДТPa – датчик тиску; ПВ 

– віконний вентилятор; ДШ – датчик 

швидкості повітря; ДГ – датчик 

газоаналізатора; ПЧ – перетворювач 

частоти; ГА – газоаналізатор; АС4 – 

перетворювач інтерфейсу; ТРМ 210 – ПІД-

регулятор; ТРЦ–02 – вимірник-регулятор 

мікрокліматичних параметрів; РККВ – реле 

комутації канальних вентиляторів; ДПЗ – 

датчик положення засувки; АЦП–ЦАП – 

аналогово-цифровий і цифро-аналоговий 

перетворювач; ПК – персональний 

комп’ютер. 

 
 

 

Рис. 18. Зовнішній вигляд  

ПТК АСК ВУ  
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Рис. 19. Структурна схема ПТК АСК вентиляційною установкою 
 

Перевагою розробленої та впровадженої системи є її пристосованість до 

масштабування як за обсягами обслуговування, так і за кількістю 

відстежуваних і регульованих параметрів. 

Моніторинг і обробка інформації про технологічні, електричні та 

мікрокліматичні параметри, налаштування, узгодження роботи та керування 

пристроями впровадженої вентиляційної системи здійснюється з 

використанням спеціалізованих програмних продуктів (Delphi 7 та LABVIEW), 

головні вікна візуалізації яких наведено на рис. 20, 21. 

 

Рис. 20. Головне вікно візуалізації автоматизованої вентиляційної системи 

(Delphi 7) 
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Рис. 21. Вид головного вікна інтерфейсу програми керування  

вентиляційним комплексом (LABVIEW) 
 

Завдяки програмному керуванню, система є гнучкою у налаштуванні, що 

дозволяє з мінімальними зусиллями проводити модернізацію вже існуючих 

вентиляційних комплексів. 

Розроблений програмно-технічний комплекс використовується як 

диспетчерський пульт автоматизованого керування та контролю якістю 

повітряним середовищем, так і для проведення наукових досліджень у 

приміщеннях Управління закупівель і маркетингу ВАТ «КВБЗ» (м. Кременчук), 

фірми АВК-Пром (м. Київ) і Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського. 

Отже, сформовані науково-методологічні засади побудови сучасних 

iнформацiйно-вимірювальних систем безпеки праці, вентиляційних систем і 

комплексної автоматизованої системи моніторингу та управління охороною 

праці на підприємствах із застосування сучасних IT-технологій з метою 

підвищення рівня охорони праці на підприємстві. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою, в якій вирішена 

актуальна науково-технічна проблема, – розробка наукових засад забезпечення 

комфортного та безпечного виробничого середовища робочих приміщень із 

використанням систем моніторингу та керування комплексом фізичних 

факторів на основі вперше встановлених взаємозалежностей між кількісними 

мікрокліматичними показниками і комплексом параметрів фізичних факторів, 

що формують якісне внутрішнє повітряне середовище та безпечні умови праці, 

із застосуванням аналітичних, експериментальних і розрахункових методів 

дослідження. 

Основні наукові та практичні результати дисертаційної роботи, висновки 

та рекомендації, отримані під час виконання досліджень і впровадження нових 
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технологічних розробок на підприємствах різних галузей виробництва, 

полягають у наступному: 

1. На основі проведеного аналізу існуючих систем управління 

кількісними показниками повітряного середовища виробничих приміщень 

шляхом їх вентилювання та дослідження комплексу параметрів фізичних 

факторів, що формують безпечні умови праці в робочій зоні, доведено 

необхідність дослідження і врахування взаємозв’язків фізичних факторів щодо 

їх генерації, поширення та можливості одночасної нормалізації. 

2. Отримана чотирифакторна модель для визначення коефіцієнта 

комфортності залежно від температури, відносної вологості, швидкості руху та 

концентрації аероіонів у повітрі робочої зони (адекватність моделі перевірена 

за коефіцієнтом детермінації R
2
=0,92, що свідчить про високий ступінь зв’язку 

коефіцієнтів системи) із застосуванням методу планування експерименту. 

