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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ВООЗ (WHO) – Всесвітня організація охорони здоров’я 

ГДК – гранично допустима концентрація 

ДБН – Державні будівельні норми 

ДСТУ – Державний стандарт України 

ДСНС – Державна служба України з надзвичайних ситуацій 

АВОК – Асоціація інженерів по вентиляції, опаленню та кондиціонуванню 

повітря 

СНиП – Строительные нормы и правила 

OSHA – Управління з охорони праці в Міністерстві праці США 

ASHRAE – Американське товариство інженерів по опаленню та 

кондиціонуванню повітря 

ALARA – As Low As Reasonable (настільки  низький, наскільки це розумно є 

досяжним) 

EPA – Управління з охорони навколишнього середовища США 

SBS – Sick building syndrome (синдром хворого будинку)  

IAQ – Indoor Air Quality (якість внутрішнього повітря) 

PMV – Predicted Mean Vote (очікувана середня оцінка ступеня комфорту) 

PPD – Predicted Percentage of Dissatisfied (очікуваний відсоток незадоволених 
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АЦП – аналого-цифровий перетворювач 

ВІ – віртуальні інструменти 

ВК – вентиляційний комплекс 
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ЕМВ – електромагнітне випромінювання 

ЕП – електричне поле 

МП – магнітне поле 
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ВСТУП 

 

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. 
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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. 

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 
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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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 
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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 

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 
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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 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 
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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 
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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, 

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 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО КОНТРОЛЮ ТА КЕРУВАННЯ  

ФІЗИЧНИМИ ФАКТОРАМИ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

1.1. Фізичні фактори як показники забезпечення сприятливих умов 

праці 

 

Фізичні фактори є найбільш вагомими стосовно сприятливого впливу 

на працюючих. При цьому таки показники як температура і відносна 

вологість повітря, якість повітря за аероіонним складом і вмістом завислих 

частинок, електромагнітні поля є критичними для більшості 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 вчених, 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. 

У роботах [1–5] встановлено, що відхилення від нормативних 

параметрів мікроклімату викликають неприємні відчуття в органах зору 

протягом робочої зміни, незадовільний стан органів дихання, часті простудні 

і хронічні захворювання. При цьому, згідно зі статистичними даними, 

більшість скарг працюючих стосується сухості повітря, підвищення 

температури повітря, його незадовільної рухливості. Зокрема, у роботі [2] 

встановлено, що у виробничих приміщеннях із розміщенням сучасного 

комп’ютерного обладнання, навіть при дотриманні нормативних значень 

щодо площі та розташування робочого місця, спостерігаються відхилення 

параметрів мікроклімату від гігієнічних нормативів, що свідчить про 
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необхідність розробки та впровадження відповідних працеохоронних заходів. 

Відмічено значні відхилення кількості захворювань на фарингіт і тонзиліт від 

середньостатистичних показників населення. 

Неабиякий фізіологічний вплив має незадовільна якість повітря за 

аероіонним складом і вмістом пилу та аерозолей, концентрації яких у повітрі 

виробничого середовища мають суттєвий взаємозв’язок. У роботах [6–8] 

наведено результати досліджень щодо впливу недостатньої концентрації 

аероіонів на людей. Зокрема показано, що ненормативні концентрації іонів 

негативно впливають на дихальний тракт, викликають почуття стомленості, 

знижують ступінь зосередженості тощо.  

Важливим є вплив постійних і змінних електричних полів на 

працюючих у дослідженнях [9, 10] переконливо показано негативний вплив 

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

Останніми роками отримані дані щодо шкідливого впливу на здоров’я 

працюючих зниженого (гіпогеомагнитного) природного магнітного поля 

Землі. В умовах зниженого магнітного поля у працівників активізуються 

сердцево-судинні та нервові захворювання [11, 12]. 

У низці досліджень наведено переконливі результати щодо 

комбінованого впливу фізичних факторів на людей [13–16]. Показано, що 

одночасний вплив кількох фізичних факторів підсилює несприятливий вплив 

кожного із них (ефект синергізму, або так званий ефект сумації). Результати 

вищенаведених досліджень свідчать про необхідність нормалізації кількісних 

значень мікрокліматичних факторів виробничого середовища. При цьому 

аероіонізацію повітря доцільно оптимізувати (згідно з вимогами чинних 

санітарних норм), а рівні ЕМП –  мінімізувати. Зазначене відповідає вимогам 

Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я щодо неіонізуючих випромінювань, 

на які поширено принцип ALARA (As Low As Reasonable – настільки  низький, 

наскільки це розумно є досяжним) [17]. 

Слід зауважити, що гігієнічне нормування фізичних факторів з точки 

зору їх впливу на працюючих багато в цьому дискусійне [15]. Це особливо 
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важливо в умовах поступової імплементації до національної нормативної 

бази вимог загальноєвропейських санітарних правил і норм. Наприклад, на 

сьогоднішній день такі нормативи, як санітарні норми допустимих рівнів 

іонізації повітря, Державіні санітарні норми роботи з джерелами 

електромагнітних полів, Державні будівельні норми проектування 

електрообладнання цивільного призначення тощо, не гармонізовані з 

міжнародними нормативними актами з цих питань. Це потребує проведення 

ретельних експериментальних і теоретичних досліджень щодо отримання 

фактологічного матеріалу про стан виробничого середовища та пошуку 

шляхів щодо приведення його параметрів до сучасних вимог. 

 

1.2. Аналіз нормативно-правової бази із захисту працюючих від впливу 

фізичних факторів 

 

Здоров’я і працездатність людини значною мірою визначаються 

умовами мікроклімату і повітряного середовища житлових і громадських 

будівель, а також виробничих приміщень. Вітчизняними і зарубіжними 

вченими встановлено зв’язок між мікрокліматом в житлових приміщеннях, 

на робочому місці та станом здоров’я людей [18–22]. Забезпечення заданих 

показників мікроклімату є однією з основних завдань фахівців з охорони 

праці, вентиляції та кондиціювання повітря [23–28]. Зарубіжні та вітчизняні 

дослідження тепловідчуттів людини в приміщенні покладені в основу 

більшості національних і міжнародних стандартів на тепловий мікроклімат і 

параметри повітряного середовища [29–33]. Результатом міжнародного 

співробітництва урядових і громадських організацій став норматив DIN EN 

ISO 7730 [34], розроблений для виробничих приміщень, в основу якого 

покладено дослідження Фангера О.    [35–37] і запропонований ним метод 

оцінки комфортності теплового мікроклімату приміщення. Цей метод 

дозволяє комплексно врахувати радіаційну температуру приміщення, 

вологість і рухливість повітря, теплопродукцію людини і теплову ізоляцію 

одягу. За переліченими чинниками розраховуються показники PMV 

(Predicted Mean Vote – очікувана середня оцінка ступеня комфорту) та PPD 
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(Predicted Percentage of Dissatisfied – очікуваний відсоток незадоволених 

мікрокліматом), які вважаються кількісними характеристиками комфортності 

теплових умов. Вони також описують невдоволеність людей на основі 

відчутного ними теплового дискомфорту. Оскільки тепловий дискомфорт усі 

відчувають по-різному, показник PPD ніколи не опускається нижче 5 %. 

Значенням PMV відповідає шкала психофізіологічного суб’єктивного 

тепловідчуття, наведена у табл. 1.1. 

Відповідно до зазначеного в Україні впроваджені як національні 

стандарти EN 12599, EN ISO 7730, EN ISO 13790, що визначають процедури 

випробування та методи вимірювання під час здавання в експлуатацію 

систем вентиляції та кондиціювання повітря, аналітично визначають та 

інтерпретують тепловий комфорт на основі розрахунків показників PMV і 

PPD і критерії локального теплового комфорту та визначають розрахунок 

енергоспоживання на опалення та охолодження [38, 39]. 

Таблиця 1.1 – Шкала психофізіологічного суб’єктивного тепловідчуття 

Тепловідчуття Значення PMV 

Холодно –3 

Прохолодно –2 

Злегка прохолодно -1 

Злегка тепло +1 

Тепло +2 

Жарко +3 

 

Зв’язок між показниками PMV і PPD приведений в табл. 1.2. 

У європейському стандарті DIN EN 15251 [40] подана оцінка 

мікроклімату в приміщенні за чотирма відповідними категоріями залежно від 

віку людей, що знаходяться в приміщенні, їх стану здоров’я та терміну 

експлуатації приміщень. 
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Таблиця 1.2 – Розподіл індивідуальних тепловідчуттів  

(за даними експериментів за участі 1300 осіб) за різних теплових умов 

Значення 

тепловідчуттів, 

PMV 

Ймовірність 

неприємного 

відчуття PPD, 

% 

Відсоток людей, які оцінюють обстановку  

не гірше ніж 

Комфорт Прохолодно 

або тепло 

Злегка холодно 

або злегка 

жарко 

+2 75 5 25 70 

+1 25 27 75 95 

0 5 55 95 100 

–1 25 27 75 95 

–2 75 5 25 70 

 

Даний стандарт перетинається з іншими стандартами наступними 

чином: 

1) цей стандарт встановлює критерії внутрішнього середовища для 

проектування будівель і систем опалення, вентиляції та кондиціювання. 

Тепловий критерій (розрахункова температура взимку, розрахункова 

температура влітку) використовується як вхідний параметр для розрахунку 

навантажень систем опалення (EN 12831) та охолодження (prEN 15243) і 

потужності обладнання.  

2) Цей стандарт надає значення параметрів внутрішнього середовища 

(температури, вентиляції, освітлення) як вхідні дані для розрахунку 

енергоспоживання (енергоспоживання будівлі), коли будівля заселена (EN 

ISO 13790, prEN 15255, prEN 15265). 

3) Вихідні дані після вимірювання параметрів мікроклімату існуючих 

будівель (prEN 15203, температура, якість внутрішнього повітря, норми 

вентиляції) дозволяють провести оцінку річних характеристик.  

4) Вихідні дані після розрахунків температури приміщення (EN ISO 



24 

 

13791, EN ISO 13792) дозволяють провести оцінку річних характеристик 

будівлі. 

5) Стандарт надає методи вимірювання у внутрішньому середовищі 

приміщення та трактування даних, отриманих при вимірюванні, стосовно 

експертизи систем опалення, вентиляції та кондиціювання (EN 15240, EN 

15239, prEN 15378).  

6) Цей стандарт надає метод розподілу за категоріями внутрішнього 

середовища (prEN 15217).  

На території України діє національний стандарт «Розрахункові 

параметри мікроклімату приміщень для проектування та оцінки 

енергетичних характеристик будівель по відношенню до якості повітря, 

теплового комфорту, освітлення та акустики» (EN 15251:2007, IDT) ДСТУ Б 

EN 15251:2011 [41], який є тотожним перекладом EN 15251:2007. 

EN ISO 13790, EN 15316, EN 15232 упроваджені в Україні відповідно 

як [42 – 46]: 

– ДСТУ Б EN ISO 13790:2011 «Енергоефективність будівель. 

Розрахунок енергоспоживання на опалення та охолодження (EN ISO 

13790:2008, IDT)»; 

– ДСТУ Б EN 15232:2011 «Енергоефективність будівель. Вплив 

автоматизації, моніторингу та управління будівлями (EN 15232:2007, IDT)»; 

– ДСТУ Б EN 15316–1:2011 «Системи теплозабезпечення будівель. 

Методика розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. 

Частина 1. Загальні положення (EN 15316–1:2007, IDT)»; 

– ДСТУ Б EN 15316–2–1:2011 «Системи теплозабезпечення будівель. 

Методика розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 

2–1. Тепловіддача системою опалення (EN 15316–2–1:2007, IDT)»;  

– ДСТУ Б EN 15316–2–3:2011 «Системи теплозабезпечення будівель. 

Методика розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 

2–3. Теплорозподілення у системі опалення (EN 15316–2–3:2007, IDT)». 

Європейські стандарти DIN EN 13182 [47], VDI 3804 [48] ураховують 
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вплив ступеня турбулентності на середню допустиму швидкість, розглядають 

методику вимірювання мікрокліматичних параметрів у приміщенні, а також 

класифікують повітропровідні системи. 

Рівень явищ протягу DR (draught rating), а також температура в зоні 

підлоги враховуються в стандартах DIN 1946. Показник DR слугує 

величиною виміру небезпеки виникнення явищ протягу у навколишньому 

середовищі. 

За EN 1264 нормується перепад температур повітря між щиколоткою і 

головою людини за допомогою граничної температури підлоги [6]. Але 

скільки б не нормувалися параметри, які впливають на тепловий комфорт, 

задовольнити кожну людини неможливо, тому пропоновані умови теплового 

комфорту вважаються прийнятними для 90 % людей за умови, що 85 % із них 

не стурбовані протягом. 

Залежність стану організму від виду діяльності визначена через 

тепловиділення людини. Цей процес оцінюють показником «met» 

(метаболізм – виділення теплоти всередині організму). Відповідно до ISO 

8996 активність людини, що знаходиться в розслабленому стані або в 

положенні сидячи, характеризують 1 met = 58 Вт/м
2
; у положенні нахилу за 

наявності опори – 0,8 met; у положенні сидячи при виконанні офісної або 

домашньої роботи – 1,2 met і т.д. Виділення теплоти людиною в навколишнє 

середовище з урахуванням теплоізоляційних властивостей одягу 

характеризують показником «clo» (clothing – одяг). 1 clo дорівнює 0,155 

м
2
К/Вт і відповідає робочому одягу, що складається з легкої нижньої білизни, 

шкарпеток, сорочки, штанів, костюму, туфель. 

Розглянуті міжнародні та національні стандарти дозволяють вирішити 

питання створення комфортного і безпечного повітряного простору 

виробничих приміщень, однак при розробці й виготовленні систем 

кондиціювання і вентиляції (СКВ) бажано враховувати кількісні показники 

температурно-вологісного режиму будівлі і приміщень [49–54]. 

Крім цього, у стандартах наведено оптимальні температури 
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приміщення для здорових чоловіків і жінок, що ґрунтуються на 

північноамериканських і європейських показниках, добре узгоджуються з 

японськими дослідженнями і корелюють з національними нормативами, 

проте для хворих і недієздатних людей ці дані можуть мати відхилення. 

Незважаючи на складність і неоднозначність підходів до забезпечення 

теплового комфорту, фахівцям із систем забезпечення мікроклімату 

необхідно створювати і підтримувати його, задовольняючи вимоги більшості 

людей до приміщення [55, 56]. У той же час слід надати можливість людині, 

яка перебуває в призначеному для нього приміщенні, змінювати теплові 

умови відповідно до власного тепловідчуття. При цьому слід усвідомлювати, 

що тепловий комфорт не повинен знижувати життєвий рівень людини. 

Поставлену задачу вирішують шляхом створення гнучких в управлінні 

систем забезпечення мікроклімату [57–60]. Такими є лише автоматичні 

системи зі створення комфортного повітряного середовища [61–65] і 

вирішення даної задачі є однією з цілей нашої роботи. 

Невід’ємною складовою показників якості повітря виробничого 

середовища є його іонізація, тобто наявність певної концентрації позитивних 

і негативних аероіонів. В України цей показник регламентується санітарними 

нормами допустимих рівнів іонізації повітря виробничих і громадських 

приміщень [66]. 

Особливістю цього нормативу є наявність оптимальних, мінімальних і 

максимальних допустимих концентрацій аероіонів. Норматив регламентує 

співвідношення концентрації аероіонів обох знаків, яке обумовлюється 

коефіцієнтом полярності. Це відношення різниці концентрацій позитивних і 

негативних аеронів до їх суми, хоча у деяких закордонних аналогічних 

нормах використовується коефіцієнт уніполярності, що дорівнює 

співвідношенню концентрації позитивних і негативних іонів [67, 68]. 

Нормування цих співвідношень за обома коефіцієнтами на сьогоднішній день 

залишається дискусійним, що ретельно проаналізовано у [69]. 

Також дискусійним злішається співвідношення концентрацій 
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негативних і позитивних аероіонів у повітрі  задля збереження комфортних 

умов для працюючих у виробничих приміщеннях. Чинні санітарні норми 

вимагають співвідношення цих концентрацій як 2:3, тобто негативних 

аеронів повинно бути більше. Як наголошують багато фахівців таке 

співвідношення може бути тільки штучним і ніколи не зустрічається не 

тільки у виробничих, а й у природних умовах [70–72]. 

Існує ще один формальний недолік національного нормативу:  

– по-перше, відсутність методики проведення контролю концентрацій 

аероіонів, яка є досить складною, хоча така методика існує за кордоном [73],  

– по-друге –  відсутність у рекомендованому переліку обладнання 

сучасних лічильників аероіонів. Рекомендовані лічильники є морально і 

технічно застарілими, що не дозволяє здійснювати навіть їх ремонт, не 

кажучи вже про точність виконаних замірів [74]. Слід зауважити, що 

лічильники МАС–01 і «Сапфір» мають також паспортні похибки до 40 %, які 

впливають на результати поточного і періодичного контролю. Частково ця 

задача була вирішена за рахунок оброблення результатів вимірювань [75], 

але проблема достовірності отримання й оброблення результатів залишилася 

актуальною. 

Існують розбіжності щодо значень мінімально допустимих 

концентрацій аероіонів у національному і міжнародному нормативах. Так, у 

національному нормативі мінімально допустимі концентрації аероіонів 

мають наступні значення: позитивних – 400 см
–3

, негативних – 600 см
–3

, а у 

сучасному міжнародному стандарті – 100 см
–3

 кожного знаку [76]. 

Таким чином, виявлені невідповідності щодо нормування концентрацій 

аероіонів є наслідком недостатнього теоретико-експериментального 

гігієнічного обґрунтування основних показників. Воно повинно базуватися 

на чіткому встановлені механізмів утворення аеронів, їх рекомбінації, 

осідання на завислих частинках та електризованих поверхнях, динаміці 

аероінного складу повітря з урахуванням іонізації повітря, що потребує 

ретельних науково обґрунтованих теоретичних та експериментальних 
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досліджень. 

Важливою складовою нормування фізичних факторів виробничого 

середовища є санітарні норми і правила, правила охорони праці в умовах 

впливу електромагнітних полів і випромінювань та нормативні документи, 

які містять ці вимоги як невід’ємні складові. Велике значення цих нормативів 

обумовлено низкою причин. Перша з них – певний прямий та 

опосередкований зв'язок з іншими фізичними факторами, друга – в України 

відбувається процес імплементації загальноєвропейської директиви з 

електромагнітної безпеки працюючих [77]. Невід’ємною складовою цієї 

директиви є міжнародні норми з гранично допустимих рівнів (ГДР) 

електричних, магнітних та електромагнітних полів [78]. Не дивлячись на те, 

що цей норматив був введений дуже давно, за кількісними значеннями він 

залишається чинним, а деякі зміни протягом 2001–2015 років стосуються 

термінології, визначень, понять, що буде розглянуто нижче. 

Як показано у [79] електромагнітна безпека працюючих та 

електромагнітна сумісність технічних засобів у сучасних умовах є двоєдиною 

задачею. Це особливо важливо з урахуванням набуття чинності в України з 

01.01.2016 року великої певної кількості загальноєвропейських стандартів, 

наприклад [80–84] з електромагнітної сумісності як Державних стандартів 

України. Як переконливо доведено у [85, 86], без виконання наведених вимог 

з електромагнітної сумісності неможливо забезпечити належний захист 

працюючих від електромагнітних впливів. 

Розглянемо нормативи з електромагнітної безпеки працюючих у 

порядку набуття ними чинності.  

Найстарішими із чинних нормативів  є санітарні норми і правила 

захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань та виконанні 

робіт у не ввімкнених електроустановках напругою до 750 кВ включно [87, 

88]. Перший з них розглядає весь спектр ЕМП. При цьому, розглядаючи поля 

промислової частоти зазначається, що термін «населення» включає людей, 

які працюють або тимчасово перебувають в зоні дії зазначеного фізичного 
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фактора. У [89, 90] не встановлюється чіткої межі між виробничими та 

побутовими умовами, що на практиці призводить до різночитань при 

розроблені заходів з електричної безпеки. У цих нормах міститься перелік 

приладів із контролю рівнів ЕМП. Але він є застарілим і посилається на 

прилади тільки закордонного виробництва з великими похибками 

вимірювань (до 4 дБ). Це не зовсім зручно під час контролю рівнів ЕМП 

низьких напруженостей, притаманних більшості виробничих умов. Другий 

норматив стосується специфічних умов праці, а щодо захисту працюючих він 

вимагає застосування засобів індивідуального захисту без надання 

конкретних орієнтирів до їх марок, конструкцій та умов застосування. Щодо 

правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів [89], то вони 

розглядають тільки електричну безпеку, не торкаючись питань 

електромагнітної безпеки працюючих. Частково це стосується і правил 

улаштування електроустановок [90]. Але цей документ містить, на наш 

погляд,  принципову системну помилку, яка стосується електромагнітної 

безпеки працюючих: правила дозволяють використання природних 

заземлювачів як захисних, у той же час [90] забороняє використання 

сторонніх струмопровідних частин як єдиного PEN-провідника. За наявності 

двох або більше заземлювачів через їх різний опір, особливо за наявності 

струмів витоку або перекосу фаз, виникають у загальному колі 

некомпенсовані струми, які генерують магнітні поля промислової частоти та 

їх гармоніки. У багатьох випадках ці магнітні поля мають гігієнічно значущі 

рівні (наприклад, при некомпенсованому електричному струмі 1–2 А за 

периметром приміщення 56 м. рівень магнітного поля складає більше 300 

нТл, що перевищує ГДР для експлуатації комп’ютерної техніки). До того ж, 

це явище негативно впливає на роботу комп’ютерного обладнання і 

кабельних комп’ютерних мереж через протікання струму захисними 

екранами кабелів. 

У будівельних нормах щодо проектування електрообладнання будівель 

і споруд [91] у пункті 2.12 є вимога, щоб напруженості електричних полів не 
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перевищували ГДР. При цьому не згадуються найбільш шкідливі для людей 

магнітні та електромагнітні поля, тобто при проектуванні та монтажі 

електричних мереж та електрообладнання будівель і споруд формально 

можна не дотримуватись норм щодо електромагнітної безпеки працюючих. 

На теперішній час також відсутні посилання на вимоги до 

електромагнітної безпеки у нормативі з проектування висотних житлових і 

громадських будинків [92]. Як зазначалося, усі висотні будинки і споруди 

повинні мати автоматизовану систему моніторингу за станом конструкції 

інженерних мереж й усіх видів сигналізації, про те у документі відсутня 

вимога контролю не тільки за станом електромагнітної обстановки, а й 

ступеня перекосу фаз, наявності струмів витоку тощо, хоча такі споруди 

заздалегідь мають потенційні джерела підвищених магнітних полів, бо у них 

дозволяється застосування вбудованих трансформаторів (сухого типу). При 

цьому, як показано у [93], екранування магнітних полів таких пристроїв є 

досить складною  інженерною  задачею, а наведена конструкція екрану 

досить громіздка і викликає сумніви щодо її ефективності, принаймні за 

принципом дії. 

Найбільш сучасним й опрацьованим документом з електромагнітної 

безпеки є санітарні норми і правила при роботі з джерелами 

електромагнітних полів [94]. Але й він має суттєві розбіжності з чинним 

міжнародним нормативом [78] за гранично допустимими рівнями як за ГДР в 

окремих діапазонах, так і концептуально. Так, наприклад, для всього 

низькочастотного діапазону існує багато розбіжностей, пов’язаних із тим, що 

у міжнародному нормативі гранично допустимі значення електричних і 

магнітних полів змінюються безперервно із частотою, а у національних 

нормах – фіксовані в інтервалах частот. Що стосується засобів захисту, то 

національні норми рекомендують для захисту використовувати екрануючі 

поверхні з алюмінію, міді, їх сплавів, сталі та пермалою (сплав залізі с 

нікелем – Fe+Ni ) у вигляді листів і сіток. При цьому не наводяться умови їх 

використання, що ускладнює практичне втілення працеохоронних заходів. 
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Існують розбіжності й формального характеру. У національних нормативах 

рівні впливу на працюючих оцінюються за напруженістю електричної та 

магнітної складових електромагнітних полів. У деяких випадках магнітне 

поле нормується за величиною його індукції. Але логічно-послідовна система 

такого нормування відсутня. Щодо гранично допустимих значень 

енергетичного навантаження протягом робочого дня, то електричні та 

магнітні поля оцінюються у В·год /м
2
 і А·год /м

2
. Усе наведене стосується як 

полів промислово частоти, так й усіх діапазонів від 50 Гц до дуже високих 

частот. Для вищих частот оцінювання впливу на людей здійснюється за 

щільністю потоку енергії (Вт/м
2
) й енергетичним навантаженням 

(мкВт·год/см
2
). У той же час у міжнародному нормативі вплив 

електромагнітних полів оцінюється за густиною наведеного у тілі людини 

електроструму, а енергетичне навантаження, в основному, – за питомою 

поглиненою енергією SA та питомою поглинутою потужністю SAR. 

Переваги та недоліки таких нормувань неочевидні та обговорюються 

фахівцями. Утім розбіжності існують і потребують розв’язання [95]. 

Окремого розгляду потребують правила охорони праці щодо 

експлуатації комп’ютерного обладнання і відповідні санітарні норми [96, 67]. 

Їх відмінність полягає у тому, що вони розглядають і нормують усі фізичні 

фактори виробничого середовища, але що стосується їх практичного 

застосування, то на теперішній час існують недоліки, які не можливо 

усунути. Вони полягають у принциповому протиріччі: з одного боку правила 

наголошують на необхідності дотримання міжнародних вимог щодо 

експлуатації комп’ютерної техніки [98], в яких прописані досить жорсткі 

вимоги до дотримання ГДР у двох специфічних смугах частот електричних і 

магнітних полів, з іншого – вони посилаються в усьому, що стосуються 

фізичних факторів, у тому числі (мікрокліматичних, іонізації повітря, шуму 

тощо), на вимоги санітарних норм [97]. А ці санітарні норми посилаються як 

на обов’язкові на радянські ГОСТи, дія яких давно припинена. Незважаючи 

на ретельний аналіз з цих питань у [99], ситуація залишається незмінною. 
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Таким чином, розглядаючи засоби і заходи з нормалізації фізичних факторів 

виробничого середовища, принаймні  засобів комп’ютерної техніки, доцільно 

спиратися на загально визнані міжнародні нормативи. 

 

1.3. Аналіз існуючих засобів і заходів захисту працюючих від впливу 

ненормативних рівнів фізичних факторів 

 

1.3.1. Нормалізація мікрокліматичних показників 

Сучасні заходи і засоби нормалізації мікрокліматичних показників 

базуються на розроблені і впровадженні виключено автоматизованих систем 

керування повітряним середовищем [100, 101], що потребує окремого, 

ретельного аналізу. 

Створенню сприятливих умов у виробничих приміщеннях, де людина 

перебуває більшу частину часу, повинно приділятися більше уваги. 

Мікроклімат виробничих приміщень визначається поєднанням температури, 

вологості, рухливості повітря, температури оточуючих поверхонь й їх 

тепловим випромінюванням [102, 103]. Параметри мікроклімату визначають 

теплообмін організму людини і здійснюють істотний вплив на 

функціональний стан різних систем організму, самопочуття, працездатність і 

здоров’я. 

Параметри мікроклімату формуються в результаті впливу на 

приміщення зовнішнього середовища, технологічного процесу в приміщенні, 

систем опалення, охолодження та вентиляції або кондиціювання повітря 

[104, 105]. Людському організму притаманна здатність реагувати на 

несприятливі умови, тобто властива залежність «виробничі умови–відгук 

організму». Постійна задуха і підвищена вологість викликають підвищене 

потовиділення, прискорене дихання. Тривале перебування в несприятливих 

умовах викликає стрес організму, поява стомлюваності і втрати уваги, а це, в 

свою чергу, призводить як до погіршення стану здоров’я в цілому, так і до 

збільшення ймовірності отримання травми [106, 107]. 
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Пріоритет забезпечення свіжим повітрям викликаний тим, що для 

виробничих приміщень найбільш гострою проблемою є висока вологість і 

нестача кисню. Усунення дисбалансу у складі повітряного середовища та 

забезпечення оптимального мікроклімату у виробничих приміщеннях 

досягається установкою систем вентиляції [108]. 

Оцінку комфортності бажано проводити за наступними критеріями: 

характером тепловідчуття організму (холодно, комфортно, жарко), наявністю 

сторонніх запахів (присутність зовнішнього запаху, присутність 

внутрішнього запаху та його відсутність), ступінь рухливості повітря (задуха, 

комфорт і наявність протягу), здатність адекватно і швидко реагувати на 

виникнення небезпечних ситуацій (незадовільна і добра) [34]. 

Температура у виробничих приміщеннях є одним із провідних 

факторів, що визначають мікрокліматичні умови виробничого середовища. 

Добре відомий вплив температури повітря на тепловий комфорт [109, 

110], але вплив цього фактора на якість повітря є менш вивченим. 

Дослідження показують, що в теплому і вологому повітрі відчувається задуха 

[111]. При теплому повітрі в приміщенні в зимовий час частіше виникає 

«синдром дискомфортної будівлі», ніж при прохолодному [3, 112–114]. 

Залежність між кількістю випадків відчуття дискомфорту і температурою 

приміщення близька до лінійної в діапазоні зміни температури повітря 20–26 °С. 

Останніми лабораторними дослідженнями доведено, що сприйняття якості 

повітря за наявності забруднень залежить від величини тепловмісту (ентальпії) 

приміщення [115–117]. У лабораторних дослідженнях повітря забруднювалося 

речовинами, які виділяють звичайні будівельні матеріали. Натурні дослідження 

не показали явно вираженої залежності між цими показниками. Тим не менш, 

вплив ентальпії є істотним. Це дозволяє припустити, що в холодний період року 

доцільно задавати більш низьку температуру і відносну вологість в приміщенні, 

що дозволить не тільки забезпечити поліпшення сприйняття якості повітря, але й 

забезпечить економію енергії в системах вентиляції. 

Одним з основних компонентів мікроклімату виробничих приміщень є 
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швидкість повітряного потоку. Висока рухливість повітря призводить до 

інтенсифікації конвективного теплообміну, тому максимально допустиме за 

комфортними умовами значення рухливості слід приймати в період 

охолодження, мінімально допустиме – у період обігріву. Зазвичай середнє 

значення рухливості повітря зростає при зростанні потреби охолодження 

приміщення разом з обсягом повітря, що подається [118, 119]. 

Значення відносної вологості суттєво впливає на створення 

комфортного стану для робітників, що перебувають у виробничих 

приміщеннях. Необхідно також ураховувати, що регулювання рівня 

вологості повітря в приміщеннях впливає не тільки на загальне самопочуття 

робітників, а й на енергетичне навантаження СКВ [120, 121]. Збільшення 

розрахункового значення відносної вологості, наприклад, із 40 до 60 %, 

призводить до істотного зниження холодильного навантаження. 

Енерговитрати у СКВ при відносній вологості повітря 60 % складають лише 

56 % від енерговитрат за заданої відносної вологості 40 % (IEA/AIVC 47 

1995). 

У стандартах щодо вентиляції і вологості повітря в приміщеннях 

протягом десятиліть не приділялось належної уваги. Було прийнято вважати, 

що відносна вологість до тих пір, поки вона утримується в межах від 30 до 70 

%, є для людей другорядним фактором. Ця думка ґрунтувалася на тому факті, 

що в діапазоні комфортних температур людське тіло малочутливе до змін 

вологості. Більшість існуючих підходів та керівництв базуються на 

наступному тезисі: в приміщенні є певні джерела забруднення, і вентиляція 

необхідна для зниження концентрації хімічних забруднюючих речовин до 

рівня, на якому вони будуть сприйматися як прийнятні для людини [122–

125]. При цьому передбачається, що повітря відчувається виключно 

органолептично, тому сприйняття залежить тільки від хімічного складу 

повітря [126–128]. З цього випливає висновок, що необхідна інтенсивність 

вентиляції не залежить від температури і вологості. Однак вочевидь, що 

тепломісткість повітря приміщень з урахуванням наявності хімічних 
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забруднюючих речовин у цьому повітрі є тим фактором, що впливає на 

вимоги до систем вентиляції і, отже, на споживання енергії. Останні 

дослідження показали, що при 20 °C, 40 % відносної вологості і невеликій 

витраті вентиляційного повітря – 3,5 л/с із розрахунку на одного працюючого 

– люди сприймають показник необхідності забезпечення якості внутрішнього 

повітря IAQ (Indoor Air Quality) як більш високий, ніж при 23 °C, 50 % 

відносної вологості і при витраті вентиляційного повітря 10 л/с із розрахунку 

на людину. У зв’язку із зазначеним, переважним є підтримання помірно 

низької вологості та температури поблизу нижньої межі діапазону теплової 

нейтральності для тіла в цілому. Це дозволяє підвищити рівень сприйняття 

якості повітря і знизити потужність системи вентиляції [129, 130]. 

Дослідження в реальних виробничих умовах показують, що помірні 

температура і вологість повітря також знижують кількість проявів «синдрому 

хворого будинку» (Sick building syndrome – SBS) [3]. Крім того, помірні 

температура і вологість можуть потенційно сприяти економії енергії як в 

зимовий, так і в літній час. Таким чином, можна стверджувати, що повітря 

необхідно підтримувати прохолодним і сухим. Недавні дослідження стосовно 

вологості в діапазоні від 5 до 35 % продемонстрували, що повітря з 

невеликою вологістю, навіть з меншою, ніж передбачалося раніше, може 

використовуватися без будь-якого негативного впливу на людей. При 

вологості 5 % збільшується частота моргання очей, що викликає значне 

зниження продуктивності, а порівняно низький рівень відносної вологості – 

від 15 до 20 % – може переноситися без негативних наслідків. 

Чисельне моделювання процесів тепло- і масообміну, виконане в 

роботах [131–133], дозволяє одержати просторовий розподіл параметрів 

мікроклімату, у тому числі не тільки температури і швидкості руху повітря, 

але й концентрації різноманітних домішок. У роботі [134] для оцінки 

вологісного стану повітря в приміщенні як домішки вперше запропоновано 

використовувати величину вологовмісту повітря. При цьому було отримано 

математичний вираз для переходу від розподілу вологовмісту повітря до 
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розподілу відносної вологості, що дозволяє оцінити відповідність цього 

параметра нормованим значенням. 

Однак нормалізація параметрів мікроклімату даним методом є 

складною в практичному аспекті через умови розташування у приміщенні 

значної кількості електротехнічного обладнання, а похилу подачу повітря в 

нижню частину робочої зони, запропонована даними дослідниками, технічно 

важко реалізувати для більшості виробничих приміщень. 

Більшість учених розраховують комфортність перебування людей в 

приміщенні за допомогою індексу комфортності за Фангером [35, 117], де 

враховується вплив тепломісткості (спільний вплив вологості та температури 

повітря) на прийнятність або на сприйняття якості повітря, виражене у 

відсотках незадоволених людей якістю повітря або в дециполях. Слід 

підкреслити , що одним із недоліків використання даного методу є складність 

застосування в автоматизованих СКВ. 

У роботі [135] показано, що з плином часу в замкнутому приміщенні 

під час навчальних занять у нижній частині аудиторії виникає дискомфорт 

через турбулентності температурних полів унаслідок руху ніг студентів, а 

також дискомфорт у верхній частині – підвищення температури, зниження 

процентного вмісту кисню і збільшення кількості вуглекислого газу і 

вологості. У зв’язку з цим знижується працездатність і кмітливість студентів. 

Проте, при проведенні дослідження не враховувалася загальна 

швидкість руху повітря, концентрація аероіонів, а також загальний стан 

здоров'я випробовуваних під час експерименту. Крім цього не запропоновані 

варіанти стабілізації температурного режиму в приміщенні. 

Способи оцінки комфортності робочої зони, запропоновані в роботах    

[136–138], базуються як мінімум на трьох складових – оцінка комфортності 

робочої зони за параметрами мікроклімату, за параметрами запиленості 

повітряного середовища робочої зони, за загазованістю робочої зони. Спосіб 

оцінки комфортності робочої зони за параметрами мікроклімату полягає в 

тому, що спочатку здійснюють замір температури повітря за термографом 
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або психрометром, потім вимірюють вологість повітря стаціонарним або 

аспіраційним психрометром, і визначають швидкість руху повітря чашковим 

або крильчатим анемометром. На підставі отриманих параметрів – 

температури повітря в робочій зоні, його вологості та швидкості руху повітря 

– розраховують ступінь комфортності за наступною шкалою: 1 – дуже жарко; 

2 – занадто тепло; 3 – тепло, але приємно; 4 – відчуття комфорту; 5 – 

прохолодно, але приємно; 6 – холодно; 7 – дуже холодно. 

Недоліком даного методу є відсутність обліку всіх параметрів 

мікроклімату при розрахунку комфортності. Так, наприклад, не враховується 

концентрація іонів у виробничих приміщеннях; крім того, застосування 

даного методу в автоматизованих системах керування мікрокліматичними 

параметрами досить важко реалізується із технічної точки зору. 

Таким чином, розглянуті дослідження вітчизняних і зарубіжних учених 

показали, наскільки актуальною є задача із нормалізації мікрокліматичних 

параметрів, а різноманітність методів, що використовуються для вирішення 

даної задачі, дозволяє значно розширити варіанти технічної реалізації зі 

створення комфортного та безпечного повітряного середовища виробничих 

приміщень і збільшити, тим самим, працездатність, підвищити 

продуктивність праці, знизити рівень травматизму і, найголовніше, зберегти 

здоров’я працівників. 

 

1.3.2 Нормування аероіонного складу повітря 

На теперішній час одним із показників якості повітря виробничого 

середовища є концентрація аероіонів обох полярностей (знаків – позитивні та 

негативні), яка у багатьох випадках регулюються окремо, що не завжди дає 

бажаний ефект за санітарно-гігієнічними вимогами до атмосферного повітря 

виробничих середовищ. Це пояснюється тим, що іонізованість повітря є 

практично єдиним параметром, який безпосередньо або опосередковано 

пов’язаний  з іншими фізичними факторами – іонізуючими 

випромінюваннями, електричними і магнітними полями, температурою і 
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вологістю повітря. 

Критичність цього фактора пояснюється значним впливом  

технологічного обладнання на іонізацію повітря через його конструктивні 

особливості. Не дивлячись на деяку суперечливість даних щодо біологічної 

дії аероіонів різних знаків, численні дослідження – як класичні [139, 140], так 

і сучасні [141, 142] – довели важливість підтримання аероіонного складу 

повітря виробничих, навчальних і побутових приміщень на рівні, близькому 

до оптимального [143]. У роботі [144] показано, що позитивна та негативна 

іонізація повітря сприяє його знезараженню, тобто значно знижує 

концентрацію хвороботворних бактерій (бактерицидна дія іонізованого 

повітря). Дослідження [145] надає кількісні дані щодо динаміки зниження 

концентрації бактерій у повітрі об’єктів обмежених об’ємів залежно від 

складу повітря. Важливим є те, що відповідний аероіонний склад повітря 

сприяє підвищенню працездатності людей і зниженню їх втомлювальності 

[146]. За результатами анкетування виявлено сприятливий вплив негативних 

аероіонів на розумову працездатність і самопочуття працівників, що 

проявляється у поліпшенні настрою, підвищенні інтенсивності праці, 

концентрації уваги тощо [147]. При цьому обов’язковим є знепилення 

повітря та недопущення надлишкового озонування. Наведений ефект дуже 

важливий для користувачів обчислювальної техніки та систем керування 

технологічними процесами. 

Іонізація повітря підвищує рівень електромагнітної безпеки внаслідок 

нейтралізації електростатичних зарядів іонами повітря, що є дуже суттєвим, 

зважаючи на накопичення значних електростатичних зарядів унаслідок 

функціонування технічних засобів [148, 149]. 

Відомо, що аероіонний склад повітря приміщень за присутності людей 

відрізняється від природного [150–152]. 

Крім того, на аероіонний склад  повітря приміщень впливають також 

використані будівельні та оздоблювальні матеріали [150]. Це потребує 

впровадження заходів із нормалізації (оптимізації) аероіонного балансу 
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повітря у приміщеннях.  

Такі заходи можна умовно розподілити на дві групи:  

– нормалізація складу повітря за рахунок його наближення до складу 

атмосферного (природна та примусова вентиляція); 

– нормалізація складу повітря за рахунок використання спеціального 

обладнання (аероіонізатори різних конструкцій та принципів роботи). 

Кожен із цих методів не завжди може бути використаний повністю або 

частково. Стан атмосферного повітря у промислових зонах, біля 

транспортних магістралей і т.п. не завжди відповідає нормативним 

параметрам, тому природна вентиляція немає сенсу [153]. При застосуванні 

примусової вентиляції зазвичай використовуються певні засоби 

повітряпідготовки, тобто системи очищення повітря. Проте при фільтрації 

повітря змінюється його аероіонний склад (в основному відбувається 

деіонізація) [150]. 

Той же процес відбувається й у повітроводах, причому він значною 

мірою залежить від їх конструкцій та використовуваних матеріалів. Але 

надійні кількісні дані щодо зміни аероіонного складу повітря у системах 

вентиляції на сьогоднішній день відсутні. Найбільш ефективним методом 

підтримання належного аероіонного складу повітря у приміщеннях є його 

аероіонізація за допомогою іонізаторів різних конструкцій. Гігієнічне 

обґрунтування та технічна реалізація таких методів наведені як у класичних 

[140, 150, 151, 154], так і сучасних дослідженнях [8, 70, 146, 147, 155]. 

Переважна більшість пристроїв для аероіонізації повітря працює на основі 

використання ефекту коронування й є різновидами загально відомої «люстри 

Чижевського». Ґрунтовний порівняльний аналіз ефективності та безпечності 

аероіонізаторів різних виробників надано у роботі [70]. При цьому визначені 

кількісні критерії безпечності (за відстанню) по концентрації аероіонів і 

перевірено безпечність за іншими критеріями (електромагнітне 

випромінювання, шумність).  

У результаті проведених досліджень запропоновано конструктивне 
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рішення щодо рівномірного розповсюдження аероіонів від іонізатора, який 

працює за принципом коронного розряду. 

Останніми роками розроблено і впроваджено багато пристроїв іонізації 

повітря, наприклад [156–158], що працюють за однаковим принципом, але 

мають відмінності. Так, іонізатор [156] має спеціальний дизайн, пристрій 

[157] дозволяє отримати високоенергетичні аероіони великих розмірів зі 

значним середнім часом життя, що обумовлює їх пролонгований вплив на 

людей. У конструкцій [158] передбачений електростатичний порохопоглинач 

для очищення використовуваного повітря, а пластини дифузорів і 

вентилятора вкриті каталізатором розкладу озону, що дуже важливо при його 

надмірній генерації. Значна кількість іонізаторів та озонаторів повітря на 

ринку пояснюється, в основному, комерційними міркуваннями. 

Пропонуються, наприклад, іонізатори, що вбудовуються у системний блок 

персонального комп’ютера («Бриз» Л4–1К). Вони мають досить велику 

продуктивність – (5–50)·10
3
 см

-3
с

-1
, що викликає деякі сумніви щодо їх 

корисності. Відомо, що процеси іонізації повітря супроводжуються 

генерацією озону, оксидів азоту, вуглецю тощо, які за надмірних 

концентрацій (озон) та будь-яких (оксиди азоту) шкідливі для здоров’я 

людей. Як зазначено у [147], на сьогоднішній день не існує прийнятних 

технічних рішень очищення повітря від оксидів азоту без використання 

хімічних реагентів. Тому ефективне використання іонізаторів потребує 

підбору режиму іонізації залежно від вологості, чистоти повітря тощо. Як 

показано у [159], не дає побічних впливів ультразвуковий зволожувач 

повітря, який значно підвищує його іонізованость.  

Більшість досліджень і розробок щодо нормалізації аероіонного складу 

повітря стосується якихось специфічних умов або приміщень. Так, у [160, 

161] розглядаються методи аероіонізації повітря у приміщеннях спеціального 

призначення ДСНС України. У роботах не наведено характеристик та 

особливостей таких приміщень, які обумовлюють розроблення та 

впровадження наведених заходів. Утім наголошено доцільність штучної 
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іонізації робочого середовища шляхом застосування коронного розряду і 

визначені вимоги до методів і засобів його реалізації. У [160] визначені 

підходи до розробки електронних схем коронних іонізаторів локального 

типу, а також приведено розробку регульованого пристрою аероіонізації 

високої безпечності та ефективності. Надано схеми формування потоків у 

повітророзподільний системі з іонізатором. 

У [162] надано результати теоретичних досліджень процесів 

електросинтезу озону та іонів у локальному іонізаторі повітря і режимів його 

роботи. Наведені результати щодо практичного використання методу у 

птахівництві. Слід зауважити, що основна спрямованість роботи – 

забезпечення очищення середовища від газового та бактеріального 

забруднення. Це дозволяє обмежити використання відповідних хімічних 

препаратів. Отримані результати, не зважаючи на переконливість 

практичного використання, мало прийнятні для середовищ перебування 

людей. Розрахунки щодо іоноутворення та генерації озону викликають деякі 

сумніви. Компромісним рішенням є використання іонізатора повітря, який 

очищує повітря у приміщенні та частково вирішує озонову проблему [163]. 

Але такий спосіб очищення повітря не завжди прийнятний через його малу 

продуктивність. На наш погляд потребує розроблення фільтр із керованою 

ефективністю, який би не впливав на іонізацію повітря у приміщенні. 

У роботі [164] висвітлено питання нормалізації повітряного 

середовища об’єктів з постійною регенерацією повітря, що властиво 

авіаційній та ракетно-космічній техніці. Показано можливість і надано 

результати випробувань спеціальної установки «Галоінгалятор» для очистки 

повітря від мікроорганізмів. Але в цій роботі не надано раніше невідомих 

засад математичного моделювання щодо створення якісного аероіонного 

складу повітря. Використання зазначеного методу (взаємодія повітря з 

деякими спеціальними солями) немає вирішального значення для 

формування належної концентрації аероіонів. До того ж пропоновані 

методики малоприйнятні для нормалізації атмосфери у приміщеннях 
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масового використання як із технічних, так і економічних міркувань.  

У раніше виконаній роботі [165] здійснено спробу розроблення 

прийнятної системи керування концентрацією легких негативних аеронів. 

Актуальність роботи обумовлена гігієнічним значенням саме легких 

негативних аероіонів. Проте більшу частину роботи складає опис 

розроблення методу вимірювання концентрацій аероіонів з урахуванням 

можливих похибок, параметрів вимірювача тощо. Використання 

електропровідності повітря для оцінки концентрації аероіонів не можна 

вважати таким, що реалізовано вперше, проте експериментальні дані щодо 

динамічних характеристик замкненої біотехнічної системи можуть бути 

використані для оцінок коректності моделювання процесів у реальних 

робочих приміщеннях.  

На нашу думку, передумовою впровадження заходів з аероіонізації 

повітря у приміщеннях є надійні відомості про стан повітря у них. Для цього 

необхідно мати дані про механізми іоноутворення, динаміку їх концентрацій 

та просторових розподілів.  

Дослідження в цьому напрямі, принаймні для реального робочого 

приміщення, було започатковано у [166]. У цьому дослідженні з’ясовувався 

вплив присутності людей на концентрацію аероіонів. Отримані результати, 

хоча і становлять інтерес, але кількісні дані сумнівні. До того ж у процесі 

вимірювань працівники палили (це підкреслено), а дим дуже сильно впливає 

на аероіонний режим. Крім того, у приміщеннях не було технічних засобів. 

Відсутність надійних даних пояснюється неповнотою відомостей про 

іоноутворення. Цій проблематиці присвячено багато робіт минулого століття, 

але тільки з розвитком апаратних методів отримані результати, які мають 

практичне значення.  Ґрунтовні роботи, виконані у Тартуському університеті 

[167–169] надали важливі для практичного використання чисельні дані щодо 

рухливості іонів, зміни їх концентрації за рахунок електростатичної взаємодії 

тощо. У монографії [170] уперше ретельно розглянуто процеси 

іоноутворення за рахунок різних фізичних факторів, фізики іонів (у тому 
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числі важких) і їх кінетики. Найбільш важливою є перша спроба кількісної 

оцінки концентрації важких аероіонів за рахунок зниження концентрації 

легких. Оскільки робота стосується атмосферних явищ, то в ній не 

розглядаються впливи дрібнодисперсних частинок на аероіонний склад 

повітря, що властиве замкнутим приміщенням. Цей факт необхідно 

враховувати при виявленні відповідних аналітичних залежностей та 

функціональних взаємозв’язків.  

За останні роки в Україні виконано низку досліджень із зазначеної 

вище проблематики. Так, у роботі [171] оцінено внесок радону повітря в 

іонізаційні процеси. Перевагою досліджень є те, що результати отримані як у 

лабораторних умовах, так і в натурному експерименті.  

Наведені дані прийнятно корелюють з результатами досліджень впливу 

радону на аероіонний склад повітря робочих приміщень [172], виконаними у 

Російській Федерації. Однак слід зазначити, що оцінка іоноутворення за 

визначеною об’ємною активністю радону не завжди зручна через специфіку 

використовуваного обладнання. Проте такий підхід, на відміну від 

запропонованого у [150], де оцінюються характеристики будівельних 

матеріалів, уявляється значущим. Автори статей [173 – 175], хоча й 

анонсують розроблення теоретичних засад оцінки іонізованості повітря у 

приміщеннях, але розглядають результати впливу на цей параметр однієї чи 

кількох конкретних моделей іонізаторів повітря. Проте у [173] наведено 

аналіз змін хімічного складу повітря за багатьма показниками, у [174] 

розглянуто електричні процеси, що відбуваються безпосередньо у ближній 

зоні аероіонізатора, а в [175] – надані деякі аеродинамічні характеристики 

розносу аероіонів потоками повітря. Ці результати становлять інтерес при 

виборі методів аероіонізації повітря у приміщеннях, якщо потреба у цьому 

з’ясована. У [176] розглянуто проблеми іонізації повітря у приміщеннях із 

персональними комп’ютерами. Матеріал, в основному, має постановочний 

(інформаційний) характер, бо містить відомі фахівцям факти і пропонує 

використання конкретного генератора активної форми кисню – супероксиду. 
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У той же час за кордоном виконано низку великих за обсягом і 

фундаментальних за змістом досліджень із теорії взаємодії та динаміки 

аероіонів у приміщеннях.  

У дослідженні [177] розглянута не тільки математична модель 

динаміки аероіонів, а й започатковано дослідження впливу аерозолів на 

аероіонний режим повітря. Розраховані деякі константи (рухливості 

аероіонів, завислих частинок тощо), які можна використовувати для розвитку 

теоретичних моделей. У роботі [178] досліджено градієнти концентрації 

аероіонів у повітрі приміщення і частково – вплив на них відносної вологості 

і відстані від джерела іонізації. Авторами встановлено існування впливу 

зміни вологості на концентрацію аероіонів. Підкреслено, що розрахунки 

мають значні розбіжності порівняно з натурним експериментом. Роботу 

виконано для тестового об’єкта – спеціальної кімнати, що дає розбіжності із 

реальним об’єктом. Напрацювання авторів переконливо показують 

перспективність досліджень у цьому напрямі.  

Важливим аспектом досліджень аероіонного режиму приміщень є 

визначення впливу системи вентиляції, що властиве майже всім сучасним 

будівлям [179]. Робота містить дані щодо динаміки аероіонів у приміщенні з 

примусовою вентиляцією, надає математичну модель трактування 

результатів і розвиває врахування наявності пилу і аерозолів у повітрі, 

започатковане у [177]. Зокрема виявлено, що електростатичне осідання 

частинок на стелі є суттєвим тільки за високих концентрацій аероіонів 

(генерація вища за 10
–8 

с
–1

, концентрація – 10
10 

м
–3

 і вище). Експерименти 

також проводилися у тестовій лабораторії, де забезпечувались дуже високі 

концентрації аероіонів. Це дає підстави для проведення подібних досліджень 

у реальних умовах (наявність працюючих, технічних засобів, помірних рівнів 

генерації іонів) із використанням розробленого математичного апарату.  

Слід зазначити, що автори [177–179] не ставлять під сумнів 

необхідність підтримання у приміщеннях переважно негативної аероіонізації.  

Аналіз досліджень з аероіонізації повітря у приміщеннях дозволяє 
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дійти висновку про необхідність розроблення математичних моделей з 

розподілу аероіонів у просторі та часі.  

Низку таких робіт виконано як в Україні, так і за кордоном. Серія 

статей [180–183] присвячена створенню математичної моделі розподілу 

аероіонів у просторі від одного або кількох джерел іонізації повітря. Робота 

[180] розглядає побудову ізоліній концентрації аероіонів від двох джерел. У 

[181] надано математичну модель оптимізації розміщення іонізаторів повітря 

у приміщеннях, хоча саме задача оптимізації формально не розв’язувалась, 

що є досить складним процесом і потребує низки формальних припущень. У 

роботі [182] вивчаються властивості ізоліній, і висновки базуються на суто 

геометричних міркуваннях, відомих в аналітичній геометрії на площині. У 

[183] описано спосіб побудови полів концентрації аероіонів від 

розсіювальних джерел випромінювання. Ці розрахунки надають коректну 

тривимірну модель, але тільки від двох джерел через виконання розрахунків 

у ручному режимі. Загальним і принциповим недоліком цих чотирьох робіт є 

невірне твердження, що функція розподілу концентрації аероіонів у просторі 

від розсіювального джерела відома і має зворотній квадратичний характер 

[184]. Це у загальному випадку не відповідає дійсності і не узгоджується з 

експериментальними даними, наприклад [179]. Автори не враховують 

складний процес динаміки аероіонного складу повітря, що розглядалося 

вище. Причиною є формалізація і нехтування фізичними процесами, що 

відбуваються у повітрі. У той же час дослідження, проведені в Україні [185] 

переконливо довели коректність саме такого комплексного підходу до 

проблематики. Авторами розроблено модель, що враховує генерацію іонів 

іонізатором, дифузію, їх перенесення з повітряним потоком. При цьому 

використовувалося рівняння неперервності, що застосується для оцінки 

слабко іонізованої плазми [186]. При розрахунках щодо дифузійних 

розповсюджень іонів автори спирались на математичний апарат для 

описання явищ переносу [187]. У цілому виконане дослідження надає 

корисні для розуміння процесів перерозподілу концентрацій аероіонів у 
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приміщеннях дані, особливо в частині впливу швидкості повітряного потоку 

на цей параметр, проте має деякі недоліки. Хоча автори і зробили спробу 

врахування рекомбінацій аероіонів, проте вони спирались, в основному, на 

положення молекулярно-кінетичної теорії газів. Із наведених рівнянь не 

випливають окремі випадки (наприклад, зниження концентрації у разі 

припинення генерації іонів), які добре відомі [188], тобто у деяких випадках 

порушуються закони збереження, що свідчить про некоректність складання 

рівнянь. При цьому розглядався один із трьох ортогональних напрямків, хоча 

розповсюдження аероіонів від джерела відбувається сферично, що потребує 

використання сферичної системи координат. Цим пояснюється розбіжність 

(крім окремих випадків) з експериментом.  

На сьогоднішній день найбільш коректною і такою, що враховує 

основні фактори впливу на динаміку аероіонного режиму у приміщенні, є 

модель, запропонована у [189]. Не дивлячись на те, що основною метою 

дослідження є моделювання очищення повітря від дрібнодісперсних 

частинок за рахунок їх електростатичного осідання на поверхнях, окремі 

випадки коректно розглядають баланс аероіонів з урахуванням квадратичної 

залежності їх рекомбінації від концентрацій. Експериментальна перевірка 

моделі наведена в [179], з якої можна зробити висновок про задовільну 

відповідність теорії та експерименту. Втім, як вже зазначалося, робота [179] 

стосується дуже великих концентрацій аероіонів, коли електростатична 

взаємодія суттєва і виконувалась у модельному приміщенні. 

Становить інтерес трансформація цієї моделі для випадків помірних 

генерацій аероіонів, притаманних реальним робочим приміщенням із 

визначеною кількістю технічних засобів. Для реалізації такої моделі 

необхідно розв’язати кілька задач, які нададуть фактичний матеріал та 

необхідні константи для побудови коректної, зручної у практичному 

використанні моделі просторових і часових змін концентрації аероіонів у 

робочих приміщеннях.  

Потребують визначення генерації аероіонів обох знаків найбільш 
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поширених технічних засобів – комп’ютерного обладнання та периферійних і 

допоміжних пристроїв. Необхідне отримання достовірних залежностей 

аероіонного режиму у приміщеннях від нормативних значень параметрів 

мікроклімату (в основному відносної вологості повітря) та впливу цих 

факторів на часові і просторові розподіли концентрацій аероіонів обох 

знаків.  

Актуальним є проведення натурних вимірювань змін аероіонного 

режиму робочих приміщень із визначеною кількістю працюючих і технічних 

засобів упродовж робочого дня як у стаціонарному режимі, так і за різних 

режимів вентиляції. 

Також потребують дослідження градієнти концентрацій аероіонів обох 

знаків унаслідок функціонування систем охолодження технічних засобів і 

приміщень у цілому. Потребують дослідження зміни концентрації аероіонів у 

вентиляційних каналах. Потрібно також дослідити можливості очищення 

повітря від макро- і мікрочастинок без втрати електричних властивостей у 

фільтра.  Результати таких досліджень є теоретичною і фактологічною базою 

для розроблення та впровадження організаційних та інженерно-технічних 

заходів із моніторингу, а у разу потреби – коригування аероіонного режиму у 

робочих приміщеннях. 

 

1.3.3 Електромагнітна безпека працюючих та її зв’язок з іншими 

фізичними факторами виробничого середовища 

Розглядаючи заходи і засоби нормалізації мікрокліматичних 

показників, іонізації, та швидкості руху повітря слід урахувати як 

безпосередній вплив електромагнітних чинників на працюючих, так і їх 

вплив на показники інших фізичних чинників. До того ж електромагнітна 

безпека є важливою складовою працеохоронних заходів в умовах високої 

енергетичної насиченості сучасних виробництв. 

Традиційними методами захисту від електромагнітних полів і 

випромінювань є захист часом і відстанню, тобто обмеження часу 
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перебування працюючих у зонах впливу електромагнітних полів та їх 

дистанціювання від джерел полів і випромінювань. Ці параметри залежно від 

рівнів впливу регламентовані нормативними актами з електромагнітної 

безпеки, проаналізованими вище. Проте, за змінного навантаження на 

обладнання (змінного рівня електромагнітних полів) і непостійної роботи 

обладнання, найбільш дієвим засобом визначення зон безпечного 

перебування персоналу є моделювання просторових розподілів 

електромагнітних полів. Такому моделюванню присвячено багато робіт як за 

кордоном [190–192], так і в Україні [193–195]. Ці напрацювання стосуються, 

в основному, окремих технічних засобів і не дають повної уяви щодо 

розподілу полів у приміщеннях у цілому. Але розроблений у них 

математичний апарат є підґрунтям для виконання робіт із моделювання для 

відповідних технічних засобів у конкретних виробничих умовах. Більш 

прийнятними для визначення зон безпечного перебування персоналу, 

прогнозування змін електромагнітної обстановки та аналіз впливу 

електромагнітних полів на склад повітря у приміщеннях є підходи, 

запропоновані роботах [196, 197]. Це обумовлено досить простим 

математичним апаратом і добре опрацьованим програмним забезпеченням. 

Щодо моделювання, то викликає інтерес одночасне моделювання кількох 

фізичних факторів з огляду на синергетичний ефект. Так, комбіноване 

моделювання було започатковано у роботах [198, 199], де розглянуто підходи 

до одночасного моделювання магнітного та шумового навантаження на 

виробниче середовище, та також поширення аероіонів, що є основою для 

подальших досліджень із цих питань. 

Моделювання просторових розподілів електромагнітних полів дозволяє 

визначити зони найбільш безпечного перебування і пересування працюючих, 

але у багатьох випадках це неможливе через значні рівні магнітних полів. У 

таких умовах найбільш дієвим засобом захисту є електромагнітне 

екранування. Ґрунтовні дослідження щодо захисних властивостей 

електромагнітних екранів, виготовлених практично з усіх існуючих класів 
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матеріалів, та умови їх використання проведено у роботі [200]. 

Особливостями робочих місць персоналу багатьох об’єктів є переважна 

наявність електромагнітних полів промислової частоти 50 Гц та її гармонік. 