Встановлено, що найбільший вплив на якість внутрішнього повітряного 

середовища мають відносна вологість, температура та парна взаємодія 

зазначених показників (значущості коефіцієнтів за критерієм Ст’юдента –  

P=0,0376, P=0,0060, P=0,0009 відповідно) та доведено необхідність урахування 

комплексного впливу параметрів повітря при забезпеченні максимально 

сприятливих умов праці в робочій зоні. Нелінійна залежність коефіцієнту 

комфортності досліджена на екстремум з отриманим значенням 0,82 і 

чисельними значеннями координат – температура 21 
о
С, відносна вологість 50 %, 

швидкість руху повітря 0,15 м/с, концентрація негативних аероіонів 4000 см
–3

 

відповідно. Визначені оптимальні повітряного середовища запропоновані до 

використання як критерії оцінки ефективності роботи систем керування 

пристроїв зі створення комфортних і безпечних умов праці в робочій зоні. 

3. Шляхом проведення натурних вимірювань мікрокліматичних 

параметрів (Т=+17…+22 
o
С, φ=42…72 %, υ=0,1..0,2 м/с), електромагнітних 

полів (В=0,08…50 мкТл, Н=0,3…30 А/м) і рівнів аероіонізації повітря 

(20…1100 см
-3

) у приміщеннях запропонований аероін-радикальний механізм 

утворення аероіонів та їх рекомбінації як складної динамічної системи, 

визначені зони безпечного перебування людей навколо електротехнічного 

обладнання з різними структурами зовнішнього магнітного поля та оцінено вплив 

припливної та витяжної вентиляції на динаміку концентрації легких аероіонів, 

що дозволило запропонувати та пояснити різний механізм змін умісту завислих 

частинок залежно від швидкості вентиляційного повітряного потоку. 

4. Теоретично обґрунтовані та розрахунково підтверджені кінетико-

термодинамічні закономірності утворення і розпаду аероіон-радикалів як 

комплексу послідовно-паралельних взаємоперетворень залежно від 

мікрокліматичних умов ізольованих приміщень, що дозволило встановити 

взаємозв’язок між енергіями активації (Е1=0,65…6,16 еВ) та іонізації 

(Е2=0,8…6,57 еВ), швидкістю утворення аероіон-радикалів, відносною 

вологістю і коефіцієнтом комфортності виробничих приміщень, що є 

фактологічною базою подальшого вдосконалення санітарно-гігієнічних вимог 

до якості повітря виробничого середовища. 

5. Удосконалено математичні моделі просторових розподілів магнітних 
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полів електродвигунів вентиляторів, що є підґрунтям для визначення та 

прогнозування електромагнітного навантаження на виробниче середовище і 

встановлення зон безпечного перебування людей. 

6. Установлено, що перевищення рівнів мікрокліматичних параметрів 

повітря (Т=33 °С, φ=62 %) вище нормованих значень (Т=22 °С, φ=49 %) 

зумовлює збільшення часу (на  t=2–3 хв.) і зменшення кількості правильних 

відповідей респондентів (на Р=5–8,5 %), ніж в умовах повітряного середовища 

з нормативними санітарно-гігієнічними показниками. Встановлено, що при 

зміні мікрокліматичних параметрів кількість правильних відповідей є різною 

для респондентів різних курсів навчання у ВНЗ: зниження відносного рівня 

розумової працездатності зменшується зі збільшенням віку респондентів – 

найбільше зниження у респондентів другого курсу (на 43 %), найменше – у 

респондентів четвертого курсу навчання (на 9,1 %). Доведено необхідність 

оснащення навчально-виробничих приміщень додатковим устаткуванням, яке б 

забезпечувало керування, контроль і підтримку мікрокліматичних параметрів 

згідно з нормативними показниками залежно від кількості людей у приміщенні. 

7. Розроблено математичний опис та одержано математичну модель 

вентиляційного комплексу, що дозволило за рахунок регуляторів 

мікрокліматичних параметрів і підсистеми з рівнянням регресії коефіцієнта 

комфортності провести дослідження мікрокліматичних параметрів у 

виробничих приміщеннях. Визначені просторово-часові залежності стабілізації 

параметрів повітряного середовища (Кк=0,93–0,99, Т=20–22 
о
С; φ=40–60 %) під 

час динамічних режимів роботи вентиляційного комплексу з урахуванням 

детермінованої вихідної інформації, що дозволило визначати і прогнозувати їх 

зміни з часом і забезпечувати як стабілізацію наданих параметрів мікроклімату 

згідно з нормативними показниками, так і якісне видалення шкідливих факторів 

з виробничих приміщень. 

8. Обґрунтовано необхідність сумісного розгляду мікрокліматичних і 

електромагнітних параметрів виробничого середовища з урахуванням їх 

складної взаємозалежності. Отримано співвідносний взаємозв’язок показників 

електростатичного поля, інших фізичних факторів середовища та комфортності 

виробничих умов. Установлено, що при зміні швидкості руху повітря внаслідок 

дії природної та штучної вентиляції стаціонарні магнітні поля спричинюють 

перерозподіл концентрацій аероіонів у повітрі в окремих частинах приміщень як 

за знаком і величиною заряду, так і за масою відповідних аероіонів (легкі, 

середньої маси, важкі). 

9. Отримали подальший розвиток методологічні засади моніторингу та 

керування рівнями фізичних факторів виробничого середовища приміщень за 

рахунок розробленої моделі та запропонованої на її основі комплексної 

автоматизованої системи контролю, моніторингу та керування рівнями 

фізичних факторів виробничого середовища приміщень через приплив та 

рециркуляцію повітря, очищення його від пилу, визначення кількості 

персоналу, теплового випромінювання від суб’єктів, температури та вологості 

повітря, вмісту вуглекислого газу та концентрації аероіонів у повітрі 

приміщення, створення, підтримки та регулювання необхідних параметрів у 
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робочій зоні, неперервного контролю фізичних факторів з автоматичним 

попередженням про наближення до гранично допустимих рівнів, що 

забезпечуватиме комфортне і безпечне виробниче середовище та сприятиме 

підвищенню рівня охорони праці на підприємстві. 

10. Уточнено закономірності змін параметрів фізичних факторів у 

реальних виробничих умовах, що покладені в основу цілісної системи з 

нормалізації рівнів фізичних факторів за їх комбінованого впливу із 

застосуванням розробленого програмно-технічного комплексу автоматизованої 

системи управління вентиляційним комплексом та моделей візуалізації, що 

дозволяє реалізувати моніторинг і обробку інформації стосовно технологічних, 

електричних і мікрокліматичних параметрів, налаштовувати, узгоджувати 

роботу та керувати пристроями вентиляційної системи. 

11. Отримані теоретичні та практичні дані реалізовані при модернізації 

вентиляційної системи у приміщені Управління закупівель і маркетингу ВАТ 

«КВБЗ» (м. Кременчук), у проектних рішеннях фірми АВК-ПРОМ, (м. Київ) і в 

навчальних процесах у Національному авіаційному університеті та 

Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського, 

що дозволило сформувати концептуальні засади та підтвердило необхідність 

сучасного комплексного підходу до розробки автоматизованого і 

структурованого управління охороною праці підприємств із використання 

сучасного, різноманітного та різного за своєю природою програмного 

забезпечення програмно-аналітичного комплексу охорони праці та техніки 

безпеки віртуального аналізатора центрального сервера баз даних реального 

часу підприємства, що дозволить підвищити ефективність роботи відділу, 

автоматизувати роботу інженера з охорони праці та промислової безпеки, 

зменшити вплив людського чинника і знизити час на прийняття рішень у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій. 
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АНОТАЦІЯ 
Сукач С. В. Моніторинг і керування рівнями фізичних факторів 

виробничого середовища. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.26.01 – Охорона праці. – Державний вищий навчальний 
заклад «Донецький Національний технічний університет». – Покровськ, 2017. 
У дисертації вирішено актуальну науково-технічну проблему щодо створення 
наукових засад забезпечення комфортного та безпечного виробничого 
середовища робочих приміщень із використанням систем моніторингу та 
керуванням комплексом фізичних факторів на основі вперше встановлених 
взаємозалежностей між зазначеними показниками.  