Відомо, що захист від цих полів технічно найбільш складний. Дослідження 

традиційних (нормативних) матеріалів щодо їх використання в умовах 

впливу електромагнітних полів високої напруженості показали, що їх 

ефективність не завжди задовільна, а залежність коефіцієнта екранування від 

амплітуди екранованого поля досить складна [201, 202]. Винятком є 

високонікелеві сплави – пермалої. Втім, їх захисні властивості знижуються 

внаслідок деформацій, що неприйнятне у реальних виробничих умовах. На 

сьогоднішній день більшість досліджень з екранування електромагнітних 

полів присвячена високочастотній області, що обумовлено появою нових 

джерел випромінювань – в основному засобів бездротового зв’язку [203–

205]. Але як зазначалося, екранування низькочастотних полів є більш 

складним. У загальному випадку джерела таких полів доцільно вкривати 

замкненими оболонками, але, у багатьох випадках це або неможливе (великі 

розміри джерела або їх протяжність), або недоцільно. Потрібен постійний 

доступ до них для контролю та обслуговування. У цій ситуації необхідні 

чіткі критерії щодо геометрії екранів. Таку роботу започатковано у 

дослідженнях [205, 206]. У них розглянуто для деяких випадків використання 

електромагнітних екранів, побудованих на явищі віддзеркалювання. 

Провідна поверхня (екран) розташовуються поблизу джерела поля, з боку, 

протилежного зоні, яка потребує захисту. Сумарне поле у ній буде сумою 

полів дійсного джерела (пристрою) та уявного – симетричного відносно 

провідної поверхні. Спрямованість поля уявного та дійсного джерел 

протилежні, тому сумарне поле у точці спостереження буде нижчим за поле 

без екрана. Такий підхід забезпечує зниження рівня електромагнітного поля 

без обмеження доступу до обладнання. Це ж стосується частково замкнених 

оболонок із різним кутом розкриття. Але щодо електротехнічного 

обладнання великих розмірів, цей аспект досліджено недостатньо. 
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Розробленню та дослідженню сучасних екрануючих матеріалів і 

виробів присвячено роботи [207–211]. Зокрема розглянуто захисні 

властивості магнітом’яких аморфних сплавів і композитних 

металополімерних матеріалів. Їх перевагою є керованість захисних 

властивостей за рахунок термічної, магнітної обробок і зміни концентрації 

полімерної субстанції у полімерній матриці. Це дає змогу обрати та 

виготовити електромагнітний екран із потрібними захисними властивостями 

залежно від частотних та амплітудних характеристик полів, які потребують 

зниження. Дослідне та промислове випробування фартуха 

електрозварюварника [208], виготовленого з аморфного сплаву, показали 

задовільні результати щодо зниження рівнів магнітних полів промислової 

частоти та їх вищих гармонік. 

Важливою складової забезпечення електромагнітної безпеки 

працюючих є мінімізація електромагнітних полів із боку систем 

електроживлення будівель і споруд. У низці досліджень було виявлено вплив 

організації електроживлення та заземлення на електромагнітну обстановку у 

виробничих приміщеннях [212–214]. Зокрема, зафіксовані нормативні рівні 

магнітних полів під час монтажу електроживлення за системою NT-C, що є 

властивим для багатьох управлінським приміщень. 

Особливої гостроти таке явище набуває за наявності у силовій мережі 

споживачів із нелінійними вольт-амперними характеристиками, якими є, 

наприклад, персональні комп’ютери. Такі навантаження є джерелами вищих 

гармонік електроструму промислової частоти (кратних трьом), які 

протікають нульовими робочими провідниками і генерують магнітні поля 

гігієнічно значущих рівнів [215–217]. Найпростішими засобами зниження їх 

рівнів є гальванічне розділення споживача та силової електромережі за 

допомогою розподільного трансформатора або джерела безперебійного 

живлення подвійного перетворення. Але такі засоби прийнятні тільки для 

обладнання малої потужності. Для промислових підприємств доцільне 

використання спеціальних систем із пригнічення гармонік і компенсації 
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реактивної потужності [218, 219]. Утім більшість таких досліджень і 

розробок спрямовано на зниження втрат електроенергії, залишаючи 

проблеми електромагнітної безпеки майже поза увагою, що потребує 

проведення подальших робіт у цьому напрямі.  

Важливим аспектом електромагнітної безпеки працюючих є зниження 

рівня геомагнітного поля у виробничих умовах. Причиною є наведене у 

масивній феромагнітній конструкції постійне магнітне поле, спрямоване у 

бік, протилежний відповідній складовій геомагнітного поля (вертикальній та 

горизонтальній) [220, 221]. Зменшення негативного впливу зниженого 

(гіпогеомагнітного) поля на працюючих можливе за рахунок активної 

компенсації змін стаціонарного (квазістаціонарного) поля [222, 223], але такі 

системи занадто складні і мають велику вартість, що мало прийняте у 

більшості виробничих умов. До того ж, як показано у [224], до 55 % 

спотворення геомагнітного поля відбувається за рахунок початкової, тобто 

набутої під час вироблення намагніченості конструкційних матеріалів. Звідси 

відомості щодо причин зниження рівня геомагнітного поля у виробничих 

приміщеннях дещо неоднозначні, що потребує також додаткових досліджень. 

Система компенсації спотворень геомагнітного поля у приміщеннях 

оперативного персоналу теплових електростанцій [225] побудована на досить 

очевидному принципі розташування у необхідній площині (з урахуванням 

магнітного нахилення) компенсаційної обмотки з необхідною (розрахованого 

за принципом оптимізації) кількістю ампер-витків.  

З точки зору комплексного захисту працюючих від впливу фізичних 

факторів необхідним є максимальне зниження напруженості статичних 

електричних і магнітних полів, яки впливають на аероіонний склад повітря. 

При цьому слід ураховувати, що навіть ЕМП певним чином впливають також 

на рівні інших фізичних факторів, що наприклад відбувається при роботі 

потужного електропривода, який, крім генерації магнітних полів, провокує 

утворення аероіонів, а це можна використовувати при розроблені 

працеохоронних заходів. 
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1.4 Автоматизовані системи кондиціювання та вентиляції як основа 

створення комфортного і безпечного середовища виробничих приміщень 

 

Основним методом забезпечення оптимальних параметрів 

мікроклімату і складу повітряного середовища є вживання систем керування 

показниками комфорту (табл. 1.1) [62 – 65]. 

 

Таблиця 1.1 – Існуючі системи керування параметрами  

повітряного середовища виробничих приміщень 

Системи керування показниками комфорту 

Системи вентиляції – 

це складні 

технологічні 

комплекси, що 

включають 

сукупність 

обладнання, головне 

завдання якого – 

забезпечення 

необхідного 

повітряного режиму  

в приміщенні 

Системи 

теплопостачання 

– комплекс 

елементів, 

необхідних  

для нагрівання 

приміщень  

у холодний 

період року 

Системи 

кондиціювання – 

автоматична 

підтримка  

в закритих 

приміщеннях  

усіх або окремих 

параметрів повітря 

з метою 

забезпечення 

оптимальних 

метеорологічних 

умов 

Системи 

очищення 

повітря – 

прилади  

для видалення  

із повітря пилу, 

рідких і 

газоподібних 

шкідливих 

домішок 

 

 

Одним із основних заходів з охорони праці зі створення комфортного 

та безпечного повітряного середовища є впровадження ефективних 

автоматизованих СКВ [41, 60, 226].  

Автоматизація за відповідним алгоритмом роботи в системі вентиляції 

важлива так само, як і сама вентиляція. Підтвердженням слугують 

нижченаведені міркування, але, насамперед, слід визначити,  для чого 
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необхідна автоматизація: 

– вчасно регулює роботу системи й окремих її елементів. Можливо 

включення за заданими показниками – часом, температурою, вологістю, 

освітленістю і т.д. аж до ручного включення і виключення; 

– підтримує необхідні технологічні параметри (температуру, вологість, 

продуктивність). При цьому замінити автоматичне підтримання потрібних 

параметрів ручним практично неможливо; 

– реалізує функції захисту системи в цілому та її елементів зокрема. 

Наприклад, захист обладнання від надлишкової та недостатньої напруги, 

зникнення фаз. Контроль чергування фаз для трифазного обладнання, захист 

електрокалориферів від перегріву, водяних калориферів – від заморожування і 

т.п.; 

– реалізує правильну послідовність технологічних операцій, наприклад, 

під час запуску установок або при їх зупинці. Зупинка системи з 

електрокалорифером повинна відбуватися за наступною послідовністю: 

спочатку вимикають електрокалорифер, приблизно через три хвилини – 

вентилятор, потім закривають повітрозабірний клапан (якщо одночасно 

вимкнути всі елементи, може статися загоряння); 

– сигналізує про аварії і відхилення в робочих параметрах системи та її 

окремих елементів. Сигналізація та візуалізація параметрів роботи 

виражається роботою світлового і звукового оповіщення. Параметри 

відображаються на екрані контролера, що входить до системи автоматики, 

або на екрані портативного комп’ютера, підключеного до телефонної лінії 

або Інтернету. 

Враховуючи сказане, можна зробити висновок, що без необхідної 

автоматизації система недостатньо функціональна. Слід, однак, відзначити, 

що рівень автоматизації повинен відповідати рівню складності системи, але 

основні захисні, технологічні функції повинні бути реалізовані [61, 227]. 

СКВ як об’єкт керування є достатньо складним технічним пристроєм 

(рис. 1.1).  
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САК

Приміщення, які 

обслуговуються 

(ОП)

Регулюючі 
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Вихідні 

параметри
dпом
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м
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Автономні пристрої
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Теплообмінники

Рекуператори

Зрошувальні камери

Зволожувачі

Вентилятори, насоси, 

повітропроводи

Пристрої, апарати,  

установки обробки 

повітря

Вхідні 

параметри
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СКВ

Змішування

Фільтрація

Поверхневий теплообмін

Контактний 

тепломасообмін

Транспортування та 

розподіл повітря у тепло-

холодоносії

Технологічні процеси 

обробки повітря

 

Рисунок 1.1 – Структурна схема системи кондиціювання та вентиляції як 

складової комплексу «людина–виробниче середовище–техніка»: 

tн, dн, Gн – температура, вологість, витрата зовнішнього повітря; 

tпом, dпом, Gпом – температура, вологість, витрата повітря в 

приміщенні; 

Qt, Qw, Qg – теплове, вологісне й газове навантаження 

 

При створенні і впровадженні систем автоматичного регулювання 

(САР) вентиляції і кондиціювання повітря необхідно знати характеристики 

як певних елементів СКВ, так і системи в цілому, які описують їх поведінку в 

перехідних і сталих режимах. Тільки за такими характеристиками можна 

оптимально вибрати регулятор, датчики, виконавчі механізми, побудувати 

САР і здійснити її налагодження. 

Кондиціювання повітря – це автоматична підтримка в закритих 

приміщеннях усіх або окремих параметрів повітря (температури, вологості, 

чистоти, швидкості руху) з метою забезпечення оптимальних 
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внутрішньометеорологічних умов і умов ведення технологічних процесів [38, 

228].  

Існують центральні і місцеві системи кондиціювання повітря. 

У центральних системах повітря забирається поза приміщеннями, де 

виконуються роботи, і подається по повітропроводах. У місцевих системах 

кондиціювання повітря відбувається у самому приміщенні.  

Системи кондиціювання можуть функціонувати протягом року або 

сезонно. За наявності технологічних вимог і сталості заданих параметрів слід 

передбачати установку резервних кондиціонерів для підтримки необхідних 

параметрів. 

Кондиціювання повітря поділяється на класи: 

– перший клас – для забезпечення метеорологічних умов, необхідних 

для підтримки та функціонування технологічного процесу; 

– другий клас – для забезпечення метеорологічних умов у межах 

оптимальних санітарних норм; 

– третій клас – для забезпечення метеорологічних умов у межах 

допустимих норм, якщо вони не можуть бути забезпечені вентиляцією. 

Системи вентиляції варто встановлювати так, щоб ні тепле, ні холодне 

повітря не було спрямоване на людей. На виробництві рекомендується 

створювати динамічний клімат із визначеними перепадами показників. 

Температура повітря на поверхні підлоги і на рівні голови не повинна 

відрізнятися більше, ніж на п’ять градусів [109, 135]. Основним параметром, 

що визначає характеристики вентиляційної системи, є кратність обміну, 

тобто скільки разів за годину зміниться весь об’єм повітря в приміщенні 

[104].  

Основними характеристиками вентиляційних систем є:  

– продуктивність потоку повітря: десятки–тисячі м
3
/г; 

– напір повітря або статичний тиск (кПа); 

– потужність калорифера, необхідна для підігріву вуличного повітря в 

зимовий період (одиниці–сотні кВт); 
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– рівень шуму (дБ).  

При великому різноманітті систем вентиляції, що зумовлений 

призначенням приміщень, характером технологічного процесу, видами 

шкідливих промислових речовин від технологічних процесів тощо, їх можна 

класифікувати за наступними характерними ознаками [108, 132, 229, 230]: 

1) за методом переміщення повітря вентиляція буває з природним 

спонуканням (природною) і з механічним (механічною). Можливо також 

сполучення звичайної і механічної вентиляції (змішана вентиляція). 

Повітрообмін у системах природної вентиляції відбувається: 

– унаслідок різниці температур зовнішнього (атмосферного) повітря і 

повітря в приміщенні – так званої аерації; 

– унаслідок різниці тисків повітряного стовпа між нижнім рівнем 

(приміщенням, що обслуговується) і верхнім рівнем – витяжним пристроєм 

(дефлектором), установленим на покрівлі будинку; 

– у результаті впливу так званого вітрового тиску. 

Системи природної вентиляції прості та не вимагають складного 

дорогого устаткування і витрат електричної енергії. Однак, залежність 

ефективності цих систем від змінних факторів (температури повітря, 

напрямку і швидкості вітру), а також невеликий тиск не дозволяють 

вирішувати різні складні завдання вентиляції. 

У механічних системах вентиляції використовується устаткування і 

прилади (вентилятори, електродвигуни, повітронагрівачі, автоматика та 

інше), що дозволяє переміщати повітря на значні відстані. Витрати 

електроенергії на їх роботу достатньо великі. Такі системи можуть подавати і 

видаляти повітря з локальних зон приміщення в необхідній кількості 

незалежно від умов навколишнього повітряного середовища. За потребою 

повітря піддають різного виду обробкам (очищення, нагрівання, зволоження і 

т.д.), що практично неможливо в системах із природним спонуканням. 

Слід зазначити, що в практиці часто використовується так звана 

змішана вентиляція.  

У кожному конкретному проекті визначається, який тип вентиляції є 
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найкращим із точки зору санітарно-гігієнічних норм, а також економічно і 

технічно більш раціональним.  

2) Вентиляція буває припливною, витяжною або припливно-витяжною 

залежно від того, для чого слугує система вентиляції – для подачі (припливу) 

або виведення повітря з приміщення чи для того й іншого одночасно. 

Узагалі, в приміщенні передбачаються як припливні, так і витяжні 

системи. Їхня продуктивність повинна бути збалансована з урахуванням 

можливості надходження повітря до суміжних приміщень або із них. У 

приміщеннях може бути також передбачена тільки витяжна або тільки 

припливна система. У цьому разі повітря надходить до приміщення ззовні 

або із суміжних приміщень через спеціальні прорізи або вилучається із 

приміщення, або перепливає до суміжних приміщень [119]. 

3) За місцем дії вентиляція буває місцевою і загальнообмінною. 

Вентиляція може налагоджуватися на робочому місці – місцева або для 

всього приміщення – загальнообмінна.  

4) За конструктивним виконанням – канальною та безканальною. 

Системи вентиляції для переміщення повітря мають або розгалужену 

мережу повітроводів (канальні системи), або канали (повітроводи) відсутні,  

наприклад, при розміщенні вентиляторів у стіні, перекритті, при природній 

вентиляції тощо (безканальні системи).  

Вентиляційні системи повинні відповідати низці спеціальних вимог, як 

це закладено в основних положеннях діяльності європейських асоціацій і 

товариств з опалення, вентиляції, кондиціювання повітря – ASHRAE, IIR, 

CIB, Eurovent, Unichal, REHVA [22, 231–234]: не підвищувати рівень 

пожежної небезпеки; не створювати підвищеного рівня шуму; забезпечувати 

відведення статичної електрики; вентилятори, вживані у вибухо- і 

пожежонебезпечних приміщеннях, мають бути виконані із матеріалів, які не 

викликають створення іскри. 

Сучасні автоматизовані СКВ відносять до систем витісняючої 

вентиляції (Displacement Ventilation, DV, й їх модифікації – Cooled Beam, 
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UFAD тощо), які продовжують цікавити фахівців галузі не тільки в Україні, 

але й за кордоном [235, 236]. Цей інтерес визначається двома причинами: 

одна з них – певна «нетрадиційність» методів їх розрахунку; друга полягає в 

тому, що область застосування DV, методи їх проектування і регулювання до 

теперішнього часу чітко не визначені. 

У системах вентиляції витіснення (DV) припливне повітря подається з 

рівня підлоги безпосередньо в зону приміщення, що обслуговується. При 

цьому його температура повинна бути нижче за температуру повітря в 

приміщенні (Т=1–8 °C). Якщо припливне повітря є холоднішим за повітря 

приміщення більш ніж на 3 °C, то його слід змішувати з повітрям 

приміщення, щоб уникнути неприємних відчуттів для людей від холодних 

повітряних потоків на рівні підлоги. Видалення нагрітого забрудненого 

повітря, що витісняється у верхню зону, відбувається на рівні стелі 

приміщення за рахунок конвективних потоків над тепловими джерелами. 

Основні переваги вентиляції витіснення – суттєве підвищення якості 

повітря та створення комфортного стану саме в робочій області і висока 

ефективність повітрообміну вентиляції витіснення – як мінімум у два рази 

скорочує вміст вуглекислого газу та інших шкідливих речовин у зоні дихання 

робітників. 

Проте основними недоліками вентиляції витіснення є: наявність 

характерних потоків холодного повітря поблизу розподільників, а також 

складність застосування даних систем у виробничих приміщеннях із-за 

великої кількості технологічного обладнання, яка перешкоджає рівномірному 

розподілу повітря, що надходить. 

На кафедрі теплогазопостачання, вентиляції та гідромеханіки 

Оренбурзького державного університету введена в експлуатацію навчальна 

науково-дослідна лабораторна установка для дослідження та оптимізації 

процесів обробки повітря в системах вентиляції та кондиціювання повітря, 

яка включає в себе систему керування на базі вільно програмованого 

логічного контролера (ПЛК), припливно-витяжну систему, енергозберігаюче 
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обладнання. 

Дана система дозволяє вивчати роботу вентиляційної системи, однак 

використання одного ПЛК створює вразливість даної системи при 

виникненні аварійної ситуації. При проектуванні СКВ необхідно виконувати 

резервування керуючих систем, крім того вона не враховує газовий склад у 

приміщенні. 

Є відомою автоматизована система контролю й керування 

мікрокліматом робочого місця [237], в якій сигнали про значення температури, 

освітлення та вологості надходять із виходів сенсорів температури, вологості 

та освітленості відповідно на входи мікроконтролерного інформаційно-

вимірювального блоку. Інформація про виміряні фізичні величини, приведена 

в цифровому вигляді, подається з виходу мікроконтролерного інформаційно-

вимірювального блоку на послідовний порт комп’ютера. У комп’ютері за 

допомогою спеціального програмного забезпечення отримана інформація 

обробляється і відбувається її аналіз і порівняння з оптимальними значеннями 

параметрів мікроклімату, які були задані користувачем. На підставі 

виконаного аналізу та порівняння програма надсилає сигнали керування із 

паралельного порту комп’ютера через інтерфейс зв’язку в блок керування. До 

виходів блоку керування підключаються пристрої освітлення робочого місця, 

обігріву, зволоження та охолодження повітря. Відповідно до команд керування 

вказані пристрої можуть працювати в режимі регулювання своєї потужності 

або в релейному режимі і, тим самим, забезпечувати автоматичне 

підтримування параметрів мікроклімату на обраному оптимальному рівні.  

Недоліками системи є наступне:  

– здійснюється керування мікрокліматом лише одного робочого місця, 

тобто звуження зони обслуговування, що за умови наявності декількох 

робочих місць є недоцільним, оскільки необхідні значні витрати на їх 

установку й обслуговування на кожному робочому місці;  

– дана система не може забезпечити безконфліктну роботу з 

аналогічними системами, встановленими на інших робочих місцях, оскільки 
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локальна зміна параметра може призвести до зміни ситуації в усьому 

приміщенні, а не лише в одному його секторі;  

– дана система передбачає додаткове навантаження на персональний 

комп'ютер користувача, що може створити певні незручності;  

– системі притаманна низька енергетична ефективність, у ній немає 

пристроїв для очищення, рециркуляції, підрахунку кількості повітря і 

підтримки необхідного  газового складу. 

У свою чергу, автором був розроблений спосіб керування мікрокліматом 

приміщень [238], який передбачає, що при появі в приміщенні підвищеної 

комфортності для персоналу, спрацьовує датчик присутності, а система 

визначає кількість персоналу в приміщенні. У цей же час за допомогою 

датчиків шкідливих впливів визначається температура і вологість повітря 

всередині приміщення та ззовні, кількість аероіонів в одиниці об’єму повітря 

(іонометр). За допомогою тепловізора методом термографії визначається 

теплове випромінювання суб’єктів. Дані із датчиків надходять на блок 

керування, де за допомогою програмного забезпечення визначається кількість 

повітря, що подається в приміщення та його параметри. Блок керування подає 

сигнали на привод головної вентиляторної установки, відповідно до якого вона 

починає працювати із заданою продуктивністю. На привод циркуляційного 

вентилятора також подається сигнал керування, відповідно до якого 

циркуляційний вентилятор починає обертатися з певною швидкістю 

обертання, забезпечуючи необхідну рухливість повітря. Якщо температура 

повітря всередині приміщення перевищувала задане у блоці керування 

порогове значення, то у холодний період року зростає продуктивність головної 

вентиляторної установки і швидкість обертання циркуляційного вентилятора 

до вирівнювання параметра; у теплий період року вмикається канальний 

охолоджувач (кондиціонер) у складі блоку генераторів для створення 

комфортних умов і збільшується швидкість обертання циркуляційного 

вентилятора. Якщо температура повітря всередині приміщення впала нижче за 

порогове значення, то у холодний період року вмикається канальний обігрівач 
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у складі блоку генераторів для створення комфортних умов, знижується 

швидкість обертання циркуляційного вентилятора, продуктивність головної 

вентиляторної установки не змінюється. 

Недоліками даної системи є: недостатньо точний алгоритм урахування 

мікрокліматичних параметрів приміщень підвищеної комфортності; дана 

система не дозволяє точно визначати час вмикання та режим роботи 

генераторів комфортних умов; система недостатньо швидко реагує на 

видалення шкідливих речовин із приміщення; усі приміщення з’єднані 

загальною магістраллю, отже при виході з ладу головної вентиляторної 

установки усі приміщення залишаться без повітрозабезпечення. 

З огляду на вищенаведене, створенню зони комфортності за допомогою 

автоматизованих систем приділяється багато уваги з боку дослідників, однак 

із метою створення оптимального та безпечного виробничого середовища 

необхідно вдосконалення існуючих систем, їх більша гнучкість, здатність до 

легкої модернізації під змінювані умови виробництва. При цьому 

автоматизовані системи не повинні потребувати великих матеріальних 

вкладень, а також бути спроможними швидко й відповідно до санітарно-

гігієнічних норм реагувати на зміни показників повітряного середовища та 

забезпечувати керування за максимально можливою кількістю фізичних 

факторів виробничих приміщень. 

 

1.5 Сучасний стан питання та постановка задач дослідження 

 

Ознайомлення з доступними матеріалами наукових досліджень і 

прикладних розробок дозволило дійти висновків, що більшість із них 

стосується нормалізації якогось окремого фізичного фактора або одного 

засобу чи заходу з нормалізації. У дослідженнях стосовно нормалізації 

комплексу факторів у більшості випадків сукупність факторів розглядається 

як специфічний об’єкт або група об’єктів (підприємства гірничої, 

металургійної промисловості, енергетичні підприємства, автоматизована 
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система керування засобами обчислювальної техніки тощо), що не дає 

можливості розробляти системи щодо створення комфортних виробничих 

умов. 

Частіш за все, системи розглядаються як за переліком, так і за 

пріоритетністю щодо нормалізації факторів, притаманних тому чи іншому 

підприємству, або групі технічних засобів. Практично не досліджуються 

взаємозв’язки фізичних факторів щодо їх генерації, поширення та 

можливості одночасної нормалізації. 

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. Це вимагає розроблення та впровадження гнучкої комплексної 

системи керування фізичними факторами середовища з автоматичним 

реагуванням на зміни параметрів середовища внаслідок внутрішніх і 

зовнішніх впливів. Це потребує розроблення та впровадження сучасної 

системи контролю та моніторингу фактичного стану виробничого 

середовища у режимі реального часу з автоматизованим регулюванням 

необхідних параметрів. Це вимагає проведення ретельних 

експериментальних і теоретичних досліджень щодо фактичного стану рівнів 

фізичних факторів, їх динаміки, тобто змін у просторі і часі. Такі данні 

дозволять визначати як пріоритетність у нормалізації фізичних чинників, так 

і вихідні данні для побудови необхідних математичних моделей. На основі 

експериментальних і модельних досліджень відкривається можливість 

планування адекватних організаційно-технічних заходів щодо підвищення 

рівня охорони праці, як в окремо обраному приміщені, так і у будівлі та 

підприємстві в цілому.  

У результаті проведеного аналізу встановлено, що: 

– існуючі системи керування якістю повітряного середовища 
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виробничих приміщень не відповідають сучасних вимогам щодо підтримання 

показників виробничого середовища на нормативному рівні в умовах 

змінного навантаження на технологічного обладнання, постійної зміни 

кількості працюючих тощо; 

– недостатньо досліджено фактичний стан і часові зміни 

мікрокліматичних параметрів, напруженості електромагнітних полів і 

концентрацій аероіонів у виробничих приміщеннях в умовах їх складної 

динаміки та прямого й опосередкованого їх взаємозв’язку; 

– недостатньо опрацьовані математичні моделі просторових і часових 

змін кількісних характеристик мікрокліматичних параметрів, концентрацій 

аероіонів та електромагнітних полів; 

– відсутня цілісна система контролю, моніторингу, керування та 

нормалізації рівнів фізичних факторів у виробничих приміщеннях різного 

профілю; 

– не розроблені засади масштабування автоматизованих систем 

моніторингу та керування параметрами виробничого середовища, тобто 

можливості збільшення переліку відстежуваних і керованих показників 

залежно від профілю та потреб підприємства; 

– відсутня концепція гнучкого, адекватного сучасним виробничим 

потребам підходу до автоматизації та диспетчеризації функціонування 

вентиляційних систем. 

З урахуванням викладеного було сформульовано актуальність роботи 

та визначено мету і задачі дослідження.  
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РОЗДІЛ 2  

МЕТОДИ І ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ РІВНІВ ФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ  

ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Під час виконання даної роботи були використані наступні методи 

дослідження: 

 аналітичний – аналіз і порівняння національних і міжнародних 

законодавчих, нормативно-методичних документів; 

 фізичні методи – вимірювання параметрів мікроклімату 

приміщення  (температури, відносної вологості, швидкості руху повітря, 

концентрацій позитивних і негативних аероіонів), рівнів електромагнітних 

полів; 

 натурний експеримент – дослідження впливу мікрокліматичних 

показників навчально-виробничих приміщень на розумову працездатність, 

інструментальні вимірювання: розподілення повітряних потоків у 

приміщенні; фотонне іонізуюче випромінювання; напруженості електричних 

та індукції магнітних складових електромагнітних полів; 

 математичні – розрахунок взаємозв’язків між фізичними факторами 

виробничого середовища; моделювання просторових розподілів магнітних 

полів працюючого електротехнічного обладнання; розрахунок взаємозв’язку 

концентрації аероіон-радикалів від вологості та енергії активації ініціаторів 

процесів утворення аероіон-радикалів й їх рекомбінації; моделювання 

просторового розподілу магнітного поля; моделювання вентиляційного 

комплексу в режимі стабілізації мікрокліматичних параметрів; розрахунок 

оптимальних мікрокліматичних параметрів; моделювання системи контролю 

та керування мікрокліматичними параметрами із застосуванням 

спеціалізованих програмних продуктів; 

 експериментальне моделювання – оцінка зміни концентрації легких 

аероіонів, оцінка впливу електромагнітних полів на організм людини; 

статистична обробка результатів. 
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2.1 Особливості визначення рівнів фізичних факторів у робочій зоні 

виробничих приміщеннях 

 

Інструментальні вимірювання кількісних значень будь-якого параметра 

виробничого середовища, або кількох параметрів, мають певні особливості. 

У першу чергу, це обумовлено значними паспортними похибками деяких 

приладів. Наприклад, паспортні похибки всіх лічильників аероінонів 

складають до 40 %. При цьому, з урахуванням низької концентрації іонів у 

виробничих приміщеннях, які фактично наближаються до межі чутливості 

приладів із похибкою вимірювань біля 40 %. Це обумовлено необхідністю 

проведення чисельних серій експериментів із наступним спеціальним 

обробленням результатів.  

Особливістю контролю як зазначеного параметра, так й інших 

мікрокліматичних показників є те, що їх кількісні значення пов’язані між 

собою, тобто якщо під час проведення вимірювань якійсь параметр змінюю 

своє значення, то це впливає на достовірність результатів кожного із 

наступних параметрів. Особливо критичним є зв’язок електричних 

показників і відносної вологості повітря – навіть за незначних змін відносної 

вологості повітря змінюється електризація діелектричних поверхонь, а це 

змінює розподіл за полярністю аероіонів і їх фактичні концентрації. Частково 

це стосується й магнітних та електромагнітних полів, оскільки їх 

напруженості у промислових будівлях залежать від фактичного 

навантаження на силову електромережу та режимів роботи технологічного 

обладнання. При цьому необхідно знати напруженість і переважну 

спрямованість стаціонарного магнітного (геомагнітного) поля та ступінь його 

спотвореності за рахунок феромагнітного оточення. Таким чином, 

проведення одної серії вимірювань вимагає досить багато часу і постійного 

контролю всіх необхідних параметрів за максимально малі проміжки часу. 

Це накладає жорстке обмеження на планування експерименту, що особливо 

слід ураховувати під час проведення експериментальних досліджень у 

реальних виробничих умовах. 
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2.2 Методи і методики визначення кількісних показників фізичних 

факторів виробничого середовища 

 

Вимірювання різних параметрів виробничого середовища вимагає 

застосування не тільки спеціальних приладів, але й і методик. Першім 

головним етапом вимірювання параметрів фізичних факторів виробничого 

середовища є вимірювання температури, відносної вологості та швидкості 

руху повітря. Це здійснювалося за допомогою спеціалізованих пристроїв 

згідно з інструкцією експлуатації [239, 240]. Для вимірювання відносної 

вологості та температури повітря застосовували багатофункціональний 

вимірювач параметрів середовища DT–8820, швидкість спрямованого руху 

повітря у приміщенні вимірювали за допомогою термоанемометру ST–8020. 