Теоретично обґрунтовано і практично доведено, що створення 
комфортних і безпечних умов праці в робочій зоні можливо тільки на основі 
комплексного врахування впливу сукупності фізичних факторів в умовах їх 
комбінованої дії на працюючих. Розроблені математичні моделі просторових 
розподілів і часових змін фізичних факторів у робочих зонах виробничих 
приміщень дозволяють прогнозувати зміни їх параметрів залежно від 
аероіонного складу атмосферного повітря, режимів роботи електричного, 
електронного обладнання тощо з наступною раціоналізацією роботи 
вентиляційних систем у режимі енергозбереження. Розроблено та створено 
програмно-технічний комплекс автоматизованої системи керування 
вентиляційною установкою, якій дозволяє оперативно враховувати зміну 
мікрокліматичних параметрів, своєчасно отримувати інформацію про стан 
технічних засобів і систем безпеки праці, забезпечувати зниження 
енергоспоживання і підвищення енергоефективності роботи обладнання та 
водночас створювати умови для ефективного керування мікрокліматичними 
показниками у виробничих приміщеннях і подальшого вивчення зазначених 
процесів. 

Результати дослідження впроваджено у проектні рішення щодо 
модернізації вентиляційних систем у приміщеннях Управління закупівель і 
маркетингу ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (м. Кременчук), фірми 
АВК-ПРОМ (м. Київ) та Кременчуцького національного університету імені 
Михайла Остроградського, що підтверджено відповідними актами 
впровадження. На цих підприємствах й установах використання програмно-
технічного комплексу автоматизованої системи управління вентиляційним 
комплексом і моделей візуалізації дозволило оперативно відстежувати та швидко 
й адекватно реагувати на зміни рівнів фізичних факторів у робочих зонах 
приміщень задля підтримання зазначених показників на нормативному рівні. 

Ключові слова: охорона праці, мікрокліматичні параметрі, аероіони, 
електромагнітні поля, фізичні фактори, автоматизована система. 
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В диссертации решена актуальная научно-техническая проблема создания 
научных основ обеспечения комфортной и безопасной производственной среды 
рабочих помещений с использованием систем мониторинга и управления 
комплексом физических факторов, на основе впервые установленных 
взаимозависимостей между указанными показателями. При выполнении работы 
проведены экспериментальные измерения микроклиматических параметров, 
электромагнитных полей и уровней аэроионного состава воздуха в помещениях 
для обоснования механизма образования аэроион-радикалов и их 
рекомбинации как сложной динамической системы. Установлены взаимосвязи 
между энергиями активации, ионизации, скоростями образования аэроион-
радикалов, их рекомбинации и относительной влажностью помещений. 
Проведены исследования уровней физических факторов в производственных 
помещениях различного назначения и выбор методов управления ими путем 
определения параметров воздушной среды и их взаимосвязи, установление 
эффективности выбранных методов управления. 

Разработаны рекомендации для выбора систем мониторинга, контроля и 
управления нормализацией уровней физических факторов в производственных 
помещениях различного назначения, а также расширения перечня 
отслеживаемых параметров производственных помещений в зависимости от 
профиля и потребностей предприятия. Разработаны положения концепции 
инновационного подхода по созданию информационно-измерительных систем 
охраны труда, автоматизации и диспетчеризации функционирования 
современных вентиляционных систем. 

Синтезирована регрессионная модель вычисления коэффициента 
комфортности для построения систем управления качественно-
количественными характеристиками производственной среды с учетом 
многофакторных показателей, влияющих на самочувствие и работоспособность 
рабочих. Усовершенствованы методологические основы мониторинга и 
управления уровнями физических факторов производственной среды 
помещений, что позволило наряду с эффективным использованием 
энергопотребления обеспечить максимально комфортную и безопасную 
воздушную среду производственных помещений в зависимости от специфики 
предприятия и номенклатуры параметров, которые контролируются и являются 
потенциально опасными для здоровья работающих. 

Разработан и создан программно-технический комплекс 
автоматизированной системы управления вентиляционной установкой, 
позволяющий оперативно реагировать на изменение микроклиматических 
параметров, своевременно получать информацию о состоянии технических 
средств и систем безопасности труда, обеспечивать как снижение 
энергопотребления и повышение энергоэффективности работы оборудования, 
так и создавать условия для эффективного управления микроклиматическими 
параметрами в производственных помещениях.  

Спроектировано комплексную автоматизированную систему 
безопасности труда и жизнеобеспечения комплекса помещений, зданий и 
сооружений различного назначения путем автоматизации работы инженера по 
охране труда и промышленной безопасности, что повышает эффективность 
работы отдела, уменьшает влияние человеческого фактора и время на принятие 
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решений в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Результаты исследования внедрены в проектные решения модернизации 

вентиляционных систем в помещении Управления закупок и маркетинга ОАО 
«Крюковский вагоностроительный завод» (г. Кременчуг), фирмы АВК-ПРОМ и 
Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского, 
что подтверждено соответствующими актами внедрения. 

Ключевые слова: охрана труда, микроклиматические параметры, 
аэроионы, электромагнитные поля, физические факторы, автоматизированная 
система. 

 
ABSTRACT 

Sukach S. V. Monitoring and management of working environmental physical 

factors. – Manuscript. 

The thesis for the Technical Sciences Doctor Degree of specialty 05.26.01 – 

Labour Protection. – State Higher Educational Institution “Donetsk National 

Technical University”. – Pokrovsk, 2017. 

The thesis solved current scientific and practical problem on scientific 

principles according to implementation of  comfortable and safe workrooms of 

working environment using monitoring systems and control of complex of physical 

factors based on the first set of interdependencies between given indicators. 

Theoretically grounded and practically proved that creation of comfortable and 

safe working conditions in workspace is only possible when it is based on complex 

consideration of physical factors’ influence in terms of their combined effect on 

employees. Developed mathematical models of the spatial distribution and temporal 

changes of physical factors in the working areas of industrial facilities allows to 

predict changes of their parameters depending on air condition, electrical and 

electronic equipment modes etc followed by rationalization of ventilation systems in 

power save mode. Software and hardware complex of automated ventilation unit 

control system is designed and created, which allows a quick consideration of the 

micro-climatic changes,  energy consumption decrease and energy efficiency increase 

of working equipment implementation and allows to create conditions for effective 

management of micro-climatic parameters in production facilities and further studies 

of these processes at the same time. 

Results of this research are introduced into project decisions according to 

ventilation systems’ upgrade in facilities of the Office of Procurement and Marketing 

of PJSC “Kryukovsky Railway Car Building Works” (City of Kremenchug), AVK-

Prom company (City of Kyiv) and Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National 

University as it was confirmed by relevant acts of implementation in these enterprises 

and institutions. The use of  software and hardware complex of automated control 

system of ventilation complex and visualization models allowed quick monitoring 

and promptly and adequately respond to changes in physical factors of the working 

areas facilities in order to maintain these indicators at the regulatory level. 

Key words: safety occupational, micro-climatic parameters, air ions, 

electromagnetic fields, physical factors, automated system. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУКАЧ Сергій Володимирович 

 

 

 

МОНІТОРИНГ І КЕРУВАННЯ РІВНЯМИ ФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ 

ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

 

(Автореферат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 28.03.2017. Формат 6084/16. 

Папір офсетний. Обліково-друк. арк. 2,16. Наклад 100 прим. 

 

Видавець і виготовлювач ПП Щербатих О.В. 

вул. Софіївська, 36-Б, м. Кременчук, 39601 

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи  

ДК № 2129 від 17.03.2005 р. 

  



 

 