Визначенню концентрацій аероіонів у приміщені з метою виявлення 

джерел іонізації та деіонізації повітря повинно передувати вимірювання 

радіоактивного фону. Це пояснюється тим, що природна іонізація повітря 

обумовлюється, в «основному», природною радіоактивністю, а у 

приміщеннях –  ще й радіоактивністю будівельних матеріалів конструкцій 

будівель. Такі вимірювання виконувалися при вимкненому технологічному 

обладнанні, системі вентиляції та за відсутності у приміщенні персоналу. 

Необхідність таких вимірювань обумовлена наявністю аномалій 

концентрацій аероіонів порівняно із зовнішнім повітрям, що необхідно 

враховувати під час обстежень приміщень, особливо у реальних виробничих 

умовах. 

Потужність експозиційної дози вимірювали за допомогою 

професійного радіометру СРП 68–01 відповідно до інструкції з експлуатації 

приладу [241] з інтервалом проведення виміру 5 с із п’ятиразовою 

повторюваністю щогодини безпосередньо на місці проведення вимірювань 

концентрації легких аероіонів.  

Вимірювання напруженості електростатичних полів проводилося за 

допомогою вимірювача електростатичних зарядів ІЕЗ–П (Измеритель 
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электростатических зарядов – переносной, ИЭЗ–П) відповідно до паспорту 

приладу [242]. При визначенні напруженості поля прилад встановлювався 

перпендикулярно до поверхні джерела поля на відстані 1 см від поверхні. 

Вимірювання напруженості електростатичного поля площинних джерел 

проводилося методом конверту із триразовою повторюваністю. Під час 

вимірювання накопичення поверхневого електростатичного заряду 

фіксувалася відносна вологість повітря у місті проведення експерименту. 

Як уже зазначалось найбільш трудомістким є вимірювання 

концентрацій аероіонів. Ці дослідження виконувалися за допомогою 

лічильника аероіонів «Сапфир-3К» [243]. Використання приладу відповідно 

до інструкції з експлуатації та ознайомлення з функціональними 

можливостями іншого лічильника аероіонів, дозволенного 

Держспоживстандартом України до використання МАС–01, дозволило дійти 

висновку про незадовільну коректність отриманих результатів під час 

використання стандартних методик оброблення результатів вимірювання. 

Про це свідчить також аналіз досліджень із цієї проблематики [244–245]. 

З метою зниження похибки вимірювань, принаймні до 20–22 %, була 

розроблена методика оброблення результатів натурних експериментів. 

Визначення достатньої кількості вимірювань для отримання найбільш 

достовірних даних реалізувалося наступним чином.  

Похибка вимірювань Δ дорівнює системній інструментальній похибці 

δ, якщо випадкова похибка Δρ < δ/3, Δ = Δρ при Δρ > 3δ, та у випадку δ/3 ≤ 

Δρ ≤ 3δ похибка вимірювань визначається як Δ=±0,76·(δ+Δρ). У роботі 

використовувались п’ять масивів даних вимірювань концентрацій легких 

аероіонів. При цьому кожний масив становив значну вибірку даних 

безперервних вимірювань протягом дії (або за відсутності впливу) фактора. 

Для всіх масивів даних результатів вимірювань була проведена перевірка на 

нормальність розподілу за допомогою вбудованих статистичних функцій та 

процедур у програмі Excel. Аналіз показав, що всі масиви даних 

підпорядковуються закону нормального розподілу згідно з критерієм Пірсона 
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(при довірчій імовірності 0,95), а також, що загальна випадкова похибка в 

усіх масивах не перевищує 1/10 від системної похибки. Серед трьох 

стандартних, відповідно до інструкції з експлуатації, визначення похибки 

вимірювань за першим варіантом є найбільш оптимальним, оскільки дає в 

нашому випадку найнижчу похибку вимірювань. Систематична похибка 

приблизно буде дорівнювати δ ≈ 0,4 (перший варіант), другий варіант є 

взагалі нереальним, оскільки Δρ не може бути більшим за 3δ = 1,2, і похибка 

вимірювань не може становити більше 120 %. При третьому варіанті нехай 

Δρ=δ/3 = 0,4/3 = 0,13, тоді Δ = ±0,76·(0,4 + 0,13) = 0,41, тобто у третьому 

випадку загальна похибка буде завжди трохи більша за системну похибку. 

Отже, завдання зводилось до знаходження такого значення кількості 

вимірювань, за якого б у всіх випадках (або в більшості випадків) 

витримувалась нерівність Δρ < δ/3. 

Для подальшого дослідження масиви були поділені на менші вибірки. 

При виборі розміру вибірки виходили з того, що вибірка має підкорюватись 

закону нормального розподілу, мати невеликий розмір і зручний часовий 

інтервал. З огляду на це, у роботі розглядались вибірки із 48-ми значеннями 

концентрацій легких аероіонів кожної полярності, які відповідали 

результатам чотирьох хвилин безперервних вимірювань.  

Далі у кожній отриманій вибірці за допомогою розробленого шаблону 

розрахунків у програмі Excel розраховувалось співвідношення Δρ/δ для 

кількості вимірів 2; 3; 4; ..; 48 окремо для аероіонів кожної полярності. При 

цьому фіксувалось, для якої найменшої кількості вимірів в усіх випадках 

буде справджуватись нерівність Δρ/δ < 1/3, тобто, для якої мінімальної 

кількості вимірів із 48-ми вимірів похибка вимірювання буде дорівнювати 

похибці приладу. У результаті у вибірках були отримані значення в діапазоні 

від 11 до 30 вимірів, при середньому значенні за всіма вибірками у 18 

вимірів.  

Завдання визначення мінімальної кількості необхідних вимірів є 

актуальним лише за відсутності динаміки концентрацій. У разі, якщо наявна 
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динаміка, то безперечно слід здійснювати безперервні вимірювання і 

переходити на перервні вимірювання тільки за відносної стабілізації 

концентрацій.  

Наступним кроком було обґрунтування припущення про мінімально 

достатню кількість вимірів з 48, що забезпечать достатній рівень 

достовірності результатів. При цьому було враховано, що середнє значення 

за всіма вибірками становило 18 вимірів, і в 17 вибірках мінімально достатня 

кількість вимірів була вищою за це середнє значення. Відкидаючи вибірки з 

даними, де була зафіксована динаміка концентрацій, та беручи до уваги 

необхідність відповідності обраної кількості вимірів зручному часовому 

інтервалу, було обрано значення 24-х вимірів, як таке, що задовольнило 

умову Δρ/δ < 1/3 для всіх вибірок, окрім вибірок із динамікою, та відповідало 

зручному часовому інтервалу в дві хвилини.  

Щоб перевірити, чи буде відповідати середнє значення концентрацій, 

отримане за 24-ма вимірами, середньому значенню за 48-ма вимірами, була 

застосована гіпотеза про рівність середніх. Для перевірки використовували 

статистичну процедуру «Двовибірковий t-тест із різними дисперсіями» 

програми Excel. Нульова гіпотеза про рівність середніх значень обох вибірок 

була підтверджена в усіх вибірках, окрім вибірок даних, де була відмічена 

динаміка концентрацій аероіонів. Для перевірки висунутого припущення про 

достатність 24-х вимірів із 48 було також проаналізовано дані повторного 

експерименту (проведений в тих же умовах, з тією ж кількістю вимірювань, з 

тим же фактором). Результат повторної перевірки був аналогічним – гіпотеза 

про рівність середніх значень обох вибірок була підтверджена в усіх 

вибірках, окрім вибірок із динамічними даними. 

Результати проведених розрахунків дають підстави про включення до 

методики вимірювань наступних положень: 

1) при дослідженні концентрацій легких аероіонів, що динамічно 

змінюються під впливом певного фактора або групи факторів виробничого 

середовища, необхідно проводити безперервні вимірювання задля отримання 
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достовірних результатів; 

2) при дослідженні концентрацій легких аероіонів, що перебувають у 

стані динамічної рівноваги, задля зменшення трудомісткості експерименту 

замість безперервних вимірювань можна проводити вимірювання у режимі 

«дві хвилини вимірювань – дві хвилини перерви», які будуть 

характеризувати аероіонний склад повітря з тією ж точністю, що й 

безперервні вимірювання. 

Однією із задач при розробці методики вимірювання було 

встановлення інтервалу часу, через який, після встановлення лічильника 

аероіонів на місце вимірювання, прилад починає давати стабільні результати 

вимірювань, на яких не відображаються збурення, що були спричинені 

людиною при встановленні приладу.  

Результати багаторазових вимірювань показали, що при витраті на 

процедури калібрування та перевірки на нуль п’яти хвилин, після 2 хв. 45 с від 

початку вимірювань відхилення отриманих результатів від середнього значення 

(за результатами п’ятихвилинних безперервних вимірювань) не перевищують 

20 %. 

Як показали подальші дослідження, в деяких випадках сам спостерігач, 

що проводить вимірювання, здатен впливати на вимірювану концентрацію 

легких аероіонів. Відбувається це у випадках, коли спостерігач одягнений в 

одяг, що є електростатично зарядженим. У такому разі одяг спричинює 

деіонізацію повітря, ступінь якої пропорційна величині напруженості 

електростатичного поля. При виникненні підозри на дані обставини і за 

відсутності можливості визначити наявність статики на одязі слід провести 

перевірку з метою ідентифікації впливу одягу спостерігача на легкі аероіони 

та виключення цього впливу. Для цього слід провести коротку серію 

вимірювань концентрації легких аероіонів при знаходженні спостерігача на 

відстанях 1, 2 і 3 м з інтервалом у дві хвилини на кожну позицію 

спостерігача. Якщо результати вимірювань будуть вказувати на чітку 

залежність концентрацій легких аероіонів від відстані спостерігача до 
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лічильника аероіонів – збільшення концентрації зі збільшенням відстані, – то 

за таких обставин проводити вимірювання ні в якому разі не можна. 

Спостерігачу слід позбутися електростатичного заряду на одязі, і лише після 

цього приступати до проведення вимірювань. 

Узагальнюючі викладене оброблення результатів вимірювань 

зводиться до наступного [279]. 

1. Результатом вимірювання є концентрація легких аероіонів (nвим.), що 

визначена як середнє арифметичне 24-х показів приладу, зареєстрованих 

безперервно протягом двох хвилин вимірювань, та виражена в см
–3

. 

2. Перед визначенням середнього арифметичного із вибірки показів 

приладу виключаються промахи за критерієм «трьох сігм». 

3. Оцінка середнього квадратичного відхилення для отриманої вибірки 

результатів розраховується за формулою: 
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де ni – результат одиничного вимірювання концентрації легких аероіонов, см
-3
; 

n  – середнє арифметичне значення концентрації легких аероіонів, см
–3

; 

i – номер вимірювання (показу лічильника аероіонов); 

m – кількість показів лічильника аероіонів (з урахуванням виключення 

промахів). 

4. Відносна похибка вимірювань θ визначається виразом [243] 

                               θ = 0,4 + 0,01(nк /ni – 1),                                     (2.2) 

де nк – кінцеве значення межі встановленого піддіапазону вимірювання, , см
-3

. 

5. Результат вимірювань має бути приведений у вигляді 

                                           n = nвим. ± ∆,                                               (2.3) 

де nвим. – середнє арифметичне показів приладу за дві хвилини проведених 

вимірювань, см
-3

;  

∆ – межі похибки результату вимірювань, см
-3

. 

6. Розрахунок меж похибки надається в абсолютних одиницях, 
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розрахованих за математичним виразом  

                                                      ∆ = θnвим.                                                 (2.4) 

Для визначення динаміки фізичних факторів у виробничих 

приміщеннях в умовах їх прямого або опосередковано взаємозв’язку 

необхідно мати надійні експериментальні дані щодо ЕМП промислової 

частоти 50 Гц і стаціонарних магнітних полів. Вимірювання напруженості 

електричних і магнітних складових електромагнітних полів промислової 

частоти здійснювалося серійним повіреним приладом П3–50 відповідно до 

інструкції з експлуатації 246.  

Показники чутливості приладу: 

– за електричною складовою – 10 В/м; 

– за магнітною складовою – 0,1 А/м. 

Досить висока відносна похибка вимірювань обумовлена достатньо 

низькими рівнями полів у більшості виробничих приміщень. Для коректності 

отриманих результатів кількість вимірювань у кожній точці була не менша за 

20. Вимірювання виконувалися за різних просторових орієнтацій антен-

перетворювачів Е3–50 (для електричного поля), Н3–50 (для магнітного поля). 

До протоколу випробувань заносилися максимальні покази приладу. 

Важливим для визначення зв’язку між фізичними факторами, зокрема 

можливий дрейфу аероіонів у стаціонарних магнітних полях в умовах 

спрямованого руху повітря, необхідні дані про рівні постійного магнітного 

поля, як природного, так і техногенного походження. При  цьому кожне 

вимірювання необхідно виконувати з фіксацію ортогональних складових 

магнітного поля. Це зумовлено тим, що у виробничих умовах часто 

спостерігається інверсія як загального поля, так і за його окремими 

складовими через зміни режимів роботи електричного обладнання 

постійного струму. 

Вимірювання виконувались за допомогою вимірювача постійного 

магнітного поля TES-1394 247. 

Контроль рівнів фізичних факторів у режимі реального часу в тестових 
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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 розробленій та введеній в експлуатацію 

експериментально-дослідної автоматизованої iнформацiйно-вимірювальної 

системи. 

Розроблена автоматизована система моніторингу фізичних факторів 

придатна до використання у реальних промислових умовах (підтверджено 

відповідними актами впровадження), так як відповідає кільком основним 

вимогам. Найважливішою з них є масштабність системи, тобто на якість 

виконуваних робіт не впливає кількісно-якісний склад зазначеної системи, її 

розгалуженість і відстані між окремими користувачами, що суттєве для 

промислових підприємств, де впроваджена зазначена автоматизована 

система. Крім того, врахування пріоритетності щодо окремих фізичних 

факторів залежно від профілю підприємства та збільшення кількості 

контрольованих параметрів не впливає на ефективність функціонування 

системи моніторингу (точність вимірювань, швидкість реагування на зміни 

чисельних рівнів окремих фізичних факторів тощо), це досягається 

підключенням відповідних датчиків і передачею отриманих даних на 

спеціалізоване автоматизоване робоче місце спеціаліста з охорони праці 

підприємства, що дозволяє швидко отримувати інформацію про наближення 

рівнів контрольованих фізичних факторів до гранично допустимих та 

оперативно вживати заходи з їх нормалізації. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Контроль рівнів фізичних факторів виробничого середовища 

необхідно здійснювати як у лабораторних, так і реальних виробничих умовах 

з урахуванням прямого та опосередкованого взаємного впливу цих факторів. 
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Це накладає жорсткі умови на проведення кожної серії вимірювань у часі й 

просторі. 

2. При проведені досліджень необхідно враховувати пріоритетність 

взаємних впливів окремих фізичних факторів і враховувати припущення на 

їх локальні зміни за час проведення натурних вимірювань. 

3. Для підвищення коректності отриманих результатів необхідно 

попереднє визначення фонових рівнів фізичних факторів, таких як 

температура, відносна вологість повітря, концентрація аеронів обох 

полярностей, рівні стаціонарних та змінних електричних і магнітних полів 

при вимкненому технологічному обладнанні і відсутності у приміщенні 

персоналу. Для відокремлення техногенного впливу на концентрації 

аероіонів обов’язковим є вимірювання радіоактивного фону за межами й 

усередині виробничих приміщенні. 

4. Враховуючі паспортні похибки лічильників аероіонів за малих їх 

концентрацій необхідно використовувати спеціальну методику оброблення 

експериментальних даних за достатньої кількості вимірювань у одній серії. 

5. Для отримання необхідних кількісних даних у режимі реального 

часу в умовах їх складної динаміки доцільно використовувати 

автоматизовану систему вимірювання передачі і накопичення масиву даних 

із метою їх подальшого аналізу, порівняння із ГДР досліджуваних параметрів 

і прогнозування їх поширення у просторі і часу. 

6. Для підвищення достовірності результатів досліджень доцільне 

виконання контрольних вимірювань приладами аналогічного призначення, 

належним чином атестованими і повіреними. 
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РОЗДІЛ 3 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВИХ РОЗПОДІЛІВ 

І ЧАСОВИХ ЗМІН КІЛЬКІСНИХ ЗНАЧЕНЬ МІКРОКЛІМАТИЧНИХ 

ПОКАЗНИКІВ 

 

3.1. Експериментальне дослідження впливу мікрокліматичних 

показників навчально-виробничих приміщень на розумову працездатність 

респондентів 

 

Дослідженнями встановлено, що 90 % життя людина проводить у 

приміщеннях різного призначення, з яких 40 % – або на робочому місці, або 

на заняттях у навчальних закладах, що вимагає підвищення рівня 

працездатності та психоемоційної активності. 

У цілому гігієнічне нормування теплових факторів повинно 

забезпечувати принципи комплексності, диференційованості, гарантованості. 

Останній принцип означає, що нормовані параметри мікроклімату повинні 

гарантувати збереження здоров’я і працездатності людині навіть зі зниженою 

стійкістю до коливань факторів навколишнього середовища. 

Забезпечити в закритому приміщенні оптимальні теплові умови  [18, 

32, 34, 37, 40] незалежно від сезонних і погодних умов можливо тільки 

штучним шляхом. Таким чином, правильна організація внутрішнього 

середовища закритих приміщень має базуватися на науково обґрунтованих 

оптимальних параметрах мікроклімату задля забезпечення комфортного 

теплового стану організму. Оскільки форма та організація виробничого 

середовища постійно видозмінюються, змінюється обладнання, змінюються 

умови праці, то параметри мікроклімату не повинні бути сталими. 

Необхідність забезпечення оптимальних умов мікроклімату диктується 

також тією обставиною, що дискомфортні умови при тривалому впливі, 

викликаючи зміщення теплової рівноваги організму і напруги апаратів 

терморегуляції внаслідок переохолодження або перегріву [2, 13, 18, 35, 55], 
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призводить до ослаблення загального опору організму, зниження імунного 

потенціалу, що, у свою чергу, може викликати такі захворювання, як катари 

верхніх дихальних шляхів, ревматизм, ангіни, невралгії, обтяжувати перебіг 

серцево-судинних захворювань і хвороб обміну речовин.  

У зв’язку з вищевикладеним для підтвердження необхідності 

проведення подальших досліджень із визначення науково обґрунтованої 

оптимальної зони комфортних мікрокліматичних показників і попередніх 

наукових вишукувань  щодо впливу зазначених параметрів на самопочуття, 

працездатність людини, стан її здоров’я [35, 103, 110, 116] нами було 

прийнято рішення про необхідність проведення експериментальних 

досліджень впливу параметрів повітряного середовища нестандартних 

приміщень (напівпідвальних) на розумову працездатність респондентів 

різних вікових груп [276, 289]. 

Слід підкреслити, що під час засвоєння матеріалу респондентів різних 

курсів навчання доводиться так би мовити «включати» сприйняття, 

мислення, пам’ять, уяву, уважність, зацікавленість, зосередженість, що 

викликає внутрішнє напруження організму та, як наслідок, – стомлюваність і 

стомлення. 

У процесі розумової діяльності респондент сприймає і переробляє 

інформацію, яку надає викладач і яку він засвоює самостійно, використовує 

навички і вміння; оптимально мобілізує свої резервні можливості; 

концентрує розумові зусилля на досягненні поставленої мети. Також у 

процесі навчання реалізується комунікативна функція психіки, яка 

виявляється у спілкуванні людини одна з одною під час вивчення та 

засвоєння матеріалу з урахуванням індивідуальних властивостей особистості. 

Отже, можна зробити висновок, що навчання як розумова праця  – це 

сукупність фізіологічних, психічних, психоемоційних процесів, які 

спонукають, програмують і регулюють процес навчання у вищому 

навчальному закладі. 

У таких умовах особливу увагу варто приділити параметрам 
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мікроклімату приміщень – аудиторій та лабораторій. Навчальна аудиторія 

або лабораторний кабінет є основним місцем проведення навчально-виховної 

роботи в навчальних закладах. У них студенти проводять значну частину 

часу, тому до гігієнічного стану цих приміщень висуваються особливо високі 

вимоги. 

У зв’язку із вищевикладеним необхідно вміти регулювати мікроклімат 

навчальних приміщень, знати стан особливості теплообміну організму у 

випадку розумового напруження, а від так – стан вентиляції, оскільки 

недотримання гігієнічних вимог до повітряного режиму погіршує 

сприйняття, засвоєння навчального матеріалу та погіршення стану здоров’я і 

студентів, і викладачів. Тому створення комфортного та безпечного 

повітряного середовища в учбових приміщеннях є пріоритетним завданням 

керівництва навчальних закладів [6, 276]. 

Інтелектуальна (розумова) діяльність супроводжується витратами 

енергетичних запасів організму, оскільки потреба мозку в енергії 

підвищується і становить 15–20 % від загального об’єму енергії, яка 

витрачається в організмі. При цьому вживання кисню кори головного мозку 

збільшується в п’ять разів. При читанні вголос витрати енергії підвищуються 

на 48 %; при виступах із доповідями або під час надання відповідей на 

питання – на 94 %; при роботі за ПЕОМ – на 60–100 % . Під час розумової 

праці значно активізуються аналітичні та синтетичні функції центральної 

нервової системи, прийом і переробка інформації, виникають функціональні 

зв'язки, нові комплекси умовних рефлексів, зростає роль функцій уваги, 

пам'яті, навантаження на зоровий та слуховий апарат. 

Для розумової праці характерні: велика кількість стресів, мала 

рухливість, вимушена статична поза – все це зумовлює застійні явища у 

м'язах ніг, органах черевної порожнини і малого тазу, погіршення постачання 

мозку киснем, зростання потреби в глюкозі. При розумовій праці 

погіршується робота органів зору: стійкість ясного бачення, гострота зору, 

адаптаційна можливість ока. 
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Розумовій праці притаманний найбільший ступінь зосередження уваги 

– у середньому у 5–10 разів вище, ніж при фізичній праці. На завершення 

розумової діяльності розвивається особливий стан організму – 

стомлюваність, що з часом може перетворитися на стомлення та перевтому. 

Все це призводить до порушення нормального фізіологічного 

функціонування організму. При розумовій праці мають місце зсуви в 

вегетативних функціях людини: підвищення кров’яного тиску, зміни 

електрокардіограми, вентиляції легень і вживання кисню, підвищення 

температури тіла. 

Шляхом опитування та анкетування було встановлено, що у студентів 

перших курсів Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського відповідно до біологічних ритмів “пік” розумової 

працездатності приходиться на 11-у годину ранку; фаза сталої розумової 

працездатності спостерігається приблизно до шістнадцятої години, а потім 

починається фаза – зниження працездатності. Таким чином, відповідно до 

встановленого, основною проблемою є продовження тривалості другої фази. 

Це може бути досягнуто за рахунок цілого комплексу заходів, серед яких 

ефективними є зміна видів діяльності протягом заняття, зокрема, виробнича 

гімнастика, перерви в роботі, а також забезпечення оптимального – 

комфортного – мікроклімату в навчальному приміщенні. 

З огляду висловлене вище, для визначення рівня комфортності 

мікроклімату в навчальних приміщеннях було здійснено низку досліджень, 

сутність яких полягала в проведенні тестів середньої складності зі 

респондентами при різних температурах і відносної вологості. За контрольну 

точку відліку приймались нормативні показники мікроклімату навчальних 

приміщень вищих навчальних закладів відповідно до ДСанПіН 5.5.2.008–01 

«Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання навчальних 

закладів та організації навчально-виховного процесу»: температура – +18–

+20 °С, вологість повітря – 40–60 %.  

Було проведено тестування декількох груп респондентів другого (15 
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студентів), третього (19 студентів) і четвертого (12 студентів) курсів 

навчання за напрямом «Електромеханіка» Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського [276]. 

Отримані результати були апроксимовані та побудовані як графічні 

залежності результатів тестування (кількість правильних відповідей тестів, Р) 

від часу відповіді та наведені на рис. 3.1–3.3. 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 3.1 – Графік залежності результатів тестування від часу 

респондентів групи другого курсу навчання: а) при Т=22–23 °С, φ=49 %;  

б) при Т=33 °С, φ=62 % 
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Слід зазначити, що характер отриманих кривих не несе в собі 

подібності незалежно ні від температури, ні від вологості повітря у 

приміщенні. У цьому випадку складно вести мову про можливість 

визначення явних ознак активізації, сталості або зниження розумової 

працездатності респондентів. 

Тому нами запропоновано визначати відносний рівень зниження 

розумової працездатності (χrlt) за зміною отриманої кількості вірних 

відповідей у часі та за зміною загального часу (χrlt(t)), що витрачений на 

отримання вірних відповідей – «рівень загальмованості» розумової 

працездатності, за наступними виразами: 
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де Аφ1(Т1) – кількість вірних відповідей при Т=22–23 °С, φ = 49 %;  

Аφ2(Т2) – кількість вірних відповідей при Т=33 °С, φ=62 %; 

tφ1(Т1) – час, витрачений всією групою респондентів на відповіді, при      

Т=22–23 °С, φ=49 %;  

tφ2(Т2) – час, витрачений всією групою респондентів на відповіді, при Т=33°С, 

φ=62 %. 

Як видно із рис. 3.1, який відображає результати тестування групи 

другого курсу, в момент часу t = 25 хв., для Т=22–23 °С, φ = 49 % кількість 

правильних відповідей дорівнює 15, а при Т = 33 °С, φ = 62 %, за цей же 

проміжок часу, результати становлять 8,5. При Т=22–23 °С, φ=49 % час 

відповіді всієї групи становить 35,2 хвилин, а при Т=33 °С, φ=62 % –  

дорівнює 36,25.  

Результати проведеного тестування групи третього курсу навчання 

наведено на рис. 3.2. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 3.2 – Графік залежності результатів тестування від часу 

респондентів групи третього курсу навчання: а) при Т=22–23 °С, φ=49 %;  

б) при Т=33 °С, φ=62 % 

 

Порівнявши результати проведеного тестування групи третього курсу 

навчання при різних параметрах повітряного середовища, можна зробити 

висновок, що при Т=22–23 °С, φ=49 %, у момент часу t=25 хв. правильні 

відповіді становлять 16, а при Т = 33 °С, φ = 62 %, дорівнюють 14,1. 

Результати проведеного тестування групи четвертого курсу навчання 

при різних параметрах повітряного середовища наведено на рис. 3.3. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 3.3 – Графік залежності результатів тестування від часу 

респондентів групи четвертого курсу навчання: а) при Т=22–23 °С, φ=49 %; 

б) при Т=33 °С, φ=62 % 

 

У момент часу t = 25 хв., для групи четвертого курсу, що проходила 

тестування (рис. 3.3), кількість правильних відповідей становить 13,75 при 

Т=22–23 °С, φ=49 %, при зміні мікроклімату на Т=33 °С, φ=62 % вірні 

відповіді становили 12,5. Згіно (3.1) можна визначити відносний рівень 

зниження розумової працездатності (χrlt) за зміною отриманої кількості 

вірних відповідей у часі: для респондентів другого курсу – χrlt=43,3 %; 

третього курсу – χrlt=11,86 %; четвертого курсу – χrlt=9,1 % (табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 – Відносний рівень зниження розумової працездатності  

(«рівень загальмованості») 

Курс Момент 

часу 

Т, 
о
С φ, % Кількість 

вірних 

відповідей 

Т, 
о
С φ, % Кількість 

вірних 

відповідей 

χrlt,, 

% 

 

Нормативні умови Реальні умови 

ІІ 25 хв. 22–23 49 15 33 62 8,5 43,3 

ІІІ 16 14,1 11,9 

ІV 13,75 12,5 9,1 

 

Аналізуючи отримані результати, можна зробити висновок, що при 

зміні мікрокліматичних параметрів кількість правильних відповідей різна для 

різних курсів: 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 %) [289]. 

Очевидно, що при підвищенні температури та відносної вологості 

повітря вище нормованого значення респонденті гірше та довше відповідали 

на поставленні завдання, ніж при параметрах повітряного середовища, що 

відповідають нормативним значенням. Крім того, суттєву роль відіграє вік 

респондентів як показник сформованості та усталеності фізіологічних 

функцій організму (зростає з віком). 

 

3.2. Синтез регресійної моделі залежності коефіцієнту комфортності 

від мікрокліматичних параметрів 

 

Численні дослідження виявили істотний ступінь незадоволення якістю 

внутрішнього повітря (IAQ – Indoor Air Quality ) в будинках і приміщеннях. 

Слід констатувати, що проблема забезпечення повного повітряного комфорту 

людини в приміщеннях, порівняно, наприклад, з проблемою забезпечення 
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теплового комфорту, науковцями вивчена недостатньо. На теперішній час 

відсутній математичний апарат, за допомогою якого можна було б виразити 

IAQ, це пов’язано зі складністю встановлення взаємозв’язку між показником 

комфортності повітряного середовища і кількісними параметрами 

мікроклімату в приміщенні. 

У зв’язку із цим наступний етап досліджень присвячений визначенню 

коефіцієнту комфортності повітряного середовища за відомих залежностей 

шуканого показника для кожного із трьох факторів окремо, що впливають на 

комфортність, – температура, вологість і швидкість руху повітря у приміщенні. 

Для комфортного перебування у приміщенні необхідно виконувати 

вимоги як до якості повітря, так і до забезпечення необхідних параметрів 

мікроклімату. 

Згідно з нормативами оптимальні параметри мікроклімату повинні 

забезпечувати нормальний тепловий стан організму та відчуття теплового 

комфорту не менше ніж у 80 % людей, що знаходяться в приміщенні, а цьому 

відповідає визначений діапазон температури, відносної вологості і швидкості 

повітря (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 – Діапазон комфортних значень температури, відносної 

вологості та швидкості повітря 

Температура, °С Швидкість, м/с 
Відносна вологість, % 

комфорт. помірно комфорт. 

18 0–0,10 60–75 30–88 

19 0–0,12 39–73 25–84 

20 0–0,15 38–72 20–82 

21 0–0,20 37–69 20–81 

22 0–0,25 35–67 20–79 

23 0–0,30 34–57 19–68 

24 0,19–0,36 35–40 19–65 

25 0,39–0,46  18–60 

26 0,50  25–40 
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Комфорт визначається як суб’єктивна реакція задоволення (чи 

незадоволення) тепловим середовищем у приміщенні, але в цілому поняття 

комфортності не має чіткого визначення, особливо в тих випадках, коли 

параметр комфортності залежить не від одного, а від цілої низки факторів 

[260]. 

За наявності або врахування одного фактора, що впливає на 

комфортність, залежність показника комфортності може бути відображена 

відповідною кривою, яка легко апроксимується відповідними математичними 

прийомами. При двох факторах впливу можна одержати деяку фігуру на 

площині, при трьох і більше – об’ємні пересічні, що накладаються одна на 

одну й т. і. (рис. 3.4). Вихідними даними повинні бути залежності рівнів 

комфортності від кожного із сукупності апроксимованих факторів. 

 

Рисунок 3.4 – Залежність взаємозв’язку між мікрокліматичними параметрами 

при отримані діапазону комфортних умов 

швид-ть

вол-ть

т-ра

φ, %

Т, ºС

v, м/с

14 16 18 20 22 24 26 28
0.1

20

60

10

30

40

50

70

80

90

100

0.2

0.3

0.4

0.5



86 

 

Аналіз літературних джерел свідчить, що на цей час відсутній 

математичний апарат, за допомогою якого можна було б виразити залежності 

параметрів комфортності від заданої сукупності фізичних факторів. У зв’язку 

із цим актуальною науково-практичною задачею є створення такого апарату 

для визначення параметрів комфортності за відомих залежностей шуканого 

показника окремо для кожного із трьох факторів, що впливають на 

комфортність (у нашому випадку – температура навколишнього середовища, 

вологість і швидкість руху повітря). 

Слід зазначити, що раніше нами був встановлений взаємозв’язок 

температури (Т) і відносної вологості (φ) за рахунок введеного показника – 

коефіцієнту комфортності (КК) [251]. Проте, наявність лише двох параметрів 

мікроклімату обмежило використання отриманої моделі в системах 

управління змінним якісно-кількісним складом повітря. Зазначена модель 

потребує розширення, врахування щонайменше швидкості руху повітря (υ). 

Однак застосування методу рекурсивних рівнянь, якій був нами 

використаний у раніше проведених дослідженнях [251], при додатковому 

введенні таких параметрів, як концентрація аероіонів, рівень 

електромагнітних полів тощо, призведе до отримання складних і незручних у 

використанні рівнянь, за яких розрахунок коефіцієнта комфортності буде 

майже неможливим.  

У зв’язку із цим запропоновано застосування методу планування 

експерименту, який дозволяє варіювати одночасно всі фактори, отримувати 

кількісні оцінки основних ефектів й ефектів парних взаємодій, визначати 

параметр комфортності за відомими залежностями шуканого показника 

окремо для кожного із факторів, що впливають на комфортність. 

Вживання методів планування експерименту порівняно з традиційними 

методами дають змогу підвищити ефективність наукових досліджень у 2–10 

разів. При цьому результати моделювання можуть бути використані при 

практичній реалізації у системах керування рівнем комфортності в робочої 

зоні виробничих приміщень. 
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Для реалізації поставленої задачі вибраний програмний пакет 

“STATGRAPHICS Plus”. 

В основу побудови моделі покладені визначений діапазон температури, 

відносної вологості і швидкості повітря, зазначені у нормативних 

документах. 

Трифакторна модель коефіцієнту комфортності для врахування 

мікрокліматичних параметрів і результатів їх взаємодії має вигляд [254]: 
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   (3.3) 

де Т – температура, °С;  

φ – відносна вологість, %;  

υ – швидкість руху повітря, м/с;  

b – коефіцієнти регресійної моделі. 

Прийняті області варіювання мікрокліматичних параметрів при 

проведення експерименту приведенні в табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 – Області варіювання мікрокліматичних параметрів  

при проведення експерименту 

Фактори Позначення Область досліду 

Температура, °С T 14–30 

Відносна вологість повітря, % φ 10–90 

Швидкість руху повітря, м/с v 0,05–0,5 

 

Математична обробка отриманих даних дозволила встановити спільний 

вплив температури, вологості й швидкості руху повітря в приміщенні на 

коефіцієнт комфортності. Як спосіб здобуття поліноміальної моделі 

застосовано трифакторне рототабельне планування другого порядку. 

Функцією відгуку є коефіцієнт комфортності. Фактори в кодованому 

вигляді й інтервали їх варіювання приведені в табл. 3.4. 
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Таблиця 3.4 – Матриця планування експерименту 

T, в.о. φ, в.о. υ, в.о. T, °С φ, % υ, м/с K, в.о. 

0 0 1,68179 22 50 0,5 0,75 

1 –1 –1 26,756 20,27 0,14 0,57 

1 1 1 26,756 79,726 0,41 0,25 

–1 1 1 17,22 79,726 0,41 0,5 

1 1 –1 26,756 79,726 0,14 0,25 

0 0 0 22 50 0,27 0.95 

–1 –1 1 17,22 20,27 0,41 0,4 

–1,6818 0 0 14 50 0,27 0,2 

1 –1 1 26,756 20,27 0,41 0,57 

0 –1,682 0 22 0 0,27 0,4 

–1 1 –1 17,22 79,726 0,14 0,66 

0 1,6818 0 22 100 0,27 0,214 

–1 –1 –1 17,22 20,27 0,14 0,44 

0 0 –1,6818 22 50 0,05 0,85 

1,68179 0 0 30 50 0,27 0,2 

 

Загальне число дослідів  

N = 2
k
 + 2k + k0 =15, 

де k = 3 – число факторів;  

2
k
 = 8 – повний факторний експеримент (ядро плану), представлений в рядках 

1…8 матриці планування; 

2k = 6 – зіркові точки (величина зіркового плеча α=1,682);  

k0 = 1 – досліди в центрі плану. 

Для попередження систематичних похибок, рекомендується 

рангомізація випробувань – розташування об'єктів у випадковому порядку, 

що дозволяє нівелювати систематичні впливи неконтрольованих факторів.  
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Оцінка коефіцієнтів рівняння регресії розраховуються згідно з виразом: 

,
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yx

b

N

1i
iij

j


   (3.4) 

де 
iy – середнє значення параметра оптимізації в i-ому вектор-ряду;  

N – кількість вектора-рядів;  

k – кількість факторів. 

Дисперсії відтворюваності, перевірка гіпотез відтворюваності дослідів 

здійснені за критерієм Кохрена. Значущість розрахованих коефіцієнтів 

регресії визначена за допомогою критерію Стьюдента. Обробка матриці 

планування експерименту проведена на основі математичного апарату 

значимості коефіцієнтів. 

Для кожного коефіцієнта обчислюємо статистику: 
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Якщо виконується умова ),(j ftt крсп  , то коефіцієнт статистично 

значимий: 

   

    

   

 

        

(3.6) 

Згідно з результатами значимими коефіцієнтами є b0, b1, b2, b11, b12, b22, b33. 

Для перевірки адекватності моделі використовують критерій Фішера, 

значення якого обчислюють за математичним виразом: 

       (3.7) 

де 2

адS  – оцінка дисперсії неадекватності;  

)y(S 2  – оцінка дисперсії відтворюваності експерименту: 
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Критичне значення 
 
при  

Враховуючи, що  , то згідно з умовою );;( 21 ffFF крсп   

модель є адекватною. 

Коефіцієнти при парних членах у рівнянні, що відображають 

залежність величини коефіцієнта комфортності від температури, відносної 

вологості і швидкості повітря, свідчать про взаємозалежність, тобто взаємний 

вплив. 

При обробці результатів розрахунків експерименту шляхом 

виключення незначних коефіцієнтів було отримано рівняння регресії другого 

порядку, адекватність якого підтверджена за критерієм Фішера. 

Остаточно регресійна модель залежності коефіцієнту комфортності від 

мікрокліматичних параметрів має вигляд: 

2 2 2

5,71751 0,516279 0,0424751 0,378392

0,0111461 0,000846602  0,000243918 2,26403 ,

K T

T T

     

     
 (3.9) 

де Т – температура, °С; 

φ – відносна вологість, %; 

 υ – швидкість руху повітря, м/с. 

Перевірка статистичної значущості параметрів здійснювалася також за 

допомогою стандартизованої Парето-карти (рис. 3.5).  

Залежності величини коефіцієнта комфортності від мікрокліматичних 

параметрів та парних взаємодій зображені на рис. 3.6.   

Обробка отриманих рівнянь регресії за допомогою програм 

STATGRAPHICS Plus дозволила представити дані графічно – отримати 

поверхні відгуків зміни досліджуваних параметрів від змінних факторів  

(рис. 3.7–3.9). 

1 2( ; ; ) 18,513,кр крF F f f  2 1, 1.f N K f n   

14,51спF 
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Рисунок 3.5 – Стандартизована Парето-карта значимості (у.о.) 

мікрокліматичних параметрів: АА – взаємодія температур; ВВ – взаємодія 

відносної вологості; АВ – взаємодія температури та відносної вологості 

повітря; В – відносної вологість повітря; А – температура повітря;  

СС – взаємодія швидкості руху повітря; АС – температура та швидкість руху 

повітря; С – швидкість руху повітря; ВС – взаємодія відносної вологості  

та швидкості руху повітря  

 

 

                                     а)                                                       б) 

Рисунок 3.6 – Залежність величини коефіцієнта комфортності  

від мікрокліматичних параметрів (а) і парних взаємодій (б) 



92 

 

 

Рисунок 3.7 – Залежність коефіцієнта комфортності від температури (Т, 
о
С)  

і відносної вологості повітря (φ, %) 

 

 

Рисунок 3.8 – Залежність коефіцієнта комфортності від температури (Т, 
о
С)  

і швидкості руху повітря (υ, м/с) 

 

 

Рисунок 3.9 – Залежність коефіцієнта комфортності від відносної вологості 

(φ, %) і швидкості руху повітря (υ, м/с) 

 

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

що свідчить про високу якісну характеристику зв’язку коефіцієнтів системи. 

φ

φ
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Таким чином, шляхом застосування методу планування експерименту 

отримана трифакторна модель коефіцієнта комфортності залежно від 

температури, відносної вологості та швидкості руху повітря в приміщенні. 

Доведено, що коефіцієнт комфортності квадратично залежить від 

мікрокліматичних параметрів [251, 254]. 

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 при забезпеченні максимально сприятливих умов праці. 

Запропонований метод синтезу моделі шляхом планування 

експерименту може бути використаний для розширення можливостей 

управління якісно-кількісними характеристиками повітряного середовища 

приміщень виробничої діяльності людини. 

 

3.3. Математичне моделювання та аналіз характеристик вентиляційного 

комплексу в режимі стабілізації мікрокліматичних параметрів 

 

3.3.1. Математичне моделювання вентиляційного комплексу 

З метою підтвердження результатів виконаних експериментальних і 

теоретичних досліджень щодо спільного впливу вологості і температури, які 

є найбільш важливими для сприйняття якості внутрішнього повітря, виникла 

необхідність у визначенні динамічних характеристик вентиляційної системи 

в умовах стабілізації мікрокліматичних параметрів із використанням 

коефіцієнту комфортності. 

Об’єктом дослідження є кілька навчально-виробничих приміщень 

напівпідвального типу, які характеризуються підвищеною вологістю повітря. 

З метою підтримки стабільного повітрообміну і проведення досліджень 

встановлене вентиляційний комплекс якій має два відгалуження аеромережі. 

Використання встановленої сучасної системи керування за допомогою 

встановлених датчиків температури і відносної вологості дозволяє 
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здійснювати контроль зазначених показників та неконфліктне управління 

витратою повітря кожного з приміщень за допомогою головною 

вентиляторної установки, розподілення повітря в секціях аеромережі – за 

допомогою засувок із регульованими електричними приводами (рис. 3.10) 

[252, 259]. 
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Рисунок 3.10 – 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; ДВ, ДТ – датчики параметрів 

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

Кк – підсистема, яка у своєму складі містить рівняння регресії коефіцієнта 

комфортності 

 

Згідно з математичними виразами всіх елементів, що входять до складу 

вентиляційного комплексу [251, 283], удосконалено математичну модель 

вентиляційного комплексу з розгалуженою аеромережею (рис. 3.11), що 

включає відцентровий вентилятор (ВВ) і регулюючий засіб розгалуженої 
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аеромережі (З) із приводними асинхронними двигунами (АД), ділянку 

трубопровідної аеромережі (ТМ), приміщення підвищеної комфортності 

(ППК), регулятори температури (РТ) і відносної вологості (РВ) повітря, 

підсистему розрахунку коефіцієнта комфортності (ПКК). 

Модель дозволяє досліджувати температурно-вологістний режим 

приміщення при штучному завданні температури, температури вуличного 

повітря та об’єму приміщення. 

Завданням моделювання є стабілізація мікрокліматичних параметрів у 

приміщеннях під час динамічних режимів роботи вентиляційного комплексу. 
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Рисунок 3.11 – Структурна схема математичної моделі вентиляційного 

комплексу з розгалуженою аеромережею 

 

Схема регуляторів мікрокліматичних параметрів і рівняння регресії 

наведені на рис. 3.12. 
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На вхід регулятора подається значення температури повітря після 

закриття регулюючого засобу аеромережі. Відповідно сигнал подається на 

ключі у системі, які мають заданий інтервал комфортних значень 

температури повітря. Температурному діапазону відвідають наступні 

значення: нижня межа – 18 °С, верхня – 22 °С. Якщо значення температури 

на вході відповідає зазначеному діапазону, то на виході суматора отримаємо 

нуль; якщо перевищує верхню межу – «–1», нижню межу – «1». Далі 

отримане значення перемножується із різницею температур – температура на 

вході мінус задана температура, взятих по модулю, – та подається на 

суматор, унаслідок чого отримуємо відрегульовану температуру повітря в 

приміщенні. 
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Рисунок 3.12 – Структурна схема регуляторів мікрокліматичних параметрів  

і рівняння регресії 

 

Подібно до регулятора температури будується принцип роботи 

регулятора відносної вологості повітря із заданими діапазонами комфортних 

значень (рис. 3.12): верхня межа – 40 %, нижня – 60 %, задана вологість – 50 %. 

Значення температури та відносної вологості повітря, отримані після 

закриття регулюючого засобу аеромережі, подаються на підсистему, яка у 

своєму складі містить рівняння регресії коефіцієнту комфортних значень. 
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Рівняння регресії для мікрокліматичних параметрів має наступний вигляд: 

2

2

000307,0

000872,001293,005038,05916,05536,6







 TTTK к
 (3.10) 

Модель (рис. 3.12) реалізує управління витратою свіжого повітря, що 

подається до приміщення для стабілізації температури та відносної вологості 

повітря за допомогою дроселювання. Після досягнення необхідного 

діапазону мікрокліматичних параметрів повітря спрацьовує регулюючий 

засіб розгалуженої аеромережі відповідного приміщення, по закриттю обох 

засувок відключається приводний двигун вентилятора. 

У ході роботи розроблена структурна схема моделі приміщення 

підвищеної комфортності (ППК) (рис. 3.13). 
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Рисунок 3.13 – Структурна схема математичної моделі приміщення 

підвищеної комфортності 
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Модель ППК (рис. 3.13) дозволяє врахувати зміну теплоємності при 

змішуванні повітря з різними температурними показниками, зміну 

вологовмісту та індикацію відносної вологості повітря відповідно до рівнянь 

теплового балансу   вввпппссвп tCGtCGtCGG  , вологовмісту повітря 

ВПБ

ВП

РР

Р
d


 622 , відносної вологості повітря %100

Н

ВП

Р

Р
 , об’ємної ваги 

сухого повітря 
]K[Т

РР
, ВПБ

СВ


 4650 , маси сухого повітря VG , 

вологовмісту суміші 
G

dGdG
dс




 2211 , парціального тиску водяної пари 

суміші 
622




с

Бс
ВПС

d

Рd
Р , питомої масової теплоємності 

  1000/dССС ВПСВр  . Для врахування тиску водної пари, що 

насичують повітря, апроксимована залежність Рн від температури (рис. 3.14) 

[251, 283].  
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Рисунок 3.14 – Графік залежності тиску водяної пари від температури 

 

Модель приміщення (рис. 3.13) дозволяє точно вираховувати об’єм 

повітря, що необхідно подати до приміщення для стабілізації температури,  

завдяки перерахунку кількості повітря через його масові частки та 

здійснювати індикацію відносної вологості повітря в приміщенні. 

При цьому були прийняті деякі допущення, а саме: не враховувалась 

температурна інерційність огороджуючих конструкцій та конвекція 

повітряних шарів у приміщенні. 
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3.3.2. Аналіз характеристик вентиляційного комплексу в режимі 

стабілізації мікрокліматичних параметрів 

При моделюванні вентиляційного комплексу були використані дані 

наведені у додатку А, табл. А.1.  

На першому етапі моделювання проведено дослідження та аналіз 

взаємовпливу продуктивності вентилятора Q(t), об’єму повітря, що подається 

в приміщення V(t), коефіцієнта комфортності (Кк), температури повітря tп(t) і 

відносної вологості φ(t) у приміщенні № 1 (рис. 3.15) [278]. 
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Рисунок 3.15 – Графік зміни коефіцієнта 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 № 1 
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Мікрокліматичні показники у другому приміщення знаходяться в 

межах санітарно-гігієнічних норм, тому засувка З2 (рис. 3.10) закрита. 

Перше приміщення характеризується об’ємом 98,8 м
3
, температурою 

повітря +25 °С і відносною вологістю повітря – 50 %. Температура повітря, 

що забирається з вулиці – +10 °С і відносна вологість – 80 %. 

Відповідно до заданих діапазонів комфортних значень 

мікрокліматичних параметрів  відбувається регулювання мікрокліматичних 

параметрів. На рис. 3.15,б за час t = 246 с відбувається запуск вентилятора та 

вихід на номінальний рівень продуктивності. Водночас із цим 

спостерігається збільшення вологості та об’єму повітря, що подається до 

приміщення, та зменшення температури повітря у приміщенні (рис. 3.15,а). 

На відрізку часу t=246 с спрацьовує регулюючий засіб розгалуженої 

аеромережі. У момент часу t=400 с регулююча засувка повністю закрита, 

приводний двигун вентилятора зупиняється. 

Температура повітря знижується до +18,6 °С, а відносна вологість 

збільшується до 58,7 %, коефіцієнт комфортності при цьому дорівнює 0,925. 

На другому етапі моделювання проведено аналіз зміни в часі 

продуктивності вентилятора Q(t), об’єму повітря, що подається в приміщення, 

V(t), коефіцієнту комфортності (Кк), температури повітря tп(t) і відносної 

вологості φ(t) приміщення № 2 (рис. 3.16). Мікрокліматичні показники у 

приміщенні № 1 перебувають у межах санітарно-гігієнічних норм, тому 

засувка З1 (рис. 3.10) закрита. 

Друге приміщення характеризується об’ємом 123,76 м
3
, температурою 

повітря +27 °С, відносною вологістю – 60 %, температура повітря, що 

забирається з вулиці – +10 °С і відносна вологість – 30 %. Відповідно до 

заданих діапазонів комфортних значень мікрокліматичних параметрів  

відбувається регулювання мікрокліматичних параметрів. На рис. 3.16,б за час 

t=322 с відбувається запуск вентилятора та вихід на номінальний рівень 

продуктивності. Водночас із цим спостерігається зменшення вологості, 

температури повітря у приміщенні (рис. 3.16,а). 
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Рисунок 3.16 – Графік 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 

 

На відрізку часу t=322 с спрацьовує регулюючий засіб розгалуженої 

аеромережі. У момент часу t=350 с регулююча засувка повністю закрита, 

приводний двигун вентилятора зупиняється. 

Температура повітря знижується до +21,2 °С, а відносна вологість 

збільшується до 51 %, коефіцієнт комфортності при цьому дорівнює 0,95. 
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На третьому етапі проведені дослідження математичної моделі 

вентиляційного комплексу зі зміною температури та відносної вологості в 

обох приміщеннях. Перше приміщення характеризується температурою 

повітря – 24 °С і вологістю – 50 %. У другому приміщенні температура – 27 °С, 

відносна вологість – 60 %, температура, що забирається з вулиці –  +10 °С і 

вологість – 70 %. 

На графіках (рис. 3.17) відображений процес зміни об’єму  повітря, що 

подається в приміщення, температури, відносної вологості повітря в 

приміщеннях і коефіцієнта комфортності. Стабілізація мікрокліматичних 

показників у обох приміщеннях відбувається протягом 290 с. 
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Рисунок 3.17 – Графік зміни коефіцієнта комфортності (Kк), температури (T), 

відносної вологості повітря (φ) і об’єму повітря (V)  

у приміщенні № 1 (а) та приміщенні № 2 (б) 
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У першому приміщенні (рис. 3.17,а) спостерігається зменшення 

температури до +21 °С, відносна вологість збільшується до 54 % за рахунок 

вентилювання, коефіцієнт комфортності при даних значеннях дорівнює 0,99. 

Відносна вологість повітря у другому приміщенні (рис. 3.17,б) 

збільшується до 60,7 %, температура зменшується до +21,7 °С, коефіцієнт 

комфортності при цьому дорівнює 0,97. 

У ході моделювання були проведені дослідження динамічних 

характеристик стабілізації температурно-вологісного режиму у приміщеннях 

шляхом управління продуктивністю повітря ввімкненням/вимкненням 

вентиляційного агрегату та регулювання положенням дросельних засувок.  

Отримані результати свідчать, що якість повітря на достатньо високому 

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

φ=40–60 %) відповідає нормативним показникам. 

 

3.4. Визначення впливу технічних засобів, систем вентиляції та 

кондиціювання на аероіонний склад повітря виробничого середовища 

 

Однією з основних і необхідних умов безпеки праці є забезпечення 

нормативних показників мікроклімату, радіаційного фону, інших фізичних 

факторів повітряного середовища. 

Однак, дослідженню динаміки змін аероіонного складу повітря у 

зазначених вище приміщеннях останнім часом не приділялось значної уваги.  

На сьогоднішній день практично в усіх адміністративних виробничих і 

навчальних приміщеннях і будівлях експлуатується значна кількість 

комп’ютерної техніки. При цьому щільність її розміщення практично не 

залежить від профілю підприємства, тому важливим є встановити вплив цих 

технічних засобів на параметри виробничого середовища. 

Одним із головних показників стану виробничого середовища є якість 

повітря приміщень, де експлуатуються засоби обчислювальної техніки та 

допоміжні пристрої. Це пояснюється кількома причинами.  
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По-перше, обладнання інформаційних технологій впливає на іонізацію 

повітря (системні блоки персональних комп’ютерів, друкуючі пристрої 

тощо).  

По-друге, існує суттєвий взаємовплив  іонізації  повітря та рівнів 

умісту дрібнодисперсного пилу, аерозолю у повітрі виробничих приміщень і 

відносної вологості повітря. Крім того, цей параметр певною мірою залежить 

від рівнів електромагнітних полів (особливо електростатичних, що 

утворюються внаслідок електризації поверхонь). 

Для визначення концентрацій аероіонів у повітрі та вивчення їх 

динаміки є необхідним визначення генерації іонів основними технічними 

засобами [261, 287]. 

Вимірювання виконувалися з використанням лічильників аероіонів і 

методик (підрозд. 2.2), а також із застосуванням розроблених методів 

оброблення даних [281]. Контроль деіонізації повітря системними блоками 

персональних комп’ютерів здійснювався на виході повітря із системи 

охолодження при заборі повітря перпендикулярно його потоку та за зміною 

концентрацій аероіонів у повітрі з нормативним розміщенням обладнання  

(6 м
2
 площі та 20 м

3
 об’єму на один персональний комп’ютер). Дані щодо 

цього параметра наведені у табл. 3.5. 

Дослідження виконувалися у комп’ютерній залі, де розміщені 15 

однотипних персональних сучасних персональних комп’ютерів потужністю 

600 Вт кожний, обладнаних рідкокристалічними моніторами. 

Результати свідчать, що за нормативних концентрацій легких аероіонів 

у повітрі приміщення (мінімально допустимі n
–
 – 600 cм

-3
, n

+
 – 400 cм

-3
), 

функціонування комп’ютерів значним чином його деіонізує. При цьому в 

останньому випадку коефіцієнт полярності стає нижче нормативного (0,042). 

Встановлено, що зниження концентрації легких негативних аероіонів одним 

персональним комп’ютером складає приблизно 100–120 см
-3

 , а позитивних – 

200–250 см
-3

. Така нерівномірність обумовлена різною електризацією 

пластикових лопатей вентиляторів охолодження. Такий ефект дають і 
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вентилятори кондиціонерів. Для вентиляторів великих діаметрів із малими 

обертами ці явища відсутні. 

Таблиця 3.5 – Деіонізація повітря системними блоками персональних 

комп’ютерів 

№ 

вимірювання 

Вихідна концентрація іонів, 

см
-3 

Концентрація іонів при 

працюючих комп’ютерах, см
-3

 

n
– 

n
+ 

П n
– 

n
+ 

П 

1 520 700  430 500  

2 580 730  450 560  

3 560 740  500 520  

4 580 790  510 510  

5 490 700  510 540  

6 540 740  510 550  

7 560 750  470 610  

8 540 770  450 480  

9 540 710  450 490  

10 580 730  490 430  

11 540 770  470 440  

12 620 800  500 530  

13 580 770  490 590  

14 580 710  430 560  

15 600 700  430 410  

nср 560 740 0,14 470 510 0,042 

 

При цьому рівні деіонізації залежать від стану вентиляторів 

охолодження. У разі забрудненості лопатей цей показник значно 

збільшується. 

Джерелами іонізації повітря у приміщеннях із комп’ютерною технікою 

є додаткові пристрої. У табл. 3.6 наведено рівні іонізації повітря принтерами 

різних моделей та продуктивності. 
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Таблиця 3.6 – Іонізація повітря лазерними принтерами 

Номер пристрою Кількість пар іонів, см
-3 

1 760–1100 

2 810–960 

3 1210–1460 

4 1760–2110 

5 1310–1510 

6 1430–1720 

7 1250–1330 

За останні п’ять років наведені показники збільшилися на одну 

третину. Значні розбіжності даних (наведені середні максимальні і мінімальні 

кількості пар іонів для одного пристрою) пояснюються похибками 

лічильника. Проте пристрої 4 і 6 є однотипними (однієї марки і моделі). У 

цьому випадку суттєві розбіжності можна пояснити більшою зношеністю 

одного з них (4), що призводить до підвищення розрядних процесів. 

Найбільша генерація іонів спостерігається у копіювальних пристроях, в 

яких рівні іонізації залежать від швидкості роботи, потужності та зношеності 

пристроїв. Концентрації іонів поблизу копіювальних апаратів різних 

конструкцій наведено у табл. 3.7. 

Таблиця 3.7 – Іонізація повітря копіювальними апаратами 

Копіювальний апарат Кількість іонів, см
-3 

Кабінетний, формат А4 560–760 

Стаціонарний, формат А4 1910–2310 

Стаціонарний універсальний, формат А3 2710–3510 

Не дивлячись на досить великі рівні генерацій іонів наведеними 

апаратами, їх внесок у аероіонний склад повітря робочих приміщень можна 

вважати локальним через їх непостійну експлуатацію. 
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Для визначення умов нормалізації (оптимізації) аероіонного складу 

повітря у робочих зонах виробничих приміщеннях є необхідним визначення 

закономірностей розповсюдження аероіонів від джерел. Експериментальні 

дослідження виконувалися у реальних виробничих умовах. Джерелами 

аероіонів слугували як технічні засоби, так і спеціальні пристрої (іонізатори 

повітря). Використання останніх обумовлене можливістю регулювання рівнів 

генерації аероіонів полярності обох значень та отримання високих 

концентрацій аероіонів, що спрощує дослідження їх просторових змін. 

Потребує з’ясування впливу систем кондиціювання повітря масового 

використання на якість повітря. Це обумовлено тім, що серійні системи 

охолодження повітря фактично сприймаються як кондиціонери, а це не 

відповідає дійсності, отже стає доцільним експериментальне дослідження 

концентрацій аероіонів у приміщеннях різного режиму вентиляції 

(кондиціювання) з різною кількістю технічних засобів і працівників.  

У сучасних умовах в більшості виробничих приміщень з експлуатації 

комп’ютерної техніки, навіть за наявності централізованих систем вентиляції 

повітря, встановлені кондиціонери, більшість із них належить до СПЛІТ-

систем. Через незадовільний стан повітряного середовища виробничих 

приміщень використовуються і віконні кондиціонери. У табл. 3.8 наведено 

результати вимірювань концентрації аероіонів у приміщенні із віконним 

кондиціонером і значення коефіцієнтів полярності П.  

Таблиця 3.8 – Концентрації легких іонів у робочій зоні виробничого 

приміщення із віконним кондиціонером 

№ 

вимір. 

Концентрація іонів  

у атмосфері, см
-3 

Концентрація іонів  

у приміщенні, см
-3

 

Концентрація іонів 

при працюючому 

кондиціонері, см
-3

 

n
– 

n
+ 

П n
– 

n
+ 

П n
– 

n
+ 

П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 350 820  580 790  530 510  

2 400 740  690 920  560 570  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 450 730  630 840  440 460  

4 380 730  700 850  350 390  

5 450 670  560 810  400 490  

6 430 740  580 710  470 460  

7 460 820  720 650  450 520  

8 470 760  760 730  410 530  

9 470 750  600 680  420 500  

10 350 720  720 750  450 510  

11 330 670  580 790  350 510  

12 400 740  660 570  450 520  

13 320 820  640 700  340 530  

14 450 740  580 760  420 480  

15 410 820  650 760  430 490  

Середнє 400 750 0,31 640 750 0,09 430 490 0,07 

 

Усі вимірювання здійснювалися за нормативних значень температури 

та відносної вологості повітря відповідно до інструкції з експлуатації 

лічильника аероіонів «Сапфир–3К». Контрольоване приміщення розташоване 

на вул. Першотравневій м. Кременчука (третій поверх) вікнами у внутрішній 

двір (відстань до вулиці складає біля 30 м). 

У табл. 3.9 наведено результати вимірювань концентрацій аероіонів у 

різних приміщеннях однієї будівлі (вул. Першотравнева, четвертий та п’ятий 

поверхи).  

У приміщенні «1» працюють шість комп’ютерів, стельовий 

кондиціонер. У приміщенні «2» – комп’ютери не працюють, настінний 

кондиціонер. 

Проведено порівняння впливу стельових і настінних кондиціонерів 

різних виробників на зміну концентрацій легких іонів у робочої зоні 

виробничих приміщень. 
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Таблиця 3.9 – Концентрації аероіонів у приміщеннях з різними 

конструкціями СПЛІТ-систем 

№ 

приміщення 

Концентрація іонів 

у атмосфері, см
-3

 

Концентрація іонів 

у приміщенні, см
-3

 

Концентрація іонів 

при працюючому 

кондиціонері, см
-3

 

n
– 

n
+ 

П n
– 

n
+ 

П n
– 

n
+ 

П 

1 НПЧ НПЧ – 630 750 0,09 610 400 –0,02 

2 НПЧ НПЧ – 490 700 0,18 135 810 –0,22 

Примітка: НПЧ – нижче порогу чутливості лічильника. 

Аналіз досліджень довів, що стельові кондиціонери значно знижують 

концентрації позитивних аероіонів, а вплив на концентрацію негативних є 

незначним. 

Настінні кондиціонери знижують до 3–4 разів концентрації негативних 

й до восьми разів концентрації позитивних аероіонів. Співвідношення 

концентрацій аероіонів різної полярності внаслідок функціонування СПЛІТ-

систем відповідає сучасним гігієнічним вимогам, але навіть за їх нормативної 

концентрації настінний кондиціонер може робити їх значно нижчими за 

вимоги санітарних норм. Розбіжності в їх впливі обумовлені дещо різними 

конструкціями та матеріалами, з яких виготовлені лопаті вентиляторів. 

Значне зниження концентрацій внаслідок впливу віконних кондиціонерів 

обумовлене тим, що лопаті його вентиляторів металеві, тобто сприяє 

деіонізації повітря. 

Оскільки концентрації позитивно та негативно заряджених аероіонів є 

важливим показником якості повітря приміщень, то виникає питання 

необхідності проведення експериментальних досліджень впливу припливної 

та витяжної вентиляції на зміни аероіонного складу повітря. 

Слід зазначити, що частіш за все доводиться стикатись із 

нестандартними навчально-виробничими приміщеннями, що 
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характеризуються різними об’ємними та мікрокліматичними показниками, 

газовим складом, кількістю людей, якістю виконання робіт. 

На даний час не можна уявити функціонування виробничих споруд без 

систем автоматизованих систем вентиляції, які дозволяють покращити умови 

праці та забезпечити зниження витрат на енергоносії. Встановлення приладів 

й устаткування з відповідним програмним забезпеченням спрощує й 

здешевлює процес їх інтеграції до складних систем, а самі системи 

вентиляції стають функціонально гнучкішими і надійнішими. 

Для вирішення поставленої задачі було обрано комплекс із двох 

тестових приміщень, розташованих на цокольному (нульовому) поверсі 

(відрізняються один від одного об’ємними показниками, значеннями 

мікрокліматичних параметрів і кількістю встановленого у них 

електромеханічного обладнання), в яких впроваджена розроблена 

комплексна автоматизована система вентиляції, що  дозволило знайти баланс 

між умовами праці (необхідною температурою та вологістю) і зниженням 

витрат (досягненням необхідної температури з мінімальною витратою 

енергії) (рис. 3.18) [274]. 

Усі вищезгадані відмінності дозволили визначити та оцінити фактори, 

що впливають на ступінь зміни аероіонного складу повітря у приміщеннях із 

різними системами вентиляції. 

Експеримент у першому тестовому приміщенні. Площа приміщення 

складає 55 м
2
, де відсутні віконні прорізи. Приплив зовнішнього повітря 

здійснюється за рахунок вентиляційного отвору з установленим припливним 

вентилятором (ПВ1). 

Витяжна система, встановлена в даному приміщенні, має розгалужену 

трубопровідну мережу, що проходить крізь інші чотири приміщення. 

Вентиляційна система є витяжною загальнообмінною канальною з 

механічним спонуканням (аераційний витяг). 
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Рисунок 3.18 – Технологічна схема автоматизованих вентиляційних 

експериментально-дослідних систем: ПГВВУ – привод головної витяжної 

вентиляторної установки; ППВУ – привод припливної вентиляторної 

установки; БД1–БД4 – блоки датчиків температури, вологості, кисню, тиску; 

ЗКЕП1–ЗКЕП4 – засувки із керованим електроприводом;  

ПВ1–ПВ3 – припливні вентилятори 

 

Продуктивність вентилятора повинна змінюватись залежно від 

кліматичних умов усередині приміщення і ззовні, від кількості людей, які 

перебувають у приміщенні, від тривалості їх перебування й інших факторів. 

Оскільки наявність або відсутність людей в приміщенні пов'язана з 

тривалістю робочого дня, то можна зазначити, що час постійної роботи 

вентиляційної системи складає приблизно (8–9) год./добу, тобто 1/3 доби. 

Решта часу система перебуває у вимкненому стані. 

Система повітропроводів умовно поділена на 17 ділянок, кожна з яких 

ПВ1 ПВ2 ПВ3

БД2 БД3

БД1 БД4

ПГВВУ

Тестове 

приміщення № 1

Тестове 

приміщення № 2

ЗКЕП1 ЗКЕП2

ЗКЕП 3

ЗКЕП4

ПП

ВУ
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характеризується певними значеннями витрати повітря, швидкості руху 

повітряного потоку і площі поперечного перерізу повітропроводу (рис. 3.19). 

 

 

Рисунок 3.19 – Схема повітропроводів витяжної системи вентиляції 

 

Повітропроводи виготовлені з оцинкованої сталі, мають прямокутну 

або квадратну форму перерізу, пластикові жалюзійні грати, розташовані 

вздовж відгалужень повітропроводу. 

Технічні характеристики витяжного вентилятора, встановленого в 

тестовому приміщенні № 1, наведено в табл. 3.10. 

Таблиця 3.10 – Паспортні характеристики витяжного вентилятора 

Тип 

вентилятора 

Продуктив

ність, 

м
3
/с 

Номінальний 

тиск, Па 

Частота 

обертання, 

рад/с 

Максимальний 

тиск, Па 

RP 50–

30/25–4D 
0,72 414 152 1004 
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При проведенні експерименту засувки 2 і 3 (ЗКЕП 2, 3) є закритими з 

метою попередження впливу додаткових трубопровідних гілок.  

Параметри мікроклімату у тестовому приміщенні № 1 становили: 

температура – +21 
о
С, відносна вологість – 72 %, швидкість спрямованого 

руху повітря – 0,1 м/с. Іонізуюче альфа-випромінювання перебуває у межах 

норми – 0,12 мкЗв/год. за даними замірів радіометра-дозиметра РадиаСкан-

701. 

Вимірювання концентрації легких аероіонів у повітрі приміщень 

здійснювалось лічильником аероіонів «Сапфір–3К» на відстані 0,1 м від 

жалюзійних грат. 

Аналіз отриманих експериментальних даних (рис. 3.20) дозволяє 

припустити, що робота системи вентиляції призводить до формування 

динамічного нерівномірного поля швидкості повітряного потоку – 

формується турбулентний режим біля виходу із жалюзійної гратки. 
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Рисунок 3.20 – Характер змін концентрації легких аероіонів у тестовому 

приміщенні № 1 залежно від частоти обертання витяжного вентилятора:  

1 – негативні, 2 – позитивні  
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При цьому чітко видно, що концентрація негативних і позитивних 

аероіонів в інтервалі обертів вентилятора від 0–47 рад/с стає суттєво меншою 

за вихідну концентрацію (вентилятор не працює), але позитивних аероіонів 

залишається на 60 % менше порівняно з негативними. На обертах 

вентилятора більше 47 рад/с концентрація аероіонів обох знаків практично не 

змінюється. 

Це пояснюється, тим, що, скоріш за все, на великих обертах 

відбувається вирівнювання швидкості руху потоку повітря, вирівнюються 

величини діючих аеродинамічних сил, тобто встановлюється стаціонарний 

режим із ламінарним потоком й уся маса аероіонів зосереджується в потоці 

повітря, що рухається [286]. 

 На нашу думку, по краях гратки також створюється потік повітря з 

турбулентним режимом, у якому аеродинамічні сили потоку «розтягують» 

основну масу аероіонів, тобто змінюють градієнт концентрації цих частинок 

у бік його зменшення. Лічильник іонів, встановлений по основній осі потоку, 

фіксує тільки залишкову концентрацію аероіонів, що знаходяться у так 

званій «мертвій зоні» – зоні ламінарного потоку.  

Не можна відкидати й наступне припущення: зменшення концентрацій 

іонів на невеликій відстані від витяжних жалюзійних ґраток може бути 

зумовлено їх видуванням, і лічильник не встигає реєструвати аероіони. 

Але необхідність пошуку додаткових факторів виникнення підвищеної 

концентрації легких аероіонів у тестовому приміщенні № 1 не знімається. 

Експеримент у другому тестовому приміщенні. Друге тестове 

приміщення площею 32 м
2
 має віконний отвір, приплив зовнішнього повітря 

здійснюється за рахунок системи вентиляції (рис. 3.18). 

Функціональна схема повітроводів припливної системи вентиляції для 

подачі повітря у друге тестове приміщенні приведена на рис. 3.21., технічні 

характеристики припливного вентилятора в табл. 3.11. 
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Рисунок 3.21 – Функціональна схема трубопроводу припливної системи 

вентиляції у другому тестовому приміщенні 

Таблиця 3.11 – Паспортні характеристики припливного вентилятора 

Тип 

вентилятора 

Продуктивність, 

м
3
/с 

Максимальний 

тиск, Па 

Частота 

обертання, 

рад/с 

Потужність 

на валу, кВт 

ВЦ4–75–2.5 0,56 800 314 0,35 

 

Через те, що система тестових приміщень розташована на цокольному 

поверсі, і віконний отвір тестового приміщення № 2 перебуває нижче рівня 

землі, то дослідження здійснювались біля жалюзійної гратки нижче рівня 

землі на 1 м. Вимірювання проводилися за температура повітря на вулиці 

+17–20 
о
С. 

Графіки зміни концентрацій позитивних і негативних аероіонів біля 

вхідного отвору наведені на рис. 3.22. 
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Рисунок 3.22 – Зміни концентрації легких аероіонів (1 – негативні,  

2 – позитивні) на відстані 0,1 м від зовнішньої забірної гратки залежно  

від частоти обертання припливного вентилятора тестового приміщення № 2 

 

При проведенні експерименту щодо вивчення динаміки зміни 

концентрації легких аероіонів в приміщенні (рис. 3.23), параметри 

мікроклімату становили: температура – +21 
о
С, відносна вологість – 42 %, 

швидкість спрямованого руху повітря – 0,1 м/с, фотонне іонізуюче 

випромінювання – 0,11 мкЗв/год. 

Концентрація легких аероіонів на вулиці перебуває в межах норми,  але 

при включенні припливного вентилятора їх концентрація зменшується. У 

цьому випадку зазначене явище спостерігається лише в зоні дії припливу. 

Частина аероіонів, що потрапила до приміщення, збільшує концентрацію за 

рахунок уже наявних у тестовому приміщенні № 2, що відображено на рис. 3.23. 
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Рисунок 3.23 – Динаміка змін концентрації легких аероіонів (1 – негативні, 

2 – позитивні) у тестовому приміщенні № 2 на відстані 2 м від вентиляційної 

гратки залежно від частоти обертання припливного вентилятора 

 

Аналіз концентрацій легких аероіонів (рис. 3.23, 3.24) показує, що для 

припливної вентиляції є характерним інший механізм змін умісту зазначених 

частинок.  

Проведені дослідження у другому тестовому приміщенні показали 

величини концентрації аероіонів в межах нормативних значень, у той же час 

проведення вимірювань при збільшення швидкості обертання вентилятора 

виявилось неефективним, навіть на відстані двох метрів від жалюзійної 

гратки. При включенні вентилятора спрацьовує так званий ефект 

«розбавлення» повітря приміщення додатковим об’ємом, що призводить до 

різкого зменшення вмісту аероіонів. 
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3.5. Кінетико-термодинамічні закономірності утворення і розпаду 

аероіонів як комплексу послідовно-паралельних взаємоперетворень залежно 

від мікрокліматичних параметрів приміщень 

 

Навколишнє середовище – це складна динамічна система взаємодії і 

взаємоперетворення різноманітних факторів фізичної, хімічної, біологічної 

природи. Усі вони визначають комфортність умов життя людини й її діяльності. 

При цьому аероіонний склад повітря є однією з найважливіших складових 

комфортності житлових і виробничих приміщень. У цілому аероіонний склад 

повітря є величиною непостійною і залежить від комплексу природних, 

техногенних і фізико-хімічних факторів внутрішнього і зовнішнього 

навколишнього середовища. 

Вважається, що аероіони – це мікроскопічні комплекси атомів або 

молекул із позитивними або негативними зарядами. Залежно від розмірів і 

рухливості аероіони можуть бути легкими, середньої маси і важкими.  

Під дією зовнішніх факторів (сонячної радіації, космічного 

випромінювання, електричних полів високої напруженості, радіоактивного 

випромінювання та ін.) молекулі або атому газу передається енергія, необхідна 

для відриву одного з електронів від атома простої або складної речовини. 

Нейтральний атом стає позитивно зарядженим, а утворений вільний електрон 

приєднується до одного з нейтральних атомів або однієї з молекул, передаючи 

йому негативний заряд й утворюючи негативний аероіон. До таких позитивно і 

негативно заряджених аероіонів у частки секунди приєднується певне число 

молекул води або пилових зважених частинок із умістом, наприклад, 

двооксиду кремнію 30–70 % . У результаті утворюються комплекси молекул, 

звані аероіонами, – легкі, середньої ваги та важки, залежно від молекулярної 

маси утвореного кластеру. 

Відомо [277], що аероіони – скоріше не комплексні, а кластерні 

утворення, де навколо однієї молекули або атома, так званого ініціатора 

утворення аероіонів, сконцентровані до 35 молекул або атомів, різних за 
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просторовою будовою, фізико-хімічними властивостями. Найбільш сталі 

негативні аероіони можуть утворювати такі речовини: молекули кисню, оксидів 

азоту, сірки, молекули води, хлору та ін. [277]. 

Хімічний склад легких аероіонів залежить від хімічного складу 

повітряного середовища в цілому. Кількість аероіонів у повітрі порівняно 

невелика, оскільки одночасно з процесами їх постійного утворення 

відбуваються безперервні процеси їх взаємознищення за рахунок рекомбінації, 

коли іони протилежного знаку притягуються один до одного і, поєднуючись, 

утворюють нейтральні системи. 

На даний момент не описані і не досліджені механізми утворення й 

розпаду аероіонів з енергетичної та кінетичної точок зору. Це не дозволяє 

оцінювати загальний показник комфортних умов перебування людей у 

виробничих і житлових приміщеннях. У той же час це питання є принциповим 

із точки зору охорони праці, тобто стабільності концентрації аероінов у повітрі 

за різних умов. Це є й актуальним питанням, оскільки хімічні компоненти 

зовнішнього атмосферного повітря через системи припливно-витяжної 

вентиляції потрапляють до виробничих приміщень і змінюють рівень їх 

комфортності та працездатність робітників [71, 75]. Крім того, до хімічного 

складу внутрішнього атмосферного повітря виробничих приміщень можуть 

додаватись відповідні хімічні речовини, що утворюються у різноманітних 

технологічних процесах. 

У ході проведення експериментальних досліджень було встановлено, що 

у повітрі виробничих приміщень номенклатура та вміст хімічних речовин, 

здатних до утворення аероіонів за певних умов є дуже різноманітними, залежно 

від промислового навантаження території, наявності виробничого обладнання 

тощо: диметиламін, сірководень, двооксид азоту, оксид етилену, бензол, 

толуол, оцтова кислота, фенол, метилстірол, метанол, вінілацетат, ацетон, 

метилетилкетон, бутилацетат, бутан, метилацетат і т.п. (табл. 3.12).  
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Таблиця 3.12 – Хімічні речовини атмосферного повітря як джерела утворення 

аероіонів 

Назва 
Хімічна  

формула 

Вміст,  

мг/м
3
 

Озон O3 0,0004 (періодично) 

Метан CH4 0,656 

Вуглеводні CxHy 0,008–0,123 

Оксид вуглецю CO 0,05–15,0 

Двооксид вуглецю СО2 0,03–0,8 

Закис азоту N2O 0,90 

Оксиди азоту NOx (NO + NO2) 0,003–0,30 

Аміак NH3 0,0003–0,0010 

Двооксид сірки SO2 0,005–0,008 

Сірководень H2S 0,0007–0,0010 

Органічні речовини (пари) R–[CH]n–[CO]m 0,0025–0,040 

 

У зв’язку із викладеним вище на підставі наявних даних необхідно 

визначити механізми утворення аероіонів, провести оцінку і встановити 

кінетико-термодинамічні закономірності утворення й розпаду аероіонів як 

комплексу послідовно-паралельних взаємоперетворень залежно від 

мікрокліматичних умов виробничих приміщень. 

Заряд аероіона є основною його характеристикою. Час життя (у 

середньому 10
–33

–10
–12

 с) і рухливість аероіонів залежать від газового складу 

повітря, його мікрокліматичних параметрів, тиску. Розміри позитивних і 

негативних аероіонів, їх рухливість залежать від відносної вологості повітря. 

При цьому зі збільшенням відносної вологості рухливість аероіонів 

зменшується. 
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Таким чином, суттєвим елементом дослідження є встановлення механізму 

взаємоперетворення аероіонів, їх рекомбінації на основі кінетико-

термодинамічних параметрів складної динамічної системи (рис. 3.24) [277]. 

Утворення аероіонів та їх рекомбінацію можна розглядати як комплекс 

простих (одностадійних) і складних (багатостадійних) взаємоперетворень, 

зокрема, як паралельні, послідовні і послідовно-паралельні 

взаємоперетворення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.24 – Схема послідовно-паралельного утворення аероіонів  

та їх рекомбінації 

 

Розглядаючи умови утворення аероіонів, необхідно мати на увазі, що в 

процесі беруть участь одночасно кілька атомів і молекул речовин, присутніх 

у атмосферному повітрі приміщень. Особливо це актуально для виробничих 

приміщень зі складним і різноманітним вмістом макро- та мікрочастинок у 

повітрі. У даному випадку мова має йти про полімолекулярні і поліатомні 

взаємоперетворення. Крім того, процеси утворення аероіонів й їх 

рекомбінації слід розглядати як процеси у відкритих системах, оскільки 

початковий вміст частинок і кінцевий ні в якому разі не співпадають. У 

загально прийнятому підході у відкритих системах відбувається не тільки 

хімічна взаємодія, але й матеріальний обмін із оточуючим середовищем – 

динамічний процес природного або примусового (системи вентиляції або 
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кондиціювання) руху частинок у повітряних потоках. 

Під час розгляду питання щодо процесів утворення аероіонів й їх 

рекомбінації слід вважати, що швидкість виникнення аероіонів не є процесом 

хімічної взаємодії. Закономірності цього процесу необхідно розглядати із 

застосуванням основних положень квантової механіки, з урахуванням 

наявності в аероіонах власних електричного та магнітного полів невеликої 

напруженості, а уже тільки потім – на базі хіміко-кінетичних 

закономірностей. 

На наш погляд механізм утворення аероіонів слід оцінювати з позицій 

дуалізму властивостей електрона: 

– з одного боку, з огляду на різні знаки зарядів аероіонів електрон 

притягується до ядра атома або молекул на основі закону Кулона 

(електростатична взаємодія); 

– з іншого боку, хвильові властивості  електрона характеризують 

енергію впливу на сусідні атоми й молекули та момент імпульсу. Електрон 

може покинути атом, якщо його енергія перевищить енергію зв’язку з 

атомом, що супроводжується утворенням позитивних аероіонів. За подібних 

умов електрон можу вбудовуватись в електронну хмару нейтрального атому 

або молекули з утворенням негативних аероіонів.  

Процес рекомбінації (нейтралізація зарядів) відбувається за рахунок 

взаємодії електрона з позитивним аероiоном або за рахунок взаємодії 

негативних і позитивних аероіонів. У такому випадку можна вести мову про 

«формальну хімічну реакцію», але при цьому нових хімічних речовин не 

утворюється, а 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). 

Оскільки електрон є зарядженою частинкою, то він стає джерелом 

магнітного моменту, пропорційного моменту імпульсу. При цьому внесок 
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ядер атомів і молекул частинок, що утворюють аероіони, в загальний 

магнітний момент атомів або молекул порівняно з ефектом від електронів є 

незначним. У випадку утворення аероіонів можна вести мову про комплекс 

гомолітичних і гетеролітичних взаємодій, де відбувається роз’єднання пар 

електронів з утворенням фрагментів, кожен з яких є носієм одного 

неспареного електрона.  При цьому частинки стають парамагнітними за 

своїми властивостями, що є характерним для вільних радикалів, іон-

радикалів, комплексних сполук – кластерів. 

Таким чином, виходячи з усього вищевикладеного, автором даного 

дослідження висунута гіпотеза, в якій пропонується розглядати аероіонний 

склад повітря замкнутих приміщень не з позицій утворення іонів, подібного 

до хімічної реакції у розчинах, а з позицій процесу утворення аероіон-

радикалів (рис. 3.25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.25 – Схема послідовно-паралельного утворення аероіон-радикалів  

та їх рекомбінація 
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розглядались адсорбційні хемопроцеси на напівпровідниках, причому вихід 
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у газовій фазі.  

Волькенштейном М.В. і Птіциним О.Б. була розроблена теорія 

полімеризації та склування, що ґрунтувалась на розгляді простих кінетичних 

моделей, та пов’язана зі зміною фазового стану речовин і їх взаємним 

перетворенням [250]. 

Крім того, теорія Волькенштейна–Птіцина чітко описує для процесів 

полімеризації механізми і закономірні взаємодії утворення довгих парних 

лінійних і нелінійних молекул – молекулярний, радикальний, іон-

радикальний – залежно від фізико-хімічних властивостей окремих молекул 

органічних речовин, що формують полімер. При цьому для полімерів є 

характерним перехід із рідкого стану в твердий, минаючи аморфний. А при 

зворотному руйнуванні – деструкції – за високих температур процес 

розм’якшення полімеру відбувається через аморфний фазовий стан до 

розм’якшеного, причому рідкий стан не досягається. Окреме місце займає 

люмінесценція, що спостерігається в органічних молекулах за високих 

температур. Це пов’язано з наявністю люмінофорних груп, які при виході 

електрону або утворенні таутомерних форм здатні до світіння, оскільки 

формують іон-радікал із перерозподіленою  електронною густиною. 

Розглянуті вище аспекти не застосовні до процесів утворення іон-

радикалів у повітряному середовищі виробничих приміщень – так званих 

аероіонів-радикалів – такий підхід є дещо некоректним, оскільки 

полімеризація відбувається за високих температур, під тиском, у присутності 

інгібіторів або каталізаторів процесів. Крім того, газовий склад повітря 

приміщень формується молекулами і атомами неорганічної природи, які 

навіть умовах перерозподілу електронної густини не здатні до люмінесценції. 

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

атм, Т ~ 292-298 К) повітряного середовища приміщень, і з нашої точки зору 

не є хімічним процесом як таким. Це поєднання певної послідовності 

випадкових, закономірних і незакономірних квантово-хімічних та квантово-

фізичних явищ. При цьому або електрон, або вже наявний аероіонів-радикал 
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із неподіленім електроном лише наближаються до нейтрального атома або 

молекули, викликаючи перерозподіл електронної густини, спрямованої в бік 

наближення або від неї. 

Виходячи з вище зазначеного запропонований нами підхід 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. 

Зазначений підхід дозволяє пояснити лабільність кластерів і 

відсутність динамічної рівноваги у системах, що розглядаються. Тоді при 

оцінці кінетико-термодинамічних закономірностей утворення і розпаду 

аероіон-радикалів як комплексу послідовно-паралельних взаємоперетворень 

необхідно ввести поняття квазістаціонарної концентрації аероіон-радикалів, 

яку слід відрізняти від стаціонарної концентрації продуктів і реагентів у 

зворотних реакціях, де також реалізується динамічна рівновага між прямими 

і зворотними хімічними процесами. 

Отже, з позицій пропонованого підходу до складу атмосферного 

повітря (зовнішнього та внутрішнього) можна пояснити короткоживучість 

частинок і обґрунтувати існування різноманітних аероіон-радикалів 

неорганічної та органічної природи, у тому числі карбаніонів, карбокатіонів і 

ін. (CO
±
·, COO

±
·). 

Цим частинкам властиві також відповідні магнітні моменти за рахунок 

обертального руху електронів, що призводить, у свою чергу, до виникнення 

орбітального магнітного моменту, тобто такі  частинки у будь-який момент і 

у будь-якій точці простору створюють своє власне електромагнітне поле, яке 

впливає на швидкість аероіон-радикальних перетворень.  

Ступінь взаємоперетворення атома або молекули в аероіон-радикал n ± 

можна визначити з виразу 
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                                                      (3.11) 

де nJ,0± – кількість нейтральних атомів або молекул, позитивно і негативно 
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заряджених аероіон-радикалів J0± у вихідному повітрі приміщень, що не 

піддавалося дії техногенних факторів; 

nJ± – кількість аероіон-радикалів, що утворилися, або атомів і молекул,які 

рекомбінували; 

Δnj± – зміна кількості атомів і молекул, які перейшли в розряд аероіон-

радикалів або кількість часток, що рекомбінували. 

Зміни кількостей часток Δnj± пов'язані між собою наступними 

співвідношеннями 
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де а – кількість нейтральних атомів; 

b – кількість нейтральних молекул; 

n+ – кількість позитивних аероіон-радикалів; 

n– – кількість негативних аероіон-радикалів. 

Звідси можна визначити ступінь взаємоперетворення кожного з 

компонентів, що утворюють аероіон-радикали або рекомбінують відповідно: 
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Більшість описаних взаємоперетворень є квазізворотними і за заданих 

умов комфортності мають визначатися станом квазірівноваги – скільки 

аероіон-радикалів утворилося, стільки ж рекомбінувало, проте реальні 

процеси відбуваються стохастично, що може бути описано методами 

математичної статистики і теорії ймовірностей за допомогою рівнянь 

Гомперца-Мейкема. 

Швидкість взаємоперетворення може бути виміряна за будь-яким 

компонентом, який бере участь у цьому процесі. У тому випадку, якщо 

процес перебігає при постійному об’ємі, швидкість визначають як зміну 

концентрації нейтральних атомів, молекул, позитивних або негативних 
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аероіон-радикалів сn±  за одиницю часу: 
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.                                                 (3.13)
 

Складність хіміко-кінетичного підходу полягає у тому, що швидкості 

взаємоперетворень, встановлені за зміною кількості різних компонентів, 

кількісно різняться між собою, особливо якщо не дорівнюють концентрації 

нейтральних атомів, молекул, позитивних і негативних аероіонів. Одночасно 

з цього випливає, що для швидкостей взаємоперетворень, розрахованих за 

зміною кількості різних складових повітря приміщень, повинна виконуватися 

умова 
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Тоді для кожного учасника взаємоперетворення швидкість можна 

визначити як 
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де j – кількість учасників взаємоперетворення; 

ψ – інтенсивність взаємодії залежно від будови молекули (10
12

–10
33

 с
–1

). 

Слід підкреслити, що перетворення нейтральних атомів і молекул у 

аероіон-радикали та подальша їх рекомбінація складається з декількох 

стадій; причому кілька попередніх є послідовними відносно початкової стадії 

і паралельними – відносно один до одного. 

Швидкість за вихідним атомом або молекулою a, b, який бере участь 

лише в процесі приєднання електрона або його втраті, виражається 

рівняннями: 
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тому швидкість рекомбінації або утворення аероіон-радикалів обох 

знаків можна записати за допомогою наступних рівнянь:  
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де k1 – константа швидкості утворення аероіон-радикалів; 

k2 – константа швидкості рекомбінації аероіон-радикалів. 

Однак процес не може починатися без ініціатора – у даному випадку 

джерела електромагнітних і електростатичних полів, енергії іонізації (відриву 

електрона), джерела теплової енергії, хімічно активних компонентів 

атмосферного повітря, особливо в умовах техногенного забруднення в 

технічно навантажених приміщеннях, тобто іонізуючих факторів. 

Таким чином, для утворення позитивних і негативних аероіон-

радикалів необхідна енергія активації, яка, на наш погляд, визначається як 

зв’язок між константами швидкостей утворення аероіон-радикалів і їх 

рекомбінації через рівняння Арреніуса: 

),RT/Eexp(Ak
a

  

де k – константа швидкості реакції при температурі Т; 

А=k0T
C/R

 – передекспоненційний множник (коефіцієнт Арреніуса), що 

враховує частоту зіткнень реагуючих частинок за одиницю часу в одиниці 

об’єму при однакових концентраціях; 

k0 – константа, що характеризує стан повітря приміщення за відсутності 

впливу техногенних факторів внутрішнього і зовнішнього середовища; 

Еа – енергія активації реакції, Дж/моль, 

R=8,31 Дж/(моль·К) – універсальна газова стала. 

З цього рівняння випливає, що чим більша енергія активації, тим 

меншими будуть константа і швидкість взаємоперетворення, тому що в 

системі буде меншим число активних часток.  

Якщо частка активних атомів і молекул перевищує 10
–7

, то 

взаємоперетворення відбувається практично миттєво, а якщо ця частка 
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менша за 10
–18

 – взаємоперетворення за даних умов практично не 

відбувається. При підвищенні температури середовища за рахунок 

збільшення енергії системи різко зростає число активних часток, і цим 

пояснюється значне підвищення швидкості реакції. 

На підставі викладеного, можна зробити висновок, що за існуючих 

умов у приміщеннях й у зовнішньому середовищі не можуть утворюватись 

аероіони, а тільки аероіон-радикали, тому у ході досліджень були 

розраховані енергії активації можливого утворення аероіон-радикалів із 

застосуванням відповідних значень енергії активації та іонізації (табл. 3.13). 

Таблиця 3.13 – Визначення енергії утворення аероіон-радикалів 

 

Схема  

перетворення 

Енергія активації  

можливого утворення  

аероіон-радикалів 

Енергія  

іонізації 

еВ кДж/моль еВ кДж/моль 

1 2 3 4 5 

Н2 → 2Н
·
 4,39 418,9 4,57 436,0 

Н2
+
 → Н

·
 + Н

+·
 2,05 195,6 2,68 255,7 

H2O → HO
·
 + H

·
 6,16 594,02 5,17 498,7 

H2O2 → 2OH
·
 1,98 188,9 2,22 214,0 

H2S → HS
–·

 + Н
+·

 4,05 386,9 3,99 385,0 

NH → N
·
 + H

·
 2,99 285,3 3,24 313,0 

NH2
· 
→ NH

–
 + Н

+·
 4,02 383,6 4,36 421,0 

NH3 → NH2
·
 + H

·
 4,22 402,7 4,54 438,0 

NO → N
·
 + O

·
 5,95 567,8 6,55 632,0 

NO2 → N
·
 + O2 3,64 347,3 4,55 439,0 

NO2 → NO + O
·
 3,98 379,8 3,17 306,0 

O2 → 2O
·
 4,96 473,3 5,17 498,4 

O2
+
 → O

·
 + O

+·
 5,76 549,6 6,67 643,3 

O2
–
 → O

·
 + O

–·
 4,32 432,0 4,11 397,0 
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1 2 3 4 5 

O3 → O2 + O 0,99 94,5 1,11 107,0 

SO2 → SO
·
 + O

·
 4,99 476,1 5,71 550,6 

·
CH → C + H

·
 3,64 347,3 3,51 339,0 

CH2O → CHO
·
 + H

·
 3,55 338,7 3,77 364,0 

CHO
·
 → CO + H

·
 0,65 62,2 0,80 77,4 

CH4 → 
·
CH3

 
+ H

·
 4,32 432,0 4,51 435,0 

(COOH)2 → 2COOH
·
 1,79 170,8 1,85 178,0 

·
COOH → CO + 

·
OH  1,05 100,2 0,99 96,0 

·
COOH → COO

·
 + H

·
 2,05 197,3 1,62 155,9 

 

Аналіз результатів свідчить, що розрахункові дані від відомих 

табличних на ±(5–15) %. Це дозволяє зробити висновок, що енергія активації 

утворення аероіон-радикалів може бути критерієм оцінки імовірності їх 

виникнення.  

Слід зазначити, що на процес утворення аероіон-радикалів та їх 

рекомбінацію впливає також вибіркова активність ініціаторів процесу, 

особливо коли мова йде про хімічно активні атоми і молекули. Тоді при 

використанні рівняння Арреніуса можна оцінити ймовірність перебігу 

процесів утворення аероіон-радикалів або процесів рекомбінації. У даному 

випадку слід ввести спрощення за температурою – її коливання у повітрі 

виробничих або житлових приміщень нехтовно мале. Звідси, вважаючи, що 

процеси розглядаються послідовно-паралельними, вибіркова активність 

ініціаторів буде визначатися як 

,

k

)EEexp(k
1

1

1

212




                                        (3.16) 

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

відриву, або приєднання одного електрона); 

Е2 – енергія рекомбінації аероіон-радикалів. 
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Далі, з використанням класичних фізичних залежностей визначення 

відносної вологості (φ) від концентрації молекул води в атмосферному 

повітрі, можна встановити вибірковість перебігу процесу утворення аероіон-

радикалів або їх рекомбінації за будь-якої температурі та активності 

ініціаторів відповідних процесів: 
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.                                 (3.17) 

У підсумку, після відповідних перетворень отримуємо взаємозв'язок 

концентрації аероіон-радикалів від вологості та енергії активації ініціаторів 

процесів утворення аероіон-радикалів або їх рекомбінації: 
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.                             (3.18) 

Якщо вираз (3.17) позитивний, то відбувається процес утворення 

аероіон-радикалів; якщо негативний, то превалює рекомбінація частинок. 

Виходячи із (3.17) можна знайти зміну середнього вмісту аероіон-

радикалів в одиниці об’єму приміщення за заданих мікрокліматичних умов: 
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Таким чином, на підставі всього вищевикладеного, з’являється 
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можливість встановлення взаємозв’язків між енергією ініціації, швидкостями 

утворення аероіон-радикалів, їх рекомбінації і коефіцієнтом комфортності 

житлових і виробничих приміщень, що вимагає подальших досліджень, 

створення нових математичних моделей і перевірки їх на адекватність. 

Однак подальшого розвитку потребують наступні питання:  

1) розв’язання системи рівнянь балансу енергії, маси частинок 

атмосферного повітря виробничих приміщень із наступною оцінкою 

ймовірності утворення та існування аероіон-радикалів будь-якої будови та 

природи; 

2) доповнення рівнянь нерівноважної термодинаміки квантово-

механічними розрахунками щільності енергії знов сформованих електронних 

хмар в аероіон-радикалах; 

3) визначення ризику впливу концентрацій того або іншого аероіон-

радикалу в житлових і виробничих приміщеннях на формування рівня 

комфортності залежно від часу перебування у зазначених приміщеннях; 

4) оцінка аероіон-радикального складу виробничих приміщень задля 

вибору оптимальних систем вентиляції із наступним корегуванням 

санітарно-гігієнічних нормативів. 

 

Висновки до 3 розділу 

 

1. Аналіз отриманих результатів впливу мікрокліматичних показників 

навчально-виробничих приміщень на розумову працездатність респондентів 

виявив, що збільшення мікрокліматичних параметрів повітря вище 

нормованого значення призводить до збільшення часу та зменшення 

кількості правильних відповідей респондентів, усіх трьох начальних груп, що 

проходили тестування, ніж при параметрах повітряного середовища, що 

відповідають санітарно-гігієнічним нормам. Встановлено необхідність 

оснащення навчальних приміщень додатковим устаткуванням, яке б 

забезпечувало керування, контроль та підтримку мікрокліматичних 
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параметрів згідно з нормативними показниками. 

2. Створена регресійна модель, яка описує взаємозв’язок кількох 

мікрокліматичних показників (температура, відносна вологість та швидкість 

руху повітря), які впливають на показники комфортності, та уточнено 

значення коефіцієнта комфортності. Адекватність моделі перевірена за 

коефіцієнтом детермінації R
2
=96,74, що свідчить про високий ступень 

зв’язку коефіцієнтів системи. 

3. Визначені оптимальні мікрокліматичні параметри запропоновані до 

використання як критерії ефективності систем створення та підтримки 

комфортних і безпечних умов праці в робочій зоні виробничих приміщень, 

знайдений максимум величиною 0,95 із чисельними значеннями координат – 

температура 21,8 
о
С, відносна вологість 48 %, швидкість руху повітря 0,23 

м/с. 

4. Розроблений математичний опис й отримана математична модель 

вентиляційного комплексу дозволяє проводити дослідження щодо 

стабілізації мікрокліматичних параметрів під час динамічних режимів роботи 

зазначеного комплексу. 

5. Результати досліджень свідчать про доцільність використання 

запропонованої моделі в процесі нормалізації інших факторів повітряного 

середовища приміщень і придатність її для прогнозування змін 

контрольованих параметрів на стадіях проектування та модернізації 

вентиляційних систем.  

6. Встановлено необхідність оснащення приміщень загального 

користування датчиками параметрів повітряного середовища відповідно до 

факторів, за якими здійснюється керування. Запропонована модель дозволяє 

перевірити відповідність встановленого устаткування на можливість 

виведення шкідливих речовин за встановлений нормами час, оскільки при 

прийомі в експлуатацію подібних вентиляційних установок необхідна 

перевірка на ефективність видалення шкідливих факторів. 

7. Проведені експериментальні дослідження щодо оцінки впливу 
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припливної та витяжної вентиляції на динаміку концентрації легких 

аероіонів дозволили запропонувати та пояснити різній механізм змін вмісту 

іонів залежно від швидкості вентиляційного повітряного потоку. 

Встановлено, що зі збільшенням обертів витяжного вентилятора зниження 

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

), що 

характерно для турбулентного режиму повітряного потоку. При віддалення 

від жалюзійної гратки зміна концентрації укладається в експоненційну 

залежність (у=а·е
-bx

). Це може бути пояснено як зміною механізму руху 

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

так і підвищеною рекомбінацією аероіонів. 

8. Теоретично обґрунтовано гіпотезу про аероіон-радикальний склад 

повітряного середовища виробничих приміщень, встановлені кінетико-

термодинамічні залежності швидкостей утворення аероіонів з нейтральних 

атомів й молекул та їх рекомбінації. Із застосуванням рівняння Арреніуса 

встановлений взаємозв’язок концентрації аероіонів із відносною вологістю і 

енергією активації ініціаторів процесів утворення аероіонів або їх 

рекомбінації. 
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РОЗДІЛ 4 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ ФІЗИЧНИМИ ФАКТОРАМИ 

У СИСТЕМІ «ЛЮДИНА–ВИРОБНИЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ–ТЕХНIКА» 

 

Виробничі приміщення характеризуються різними об’ємними та 

мікрокліматичними показниками, газовим складом повітря, кількістю людей, 

характером виконуваних робіт, якісним і кількісним складом технологічного 

обладнання. Таким чином, для підтримки нормованих показників 

виробничого середовища необхідно використовувати різні алгоритми 

керування автоматизованими системами створення комфортних і безпечних 

умов праці. В одному приміщенні достатньо здійснювати контроль і 

керування тільки мікрокліматичними параметрами, в іншому – ще додатково 

аероіонним складом, в третьому, за наявності електричних машин та іншого 

механічного обладнання, також слід ураховувати фактори статичних і 

змінних електричних і магнітних полів, електризації поверхонь тощо. У 

зв’язку з цим необхідно створення багатофункціональних моделей систем 

керування, дослідження просторових, часових змін і взаємозв’язку різних 

фізичних факторів виробничого середовища. 

 

4.1. Багатофакторна математична модель взаємозв’язку між фізичними 

факторами виробничого середовища 

 

Значення фактора повітряного середовища з точки зору охорони праці 

визначається ступенем його впливу на працівника. У другому розділі 

отримано трифакторну модель коефіцієнта комфортності залежно від 

температури, відносної вологості та швидкості руху повітря у приміщенні. 

Доведено, що коефіцієнт комфортності квадратично залежить від температури і 

відносної вологості, лінійно – від швидкості руху повітря. Синтезована модель 

використовується у алгоритмах керування системами вентиляції. 

Сучасні приміщення оснащені кондиціонерами, але кондиційоване 
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повітря, не дивлячись на уявну свіжість, є мертвим, у ньому повністю 

відсутні легкі аероіони, які необхідні людині, а різноманітна офісна і 

побутова техніка деіонізує повітря та збільшує кількість шкідливих важких 

іонів у повітрі. Більшість працівників, які перебувають у такому приміщенні, 

відчувають дискомфорт, задуху, втому і зниження концентрації уваги. 

Розширений аналіз якості повітряного середовища довів, що іонізація 

повітря у приміщенні має особливе значення, вона може впливати як окремо 

від інших фізичних факторів, так і у сукупності з ними. Крім цього, 

необхідність урахування фактора іонізації повітря зумовлена тим, що його 

вплив може бути як різко вираженим, так і мало відчутним, але при цьому 

здатний суттєво впливати за тривалої дії. 

Таким чином, з урахуванням вищевикладеного виникла необхідність 

розширення параметрів коефіцієнта комфортності з урахуванням усіх 

фізичних факторів виробничого приміщення. 

Формування комплексу організаційно-технічних заходів щодо 

нормалізації (оптимізації) аероіонного складу повітря приміщень потребує 

дослідження можливого впливу мікрокліматичних показників на 

концентрації аероіонів, які перебувають у стані динамічної рівноваги. 

З урахуванням того, що температура повітря у приміщенні впливає 

тільки на коефіцієнт дифузії аероіонів, вплив температури на аероіонний 

склад повітря (поширення аероіонів від джерел) можна вважати несуттєвим. 

У той же час відносна вологість повітря є більш важливим фактором, 

від якого залежить процес утворення аероіон-радикалів або комплексів 

«аероіон-радикал–хімічна речовина» (підрозд. 3.3).  

Ступінь іонізованості повітряного середовища визначається кількістю 

іонів кожної полярності в одному кубічному сантиметрі повітря. Проведені 

дослідження показали, що у деяких приміщеннях генерується більша 

кількість негативних аероіонів, в деяких – більша кількість позитивних. За 

літературними даними – генерується однакова кількість аероіонів обох знаків 

із показником полярності П=1. У зв’язку з цим достатнім буде розглядати 

підтримання необхідної кількості негативних аероіонів. 
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Експериментальне визначення залежності концентрацій негативних 

аероіонів виконувалося у приміщенні розмірами 4,564,8 м із примусовою 

вентиляцією. Зміна вологості досягалася розпиленням води ультразвуковим 

зволожувачем повітря і контролювалася стандартним психрометром 

Астмана. Результати досліджень наведено на рис. 4.1 [197, 269, 273]. 
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Рисунок 4.1 – 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 

 

Аналіз отриманих даних свідчить, що зміна концентрацій аероіонів від 

відносної вологості на різних відстанях від джерела підкоряється залежності 

y=ax
3 

+ bx
2 

+ cx + d, R² = 0,95–0,99, що можна пояснити наступним чином. 

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 зростає й концентрація 

комплексів [n
–
…H2O]m, тому відбувається стрімке зниження концентрації 
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власне аероіонів. За низьких початкових концентрацій аероіонів 

спостерігається зворотна картина – на більших відстанях відбувається 

виникнення аерозолів із малими рухливостями, які не реєструються 

лічильником аероіонів (рухливість нижче за 0,4 см
2
/В·с). На великих 

відстанях спостерігається збільшення концентрації аероіонів при збільшенні 

відносної вологості. 

З графіків зміни концентрацій негативних аероіонів від відстані до 

джерела іонізації за різних відносних вологостей повітря (рис. 4.2) можна 

зробити висновок, що відстані 3–4 м від джерела іонізації повітря є найбільш 

прийнятними для розміщення робочих місць через те, що концентрації 

аероіонів практично не залежать від значень відносної вологості.  
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Рисунок 4.2 – Залежності зміни концентрацій негативних аероіонів  

від відстані до джерела іонізації за різної відносної вологості повітря:  

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

 

У зв'язку з наведеним, для розрахунку комплексного коефіцієнта 

комфортності фізичних факторів повітряного середовища приміщень будемо 
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використовувати криву 4 (рис. 4.1), що відповідає відстані 3,5 м від джерела 

іонізації [285]. 

Таким чином, відчуттю комфорту людини відповідає визначений 

діапазон температури (T), відносної вологості (φ) і швидкості повітря (υ), 

концентрацій аероіонів (n
–
) (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 – Діапазон комфортних значень температури, відносної 

вологості, швидкості повітря та концентрацій негативних аероіонів 

Т, °С υ, м/с φ, % n
–
, см

3
 

18 0..0,1 60..75 4200…5500 

19 0..0,12 39..73 3600…5450 

20 0..0,15 38..72 3550…5400 

21 0..0,2 37..69 3550…5100 

22 0 ..0,25 35..67 3500…4900 

23 0..0,3 34..57 3500…4200 

24 0,19..0,36 35..40 3500…3800 

 

Складність процесів керування вентиляційними системами не дозволяє 

отримати прості співвідношення. Урахування взаємозв'язків нелінійних 

процесів вимагають розробки складних алгоритмів. Одним зі шляхів 

вирішення даної проблеми є використання регресійної моделі в алгоритмі 

керування. Прийняті області варіювання мікрокліматичних параметрів 

наведено в табл. 4.2. 

Таблиця 4.2 – Області варіювання фізичних факторів повітряного 

середовища приміщень при проведенні експерименту 

Фактори Позначення Межі досліджень 

Температура,  
о
С T 14...30 

Відносна вологість повітря, % φ 0…100 

Швидкість руху повітря, м/с υ 0,05…0,5 

Кількість іонів, см
3
 n

–
 600…5000 
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Як спосіб отримання коефіцієнтів поліноміальної моделі застосовано 

чотирифакторне рототабельне планування другого порядку. 

Функцією відгуку є коефіцієнт комфортності. Аналіз 

експериментальних і наукових досліджень впливу фізичних факторів 

повітряного середовища на загальний стан людей, які перебувають у 

навчальних приміщеннях показав, що температурно-вологісний режим є 

первинною залежністю, вторинною – зміна температури від швидкості руху 

повітря, оскільки швидкості руху повітря у багатьох приміщеннях 

змінюються незначно, і залежність зміни концентрації аероіонів від вологості 

має найменший вплив. 

Фактори в кодованому вигляді та інтервали їх варіювання подано в табл. 4.3. 

При проведенні факторного експерименту, згідно з вимогами 

ротатабельного планування, до матриці включали чотири змінні на двох 

рівнях (16 точок), вісім «зіркових точок» із координатами ± 2; 0; 0; 0 і сім 

точок – у центрі експерименту (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 – Матриця планування експерименту 

T,  

о. е. 

φ,  

о. е. 

υ,  

о. е. 

n
-
,  

о. е. 

T,  

⁰С 

φ,  

% 

υ,  

м/с 

n
- 
,  

см
-3

 

K,  

о. е. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 –1 –1 –1 26 25 0,175 3500 0,57 

2 0 0 0 30 50 0,275 4000 0,23 

1 1 –1 –1 26 75 0,175 3500 0,4 

1 –1 –1 1 26 25 0,175 4500 0,57 

0 0 0 0 22 50 0,275 4000 0,79 

0 –2 0 0 22 0 0,275 4000 0,29 

0 2 0 0 22 100 0,275 4000 0,29 

0 0 2 0 22 50 0,475 4000 0,64 

–1 –1 1 1 18 25 0,375 4500 0,47 

–1 –1 –1 1 18 25 0,175 4500 0,55 

–1 1 1 –1 18 75 0,375 3500 0,5 

1 –1 1 1 26 25 0,375 4500 0,55 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

–1 1 1 1 18 75 0,375 4500 0,49 

–1 –1 –1 –1 18 25 0,175 3500 0,54 

–2 0 0 0 14 50 0,275 4000 0,43 

1 1 1 –1 26 75 0,375 3500 0,38 

–1 –1 1 –1 18 25 0,375 3500 0,45 

0 0 0 –2 22 50 0,275 3000 0,79 

0 0 –2 0 22 50 0,075 4000 0,87 

–1 1 –1 –1 18 75 0,175 3500 0,59 

1 1 –1 1 26 75 0,175 4500 0,39 

–1 1 –1 1 18 75 0,175 4500 0,58 

0 0 0 2 22 50 0,275 5000 0,78 

1 –1 1 –1 26 25 0,375 3500 0,55 

0 0 0 0 22 50 0,275 4000 0,79 

1 1 1 1 26 75 0,375 4500 0,37 

 

У матриці планування основний рівень позначений як «0», нижній 

рівень – знаком «–1», верхній рівень – знаком «+1». 

Загальне число дослідів: 

,25kk22N
0

k 
                                                         (4.1) 

де k = 4 – кількість факторів;  

2
k
 = 16 – повний факторний експеримент (ядро плану) зображений у рядках 

1...16 матриці планування; 

2k = 8 – зіркові точки, зображені в рядках 17...24 матриці планування 

(величина зоряного плеча α = 2, n = 1,682); 

k0 = 1 – досліди в центрі плану. 

Дисперсії відтворюваності, перевірка гіпотез відтворюваності дослідів 

здійснювалася за критерієм Кохрен і розраховувалися коефіцієнти регресії, а 

їх значимість визначалася за допомогою критерію Стьюдента. Перевірку 

адекватності апроксимуючого полінома виявилося неможливим виконати за 

традиційним критерієм Фішера, оскільки при повторному технічному 
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розрахунку помилка відсутня, тому ступінь розсіювання оцінювали за 

коефіцієнтом варіацій.  

Для математичної обробки результатів проведеного експерименту було 

використано комплекс програм для ЕОМ, що включає: 

– розрахунки величин коефіцієнтів рівнянь регресії та оцінку 

значущості коефіцієнтів за критерієм Стьюдента;  

– перевірку адекватності отриманої моделі за критерієм Фішера (Ррасч) 

для 95 % рівня значимості (при цьому у отриману модель послідовно 

додавали незначимі, але близькі до межі значущості коефіцієнти з 

максимальною абсолютною величиною, залишаючи їх, якщо розрахункове 

значення критерію Фішера зменшувалося);  

– розрахунок значень факторів, за яких забезпечуються максимальні 

значення апроксимуючого полінома в області варіювання факторів;  

– розрахунок даних для побудови поверхонь відгуку при попарній зміні 

двох факторів і фіксуванні інших, на які задаються рівні;  

– розрахунок за рівняннями регресії величин усіх вихідних параметрів 

при заданих значеннях факторів. 

Адекватність рівняння перевіряли шляхом розрахунку і порівняння 

дисперсій. Встановлено, що критерій Фішера (F) при 95 % рівня значущості 

дорівнює 8,33 і перевищує табличне значення (F0,95=5,1). Перевірка статичної 

значущості факторів проводилося за допомогою стандартизованої Парето 

карти. 

Рівняння регресії – модель залежності коефіцієнта комфортності від 

температури, відносної вологості, швидкості руху повітря і концентрацій 

негативних аероіонів у приміщенні – у загальному вигляді запишемо: 
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4,22792 0,346497 0,0333896 0,459896

0,000302188 0,00763672 0,00053125

0,0421875 9,375 10 0,0002115 0,00025

3,5 10 1,59375 0,0000125 3,375 10 ( )
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T T n

n n n
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де Т – температура у приміщенні, 
о 
С; 

φ – відносна вологість повітря, %; 

υ – швидкість руху повітря, м/с;  

n
– 
– концентрація негативних аероіонів, см

-3
. 

Отримана математична модель є адекватною. Коефіцієнти перед 

значеннями факторів свідчать про значимість вхідних параметрів і вплив на 

досліджувані фактори, а також їх парну взаємодію на вихідну величину. 

Коефіцієнт детермінації R
2
=0,92. 

Через те, що регресивні моделі другого порядку надають багато 

інформації про вплив варійованих факторів та їх парних взаємодій на вихідну 

величину, ці моделі можна використовувати не тільки для оптимізації 

процесу створення комфортних умов праці, але й для відшукання таких 

значень варійованих факторів усередині діапазону їх варіювання, для яких 

значення якісних та кількісних характеристик фізичних факторів повітряного 

середовища стають максимальними або мінімальними.  

Отримані рівняння регресії та аналіз карт Парето (рис. 4.3, 4.4) 

дозволяють кількісно оцінити вплив варіювання кожного із досліджуваних 

факторів та парних взаємодій (ВВ – взаємодія відносної вологості, АА – 

взаємодія температур, АВ – взаємодія температури та відносної вологості 

повітря, С – швидкість руху повітря, А – температура повітря, В – відносної 

вологість повітря, АС – температура та швидкість руху повітря, СС – 

взаємодія швидкості руху повітря, BD – взаємодія відносної вологості та 

концентрація негативних аероіонів, АD – взаємодія температури та 

концентрація негативних аероіонів, ВС – взаємодія відносної вологості та 

швидкості руху повітря) на процес створення комфортних умов праці. 

Найбільший вплив на величину коефіцієнта комфортності чинять парні 

взаємодії: температура і вологість повітря, температура та швидкість руху 

повітря незалежно від інших факторів. Концентрація аероіонів має менший 

вплив на комфортність, але важливий вплив цього фактора на загальне 

самопочуття працюючих потребує обов’язкового його врахування при 
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використання отриманої моделі в побудові систем керування комфортних і 

безпечних умов праці [269, 271]. 

 

 

Рисунок 4.3 – Стандартизована Парето-карта значимості (у.о.) фізичних 

факторів 

 

 

                                    а)                                                                б) 

Рисунок 4.4 – Залежність величини коефіцієнта комфортності 

від фізичних факторів (а) і парних взаємодій (б) 

 

За допомогою отриманих рівнянь регресії  побудовані графічні 

залежності парної взаємодії фізичних факторів та їх вплив на комфортність 

повітряного середовища приміщень (рис. 4.5–4.8). 
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Рисунок 4.5 – Залежність коефіцієнта комфортності (К) від температури (Т)  

та відносної вологості повітря (φ) 

 

Рисунок 4.6 – Залежність коефіцієнта комфортності від температури (Т)  

та швидкості руху повітря (υ) 

 

Рисунок 4.7 – Залежність коефіцієнта комфортності від відносної вологості 

(φ) та швидкості руху повітря (υ) 
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Рисунок 4.8 – Залежність коефіцієнта комфортності від відносної вологості 

(φ) та концентрації негативних аероіонів (n
-
) 

 

4.2. Визначення параметрів оптимальної комфортності у робочої зоні 

приміщення за показниками повітряного середовища 

 

На наступному етапі досліджень для розробки систем підтримання 

оптимальних комфортних і безпечних умов праці необхідно визначити 

параметри (температура Т, відносна вологість φ, швидкість руху повітря υ, 

концентрація негативних аероіонів n
–
), за яких коефіцієнт комфортності Кк 

буде максимальним [288].  

Задача зводиться до дослідження на екстремум функції Кк чотирьох 

змінних Т, φ, υ, n
–
 (4.2). 

Необхідні умови існування екстремуму для (4.2) мають вигляд: 
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Після обчислення частинних похідних у (4.3) отримаємо систему 

лінійних алгебраїчних рівнянь із чотирма змінними: 
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7

7

7 7

0,01527344 0,00053125 0,0421875 9,375 10 0,346497,

0,00053125 0,000423 0,00025 3,5 10 0,0333896,

0,0421875 0,00025 3,1875 0,0000125 0,459896,

9,375 10 3,5 10 0,0000

T n

T n

T n

T

 

 



 

      

      

     

     8125 6,75 10 0,000302188,n









   

       (4.4) 

Розв’язання системи (4.4) свідчить, що вона є сумісною та має єдиний 

розв’язок – це точка Р (21,145; 49,018; 0,147; 3956) із чисельними  

значеннями координат Т, φ, υ, n
–

 відповідно. Точка  є стаціонарною, яка 

при виконанні  достатніх умов може бути екстремумом. 

Достатні умови визначаються через поведінку в точці  другого 

диференціалу функції коефіцієнта комфортності Кк (Т, φ, υ, n
–
), що має 

наступний вигляд: 
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             (4.5) 

Обчислюючи другі похідні в точці , знайдемо відповідні коефіцієнти 

квадратичної форми у вигляді матриці четвертого порядку з елементами , 

, , де першому індексу відповідає частинна похідна по Т, другому 

− по φ, третьому − по υ, четвертому − по n
–
 і яка є симетричною матрицею 

наступного вигляду: 

7

7

7 7 8

0,01527344 0,00053125 0,0421875 9,375 10

0,00053125 0,000423 0,00025 3,5 10

0,0421875 0,00025 3,1875 0,0000125

9,375 10 3,5 10 0,0000125 6,75 10





  

    
 
     
  
        

.                           (4.6) 
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Знайдемо всі кутові мінори матриці (4.6): 

0,01527344 0,01527344 0                                                                       (4.7) 

6
0,01527344 0,00053125

6,178 10 0
0,00053125 0,000423


 

  
 

                                                 (4.8) 

5

0,01527344 0,00053125 0,0421875

0,00053125 0,000423 0,00025 1,893 10 0

0,0421875 0,00025 3,1875



 

      

 

                             (4.9) 
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        (4.10) 

Кутові мінори матриці квадратичної форми мають чергування знаків, 

починаючи з від’ємного. Тому за критерієм Сильвестра квадратична форма, а 

з нею і диференціал другого порядку d
2
Кк (Т, φ, υ, n

–
)Р, є від’ємно 

визначеними. Така умова є достатньою для існування у стаціонарній точці Р 

(21,145; 49,018; 0,147; 3956) максимуму коефіцієнта комфортності Кк (Т, φ, υ, 

n
–
). Відповідне максимальне значення коефіцієнту комфортності обчислено 

величиною: 

              
     max , , , 21,145;49,018;0,147;3956 0,818к к кK T n K P K     .      (4.11) 

Таким чином, отримані оптимальні мікрокліматичні параметри 

пропонуються до використання як критерії управління у системах керування 

пристроями зі створення комфортних і безпечних умов праці. 

 

4.3. Встановлення впливу електромагнітного навантаження на виробниче 

середовище та моделювання просторових розподілів магнітних полів 

працюючого електротехнічного обладнання 

 

Для визначення пріоритетності нормалізації фізичних факторів 

виробничого середовища та визначення ступеня і критичності впливу 
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електричних, магнітних й електромагнітних полів на значення інших 

показників доцільно провести експериментальні дослідження щодо 

напруженості ЕМП навколо поширеного електричного та електронного 

обладнання. 

Відомо, що стаціонарні магнітні поля за наявності спрямованого руху 

повітря впливають на перерозподіл концентрацій аероіонів обох знаків, що 

випливає з фундаментальних фізичних співвідношень. Ці поля накладаються 

на геомагнітне поле, а масивне феромагнітне обладнання змінює значення 

полів, як за величенною (модулем), так і за напрямком. Це потребує 

визначення критичності їх впливу. Змінні магнітні поля не мають прямого 

впливу на показники якості повітря, але потужні електричні машини є 

джерелом не передбачуваної генерації аероіонів, а магнітні поля таких 

джерел є додатковим фактором комбінованого впливу на працюючих [14, 

214]. Доцільно встановити принаймні критичні межі такого впливу, що 

можне здійснити моделюванням просторових поширень цих полів. У межах 

великих напруженостей змінного магнітного поля вимоги щодо показників 

інших факторів виробничого середовища зростають. 

У цехах холодної обробки металу показники виробничого середовища 

змінюються найбільш сильно, тому для аналізу комбінованого впливу 

фізичних факторів на працюючих нами було проведено дослідження 

параметрів обладнання саме на таких дільницях. Проведені вимірювання 

постійного магнітного поля у цеху холодної обробки металу, а саме – біля 

токарних і фрезерних верстатів. Результати вимірювань наведені у табл. 4.4. 

Аналіз отриманих результатів свідчить про значне, а у багатьох 

випадках – наднормативне спотворення геомагнітного поля на робочих 

містах поблизу масивного феромагнітного обладнання, крім того 

спостерігається інверсія складових магнітного поля що, на нашу думку, 

обумовлено впливом електричного обладнання. 

Існує думка, що намагніченість металоконструкцій може компенсувати 

зниження рівня геомагнітного поля. 
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Таблиця 4.4 – Зміна геомагнітного поля на робочих містах верстатників* 

Умови праці B, мкТл Bx By Bz 

Нпром. частота, 

А/м 

Цех 

Стаціонарне магнітне поле, 

фон (вимкнене обладнання) 

47 4,6 –45,7 –9,5  

46,9 –4 45,7 –8,6  

Стаціонарне магнітне поле 

(сусіднє приміщення) 
49 –9 47 –4 

 

Токарно-гвинторізний верстат (1К 62, 4,5 кВт) 

Постійне магнітне поле (фон) 46,8 –13 44,4 –6,5 
10 (двигун)/ 3,5 

(роб. місце) Постійне магнітне поле (роб. 

місце) 
47 –14,7 43 –6 

Токарний верстат (16К 20 Т1.02, 11 кВт, сервопривід 32кН) 

Постійне магнітне поле (роб. 

місце) 
28 –1 –26 0,9 10 (двигун) / 

5 (роб. місце)/ 

43 (привід) 
Стаціонарне магнітне поле 

(біля приводу) 
56 –26 20 –44 

Фрезерний верстат (6Б 75 ВФ) 

Постійне магнітне поле 

(привід ввімкнений) 
10 8 5 –18 

 

Постійне магнітне поле 

(привід під навантаженням) 
122 14 –112 45 

 

Постійне магнітне поле (роб. 

місце під навантаженням) 
23 –16 13 –8 

 

*Вимірювання проведено разом зі співробітниками НАУ Гливою В. А. 

та Перельот Т. М. 

 

Проте це не зовсім коректно, що випливає з фундаментального 

принципу суперпозиції магнітних полів. Частково такий ефект має місце за 

умови генерації технічними засобами статичних магнітних полів. Але 

здебільшого такі поля мають вищу напруженість і локалізовані у просторі, 
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тобто є неоднорідними на відміну від геомагнітного поля. 

Отриманий результат щодо спотворення геомагнітного поля не єдиний, 

який стосується розглянутого обладнання. Нами було проведено 

вимірювання змінних і стаціонарних магнітних полів біля потужного 

електропривода. Необхідність виконання таких досліджень обумовлення тім, 

що поряд зі значними рівнями змінних магнітних полів спостерігається 

наднормативна генерація аероіонів (до 25–35 тис. см
-3

). Результати 

вимірювань наведені у табл. 4.5. 

Таблиця 4.5 – Рівні магнітних полів біля потужного електропривода 

Умови праці 

Індукція постійного 

магнітного поля, 

мкТл 

Напруженості 

магнітних полів 

пром. частоти, А/м 

Система АД–ДПТ 

(АД с фазним ротором, 2,2 к Вт, МTF012–092–ДПТ, 3,5 кВт, П–42) 

Режим динамічного 

гальмування 

25 6,5 (відстань 1 м) 

 16 (відстань 0,5 м) 

 0,9 (фон) 

Режим двигуна 
49 (відстань 1 м) 0,9 (відстань 1 м) 

21 (відстань 0,5 м) 12 (відстань 0,5 м) 

АД, 7кВт, А–52/4А 

Робочий режим 
50 0,3 (відстань 1 м) 

 30 (відстань 0,5 м) 

ДПТ, 1,6 кВт, П–41 

Робочий режим 
0,2 (відстань 1 м)  

0,08 (відстань 0,5 м)  

Щитова  45 – 50  
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На сьогоднішній день найбільш жорсткі вимоги щодо фізичних 

факторів виробничого середовища висуваються до експлуатації 

обчислювальної техніки. У зв’язку з цим нами були проведенні дослідження 

які дозволяють простежити увесь комплекс фізичних факторів, зокрема 

рівнів електричних і магнітних полів яки жорстко регламентуються у двох 

частотних смугах     [96–98]. 

Наведенні данні загалом не перевищують гранично допустимих рівні 

магнітних полів при роботі з їх джерелами, але в усіх обстежених технічних 

засобах джерела поля мають фактично невиробничих характер, тобто всі 

рівні додаються до значень полів основного обладнання. Важливим є те, що 

ці магнітні поля набагато перевищують ГДР ЕМП при роботі з 

комп’ютерною технікою, тобто в усіх суміжних приміщеннях експлуатація 

засобів обчислювальної техніки формально заборонена. У таких умовах 

потрібно застосування екранування цих полів. 

Слід зауважити, що не дивлячись на запевнення виробників про повну 

безпечність сучасних рідкокристалічних моніторів, як було показано у розд. 1, 

існують певні данні щодо перевищення у багатьох випадках ГДР 

персональних комп’ютерів, навіть останніх років випуску. 

Було проведено обстеження моніторів діагоналями 22 і 24 дюйми. Усі 

монітори 2012–2014 років випуску. Вимірювання виконувалися за 

методиками, описаними у розділі 2.2. Попередні контрольні вимірювання 

показали, що через наявність з тильного боку таких моніторів металевого 

захисного покриття рівні електричних і магнітних складових 

електромагнітних полів таких моніторів із тильних і торцевих боків 

моніторів значно нижчі за нормативні. Тому інтерес становлять дані щодо 

рівнів цих полів із лицевого боку.  

У табл. 4.6 і 4.7 наведено напруженості електричних та індукції 

магнітних складових електромагнітних полів цих моніторів на відстанях 

0,5 м від екранів. 
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Таблиця 4.6 – Рівні напруженості електричного поля Е та індукції магнітного 

поля В на робочих містах користувачів комп’ютерної техніки 

(монітор з діагоналлю 22 дюйма) 

Номер 

вимірювання 

5 Гц–2кГц 2кГц–400 кГц 

Е, В/м В, нТл Е, В/м В, нТл 

1 16 48 1,5 8 

2 14 40 1,4 6 

3 16 44 1,4 7 

4 20 49 1,7 9 

5 24 53 2,2 10 

6 19 47 1,6 9 

7 16 46 1,5 6 

8 26 56 2,3 13 

9 21 48 1,8 10 

10 21 50 1,8 11 

 

Підтвердженням цьому є вимірювання спектра електричного поля у 

цьому діапазоні, який свідчить, що переважна інтенсивність електричного 

поля припадає на частоти 150–230 кГц, притаманні люмінесцентним лампам. 

Аналіз отриманих результатів свідчить, що переважна більшість 

випромінювальних властивостей моніторів таких типів припадає на 

електричні складові електромагнітного поля. При цьому для моніторів з 

діагоналями 24 дюйми у ряді випадків має місце перевищення гранично 

допустимих рівнів у діапазоні  2–400 кГц.  

Це пояснюється, на нашу думку, наявністю у моніторах 

люмінесцентних ламп підсвічування значної потужності. 
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Таблиця 4.7 – Рівні напруженості електричного поля Е та індукції магнітного 

поля В на робочих містах користувачів комп’ютерної техніки  

(монітор з діагоналлю 24 дюйма) 

Номер 

вимірювання 

5 Гц–2кГц 2кГц–400 кГц 

Е, В/м В, нТл Е, В/м В, нТл 

1 2 3 4 5 

1 18 84 2,6 14 

2 20 88 2,7 18 

3 18 82 2,7 15 

4 17 82 2,6 17 

5 15 78 2,6 14 

6 20 87 2,9 19 

7 14 76 2,5 16 

8 15 74 2,6 16 

9 17 83 2,7 18 

10 16 75 2,6 17 

 

Потужне електротехнічне обладнання є джерелами магнітних полів 

великої напруженості. Просторові розподіли цих полів є досить складними, 

тому експериментальне визначення їх структури та кількісних значень є 

трудомістким та економічно недоцільним. Найбільш раціональним є 

моделювання поширення полів навколо такого обладнання, що дозволяє 

визначити зони мінімальної напруженості магнітного поля, безпечної для 

експлуатаційників. 

Моделювання структури та амплітудних значень магнітних полів 

електротехнічного обладнання широко використовується при його розробленні. 

При цьому головними задачами є підвищення коефіцієнтів корисної дії, 

експлуатаційного ресурсу тощо, що обумовлює моделювання полів у 

внутрішніх зонах обладнання. 
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Задачі, пов’язані з моделюванням сумісності електротехнічного 

обладнання, стосуються, в основному, енергозаощадження. Останніми роками 

виконано низку досліджень стосовно просторових розподілів зовнішніх 

магнітних полів енергетичного обладнання. Втім більшість із них розглядають 

зони тимчасового перебування працівників: струмопроводи електростанцій, 

відкриті розподільчі пристрої, для яких виконання робіт регламентується 

спеціальними нормативами і не є типовим. 

Експериментальні дослідження [214] свідчать, що поблизу електричних 

машин спостерігається значне перевищення гранично допустимих рівнів 

магнітних полів. Наведена робота дозволила отримати прийнятний 

математичний апарат і розробити якісні моделі, які є основою для отримання 

просторових розподілів магнітних полів дипольного, дипольно-

квадрупольного типів. 

Експериментальні дослідження свідчать, що електричні машини змінного 

струму промислової частоти 50 Гц (електродвигуни, генератори) є джерелами 

магнітних полів гігієнічно значущих рівнів. Так, промислові електродвигуни 

серії АД генерують магнітні поля напруженістю від 15 до 30 А/м. Електричний 

привод побутового обладнання (холодильники, пральні машини) генерує 

магнітні поля індукцією 0,5–1,0 мкТл. 

Просторові розподіли цих полів різноманітні залежно від конструкції 

двигуна (генератора). Залежно від кількості полюсів електричної машини, 

генеровані нею магнітні поля можуть бути дипольними, квадрупольними тощо. 

Найбільш поширеними є чотириполюсні електричні машини зі структурою 

магнітного поля дипольно-квадрупольного типу. Максимальні напруженості 

дипольних та квадрупольних полів визначаються зі співвідношень: 

,
R4

m3
H        ,

R4

m2
H

4

2
23

1
1




                                         (4.12)
 

де m1, m2 – магнітні моменти; 

R – відстань до точки визначення напруженості магнітного поля. 

Утім визначення магнітних моментів є окремою задачею, що не завжди 
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зручно у практичній роботі. 

Розрахунки щодо фактичних рівнів магнітних полів навколо 

електричних машин доцільно здійснювати з урахуванням суттєвих гармонік 

поля та їх змін з відстанню. Найбільш прийнятним є використання рівняння 

Гауса для скалярного потенціалу. 

У сферичних координатах R, θ, φ функція розподілу магнітного поля 

джерела має вигляд: 
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де R0 – радіус сфери визначення потенціалу; 

anm, bnm – сталі коефіцієнти; 

,cosm

nP  – поліном Лежандра. 

При цьому R ≥ R0. 

Коефіцієнти а, b є амплітудами сферичних гармонік напруженості 

магнітного поля на сфері R0. 

Напруженість (індукція) магнітного поля визначається з наведеного 

рівняння, виходячи з фундаментальних співвідношень: 
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Доцільно розглянути перші сферичні гармоніки, яким відповідає 

найменше зниження рівня магнітного поля з відстанню. Це дипольна гармоніка 

(n = 1) та квадрупольна гармоніка (n = 2). 
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Радіальна компонента магнітного поля визначається з наведених 

співвідношень стандартною процедурою з використанням поліномів Лежандра 

у звичайній формі. 

Для n = 1: 
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Для n = 2: 
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Чотириполюсна електрична машина, наприклад турбогенератор, є 

джерелом магнітного поля дипольно-квадрупольного типу [99], тобто джерело, 

яке має дипольну та квадрупольну сферичні гармоніки поля. Магнітне поле 

навколо такого джерела характеризується сумою гармонік )1( n
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Розглядаючи зміну напруженості поля за =0 та =, приймаючи R0=1, 

отримуємо співвідношення: 
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Отриманий результат свідчить, що за умови =π результатом різної 

швидкості зниження напруженості дипольної та квадрупольної складових 

магнітного поля з відстанню існує точка, де Н=0. Моделювання просторового 

розподілу магнітного поля з використанням пакету Matlab за =, R=2 наведено 

на рис. 4.9. 

За наявності такої точки слід очікувати, що існує сектор або тілесний кут, 

у межах якого рівень магнітного поля будуть прийнятними або нижчими за 

гранично допустимі рівні. 

Отриманий результат дозволяє дійти висновку, що для джерел магнітного 
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поля дипольно-октупольного типу (наприклад, електричні машини постійного 

струму) існує лінія нульового магнітного поля і просторова зона з його 

мінімальними значеннями [268]. 

 

 

Рисунок 4.9 – Зміна напруженості магнітного поля поблизу чотириполюсної 

електричної машини (значення 3,14 відповідає ; 6,28 відповідно 2) 

 

Електромагнітні поля не мають прямого впливу, наприклад, на 

аероіоний склад повітря у виробничих приміщеннях, але треба враховувати 

синергетичний вплив кількох фізичних факторів, тобто наявність 

додаткового фактора негативного впливу на працюючих накладає більш 

жорсткі умови на нормалізацію параметрів виробничого середовища. До того 

ж, наприклад, чотириполюсні електричні машини є джерелами іонізації 

повітря, а електричні машини постійного струму впливають на дрейф аероіонів 

за наявності спрямованого руху повітря. 

Таким чином, наднормативна концентрація аероіонів біля колекторних 

електричних машин висуває додаткові умови до систем вентиляції. Вони 

повіни або видаляти надлишкові іоні з робочої зони, або розсіювати їх по 

виробничому приміщенню. 

Моделювання просторових розподілів магнітних полів працюючого 

електротехнічного обладнання є ефективним методом визначення та 

прогнозування електромагнітного навантаження на виробниче середовище. 
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4.4. Визначення взаємозв’язку параметрів електромагнітного поля, 

мікроклімату та показника комфортних умов праці 

 

Дані, отримані в останні роки, свідчать про істотний взаємний вплив 

електромагнітних та мікрокліматичних факторів, принаймні в межах окремих 

приміщень і будівель, що потребує проведення ретельних 

експериментальних і теоретичних досліджень у цій галузі. 

З урахуванням наявності у іонів некомпенсованого заряду вони повинні 

взаємодіяти з електричним (електростатичним) полем, а в деяких випадках – 

і з магнітним. У першу чергу це проявляється на глобальному рівні – в 

атмосфері. Низка експериментальних досліджень довели суттєвий вплив 

електромагнітних полів на концентрації аероіонів у приміщеннях. 

Визначення змін концентрацій аероіонів здійснювалося, в основному, за 

допомогою іонізаторів повітря з використанням коронних розрядів. Це не 

завжди дає коректні результати через великі вихідні концентрації аероіонів 

та значні градієнти їх концентрацій. 

Дослідження останніх років довели значний вплив електростатичних 

полів на динаміку аероіонного складу повітря. У попередньому підрозділу 

показано вплив концентрацій аероіонів на коефіцієнти комфортності 

середовища та їх залежність від відносної вологості та температури повітря. 

Викликає цікавість додавання до рівняння визначення коефіцієнтів 

комфортності значень електричних і магнітних полів у приміщенні чи 

будівлі. Це вимагає доповнення існуючих моделей щодо динаміки 

аероіонного складу повітря відповідними показниками. Для цього необхідно 

визначити критичні джерела електромагнітних полів та отримати кількісні 

дані щодо їх впливу на мікрокліматичні параметри. 

Найбільш критичним показником впливу на аероіонний склад повітря є 

електростатичні поля. У більшості приміщень вони обумовлені 

електризацією оздоблювальних матеріалів – підлогових покриттів, 

синтетичних шпалер, матеріалів меблів тощо. Значення напруженості цих 
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полів, виміряних у багатьох приміщеннях різного призначення, мають 

широкий діапазон – від 1–2 до 25–30 кВ/м і зазвичай є непередбачуваними. 

При цьому вплив електризації поверхонь і концентрацій аероіонів є 

взаємним, а саме: аероіони за великих концентрацій нейтралізують статичні 

заряди протилежних знаків, а електризовані поверхні змінюють просторові 

розподіли аероіонів та їх концентрації. 

Результати експериментальних досліджень підтверджуються 

розробленою математичною моделлю динаміки аероіонного складу повітря в 

умовах впливу електростатичних полів з урахуванням рекомбінації іонів та їх 

осідання на дрібнодисперсний пил [197, 248, 273]: 

     

(4.15) 

де n
– 

 та n
+ 

– відповідно концентрації негативних та позитивних легких 

аероіонів, см
-3

; 

q – рівень генерації пар легких аероіонів, см
-3

; 

α – коефіцієнт рекомбінації легких аероіонів; 

β
–
 та β

+
 – коефіцієнт осадження відповідно негативних та позитивних легких 

аероіонів на важких аероіонах протилежної полярності; 

N
–
 та N

+
 – відповідно концентрації негативних та позитивних важких 

аероіонів, см
-3

; 

β0
–
 та β0

+
 – коефіцієнт осадження відповідно негативних та позитивних 

легких аероіонів на нейтральних частинках; 

N – концентрація нейтральних частинок, см
-3

; 

µ
–
 та µ

+
 – рухливість відповідно негативних та позитивних легких аероіонів, 

згідно з [248] µ
–
=1,66 см

2
/(В·с), µ

+
=1,19 см

2
/(В·с); 

Е – напруженість електростатичного поля на відстані 1 см від його джерела, 

В/см; 

r – відстань від джерела електростатичного поля до досліджуваного 1 см
3
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повітря, см; 

n
+

r-1 – концентрація легких позитивних аероіонів в об’ємі 1 см
3
, що суміжний 

із досліджуваним з боку джерела електростатичного поля, см
-3

; 

n
–
r+1 – концентрація легких негативних аероіонів в об’ємі 1 см

3
, що суміжний 

із досліджуваним з боку, протилежного джерелу електростатичного поля, см
-3

. 

У даній системі рівнянь члени 2r

En
 та 

2r

En  враховують видалення 

легких аероіонів з об’єму повітря, що розглядається, під впливом 

електричного поля. Одночасно з процесами видалення легких аероіонів під 

впливом електричного поля будуть також відбуватися й процеси 

надходження легких аероіонів у досліджуваний об’єм повітря під впливом 

того ж електричного поля із суміжних об’ємів. Для врахування цих процесів 

у систему рівнянь (4.15) були додані члени 
2

1

)1( 







r

Enr
 та 

2

1

)1( 







r

Enr
. 

Слід зазначити, що у випадку дії негативного електростатичного поля 

на легкі аероіони перше рівняння буде описувати динаміку концентрацій 

позитивних аероіонів, а друге – від’ємних. 

Система рівнянь (4.15) є загальним виразом, що описує зміну 

концентрації легких аероіонів під дією електростатичного поля, проте при 

розрахунку концентрацій на відстані 1 см вона матиме інший вигляд, 

оскільки не буде відсутнє надходження позитивних аероіонів з боку джерела 

електростатичного поля ( 0
)1( 2

1 








r

Enr
), тому концентрація легких аероіонів на 

відстані 1 см від джерела електростатичного поля буде описуватися 

системою рівнянь: 
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                    (4.16) 

У той же час рівні електромагнітних полів і концентрації аероіонів 
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залежать від відносної вологості повітря, яка, у свою чергу, залежить від 

температури.  

Рівні електризації поверхонь залежать від електричних властивостей 

повітря, які, у свою чергу, залежать від мікрокліматичних показників: 

    dT

d
Тк



 
1

, К
-1

 ,                          (4.17) 

    dP

d
Бк



 
1

, Па
-1

 ,                          (4.18) 

де 
кT  – температурний коефіцієнт діелектричної проникності, 

кБ  – баричний коефіцієнт діелектричної проникності, 

ε – діелектрична проникність повітря, 

Т – абсолютна температура, 

Р – атмосферний тиск. 

Проте ці залежності некритичні з точки зору охорони праці та 

санітарно-гігієнічного стану приміщень. У той же час підвищення вологості 

спричиняє значне зростання питомої провідності повітря  та зниження його 

діелектричної міцності (стійкість до електричного пробиття). Вплив цих 

показників на напруженості електричних полів можна проілюструвати, 

використовуючи відому емпіричну формулу Піка для окремого провідника, 

яка використовується для розрахунків продуктивності абсолютної більшості 

іонізаторів повітря: 

                                     

    520 1025
1,24 

k
UU

d

r
fP

 ,                       (4.19) 

де P – втрати потужності на коронні розряди; 

 – густина повітря; 

f – частота електроструму; 

r0 – радіус окремого провідника; 

d – відстань між дротами; 

U – напруга у дроті. 

Uk – напруга виникнення коронного розряду, що обчислюється за виразом 
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,ln2,21

0

m
r

d
U

k
 

 

де m – коефіцієнт погоди (для сухого повітря m=1, для вологого – m=2). 

З наведених співвідношень визначається напруженість електричного 

поля у стаціонарному режимі: 

0
2

1

R

P

lR
E

a




,

                 (4.20) 

де а – фактична електропровідність повітря за даних умов; 

R0 – електричний опір циліндра, коаксіального провідника радіусом R і 

довжиною l. 

Звичайно наведений приклад має ілюстративний характер. У ньому 

фактично розглядається циліндричний конденсатор, однією обкладинкою 

якого є електричний дріт, утім аналогічна картина спостерігається й для 

плоскої зарядженої поверхні. У будь-якому випадку електричне поле є 

причиною дрейфу аероіонів, який підвищується зі зростанням напруженості 

поля. При цьому мікророзряди відіграють двояку роль, аналогічну дії 

коронного іонізатора: генеруючі іони, вони одночасно генерують 

непередбачувану кількість озону (O3) та сполук азоту (NOx). 

Ефект впливу електричного поля на аероіонний склад повітря 

проявляється й на глобальному рівні, тобто в атмосфері. 

В останні роки фахівцями з електромагнітної безпеки та 

електромагнітної екології багато уваги приділяється впливу змін 

геомагнітного поля на здоров’я людей. Результатом досліджень було 

введення в дію міжнародного нормативу щодо допустимого зниження 

напруженості геомагнітного поля у виробничих та побутових умовах. Проект 

аналогічного національного стандарту розроблено й в Україні. У той же час 

впливу електричного поля Землі на людей не приділяється достатньо уваги. 

Відомо, що Земля має від’ємний заряд  310
5 

Кл, а різниця потенціалів між 

іоносферою та поверхнею Землі складає 200–250 кВ, як у великому 
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сферичному конденсаторі. У середніх широтах, як в Україні, напруженість 

електричного поля біля поверхні Землі складає приблизно 130 В/м, що 

істотно впливає на аероіонний склад повітря, а точніше – на зміни 

концентрацій аероіонів різних знаків протягом доби. Це з’ясовано в 

результаті проведення відповідних досліджень. Вимірювання виконувалися в 

заміській зоні, що виключало техногенний вплив на концентрації аероіонів 

(табл. 4.8). 

Таблиця 4.8 – Зміна аероіонного складу повітря протягом дня 

Час дня n
-
, см

-3 
n

+
, см

-3 

8
00

 – 8
30 

150 70 

15
30

 – 16
00 

120 0 

20
00

 – 20
30 

70 250 

22
00

 – 22
30 

110 3100 

 

Аналіз отриманих результатів свідчить, що навіть за відсутності джерел 

деіонізації аероіонний склад повітря далекий від оптимального. При цьому 

відбуваються значні зміни концентрацій. У денний час спостерігається 

значний винос аероіонів за рахунок конвективних висхідних потоків повітря. 

Після заходу Сонця цей процес припиняється й відбувається значне 

підвищення концентрацій позитивних аероіонів, які пересуваються за рахунок 

електричного поля у бік від’ємна зарядженої поверхні Землі. Цей факт є 

важливим із точки зору забезпечення мікрокліматичних умов у будівлях і 

спорудах. При організації як природної, так і примусової вентиляції 

приміщень слід враховувати зміни складу зовнішнього повітря внаслідок 

електричних процесів в атмосфері. При використанні примусової вентиляції 

слід також ураховувати часткову деіонізацію повітря через електризацію 

поверхонь повітропроводів. 

Проведені автором дослідження спектрального складу магнітних полів 

у приміщеннях різного призначення, а також у міському електричному 
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транспорті показали наявність значних рівнів стаціонарних магнітних полів 

(крім геомагнітної складової). Походження цих полів не є предметом даного 

дослідження, але їх наявність є встановленим фактом. Такі поля можуть 

суттєво впливати на мікрокліматичні показники повітря через перерозподіл 

концентрацій аероіонів різних знаків. З фундаментальних фізичних законів 

відомо, що магнітні поля впливають тільки на рухомі заряди, якими в 

нашому випадку є аероіони. 

У загальному випадку 

 BVF  q ,                  (4.21) 

де F – сила, що впливає на заряджену частинку; 

q – заряд частинки; 

V – її швидкість; 

B – індукція магнітного поля. 

Модуль цієї сили 

qVBsinF  , 

де  – кут між векторами V і B. 

Нами доведено залежність зміни концентрації аероіонів від 

мікрокліматичних параметрів повітряного середовища приміщень [269], де 

модель зв’язку швидкості руху повітря з коефіцієнтом комфортності, 

температурою, відносною вологістю та концентрацією аероіонів має вигляд: 
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 (4.22) 

де Т – температура у приміщені, 
о 
С;  

φ – відносна вологість повітря, %; 

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

-3
; 

Кк – коефіцієнт комфортності, в.о.; 

Тоді сила, що впливає на заряджену частинку: 
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(4.23) 

Наведене співвідношення свідчить про глибинний зв’язок усіх 

фізичних факторів середовища між собою та комфортністю виробничих 

умов. 

Прискорення частинки розраховується, виходячи зі співвідношення 

dt

d
m

V
F  . 

Відомо, що вміст супероксиду О2
–

 становить близько 95 % негативно 

заряджених аероіонів з найбільшим часом життя, тому розрахунок швидкості 

дрейфу у магнітному полі виконаємо саме для нього. Вважаємо його 

однозарядним (1,610
-19

 Кл), а масу розрахуємо зі співвідношень 

молекулярно-кінетичної теорії (
AN

M
m  , де M – молярна маса, N – число 

Авогадро). 

За швидкості спрямованого руху повітря у приміщенні 0,1 м/с та 

індукції магнітного поля 1 мкТл (цілком реальні умови для багатьох 

виробничих приміщень) прискорення аероіонів буде складати 0,3 м/с
2
. При 

цьому позитивні аероіони рухатимуться у протилежний бік. 

Таким чином, ми маємо суттєвий перерозподіл концентрацій аероіонів 

під впливом магнітного поля. 

Такий же ефект, причому непередбачуваний, може мати місце в умовах 

спотвореного геомагнітного поля. На сьогодні це особливо актуально з 
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огляду на розвиток висотного будівництва. Відомо, що найбільший вплив на 

рівні зовнішніх постійних магнітних полів (у даному випадку геомагнітного 

поля) мають масивні феромагнітні конструкції. Це відповідає 

фундаментальному фізичному принципу спрямованості наведеного 

магнітного поля, яке спрямовано завжди у бік, протилежний силовим лініям 

напруженості магнітного поля, що його викликало. 

При виконанні таких досліджень слід ураховувати низку супутніх 

факторів, а саме: 

 номенклатуру будівельних матеріалів, використаних при монтажі 

виробничої будівлі (загальні маси й просторові структури несучих сталевих 

конструкцій); 

 орієнтацію будівлі відносно силових ліній геомагнітного поля, а у 

деяких випадках – і магнітне нахилення. Останнє обумовлюється наявністю 

вертикальної та горизонтальної складових геомагнітного поля; 

 можливість підсилення рівня геомагнітного поля за певних взаємних 

орієнтацій будівельних конструкцій та обладнання. 

Для визначення рівнів зниження геомагнітного поля доцільно 

використовувати коефіцієнт гіпогеомагнітності конструкції k, який визначає 

інтенсивність ослаблення геомагнітного поля металевою конструкцією. 

Експериментальні дослідження рівнів геомагнітних полів виконувались 

за допомогою повіреного магнітометра МТМ–01. 

Переважну більшість промислових будівель побудовано із 

залізобетонних конструкцій, екрануючі властивості яких відомі. Найбільший 

ефект зниження рівня поля дають вертикальні арматурні конструкції 

(вертикальна складова природного геомагнітного поля на широті Києва складає 

приблизно 46,6 мкТл, а горизонтальна – 18,1 мкТл і модуль 50 мкТл). 

Натурні вимірювання показали, що у приміщенні другого поверху 

промислової будівлі на висоті 1,5 м від підлоги геомагнітне поле біля 

капітальної стіни має індукцію 21–22 мкТл і лінійно зростає до 44 мкТл на 

відстані 5 м від стіни. На п’ятому поверсі показники 16–18 мкТл зростають 
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до 32–34 мкТл. У місцях примикання вертикальної й горизонтальної 

конструкцій на відстані 1 м від кута підсилення природного поля складає 5–6 

мкТл. Наведені дані є усередненими через досить значні аномалії 

геомагнітного поля навіть в одному районі міста [273].  

У будівлях однакової конструкції, орієнтованих у напрямку північ–

південь, коефіцієнт k приблизно на 20 % більший, ніж для аналогічної 

будівлі, орієнтованої у напрямку схід–захід. Це обумовлено загальною 

довжиною феромагнітних елементів будівельних конструкцій (за умови  їх 

суцільності). Виходячи з цього, можна констатувати, що такі залізобетонні 

конструкції є найбільш несприятливими щодо рівнів геомагнітного поля. При 

цьому значний вплив на результуюче магнітне поле у приміщеннях мають 

процеси намагнічування та розмагнічування металевої конструкції під 

впливом зовнішнього постійного магнітного поля. 

Розглянемо ці процеси у вертикальній феромагнітній колоні (рис. 4.10). 

Вважаючи форму вертикальної несучої сталевої конструкції 

циліндричною, діаметром а та висотою h, розрахуємо ослаблення 

геомагнітного поля поблизу цієї колони. 

Вважаємо, що відносна магнітна проникність 1=1. Значення 2 для 

конструкційних сталей – 100–200. 
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Рисунок 4.10 – До розрахунку рівня магнітного поля поблизу феромагнітної 

опорної конструкції: В0 – індукція зовнішнього магнітного поля;  

В1 – індукція спотвореного магнітного поля 



169 

 

Виходячи з викладеного вище, 

В1 = В0 + Вi,, 

де Вi  – індукція магнітного поля, яка виникла за рахунок наведеної 

намагніченості конструкції. 

У будь-якій точці за її межами виконується умова 0 < В1 < В0. 

Коефіцієнт гіпогеомагнітності поля К визначається як 
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де 0 < К < 1, 

тобто рівень ослаблення геомагнітного поля у будь-якій точці за 

межами колони є суперпозицією полів В0 і В1 та залежить від поля значення 

Вi, вектор якого завжди спрямований протилежно В0. Значення Вi є 

функціональною залежністю 

                                             Вi = f (В0, V, N, 2),                                          (4.24) 

де V – об’єм колони; 

N – коефіцієнт розмагнічування колони; 

2 – магнітна проникність конструкційної сталі. 

Відомо, що коефіцієнт розмагнічування феромагнітної циліндричної 

конструкції залежить від співвідношення h/а та нелінійно змінюється від 0,3 

до 0,0003 за зміни h/а від 1 до 100 [220]. 

Збільшення співвідношення h/а веде до збільшення об’єму V, що має 

наслідком зниження рівня геомагнітного поля. Одночасно зі збільшенням h/а 

нелінійно знижується значення коефіцієнта розмагнічування N, що зменшує 

ослаблення геомагнітного поля. Вплив цих двох протилежних процесів 

обумовлює наявність екстремума за визначеного значення h/а. 

Розрахунки показали, що за умови 2 = 100, В0 = 46,6 мкТл найбільш 

вагоме зниження рівня геомагнітного поля на лінії, перпендикулярній 

середині колони, відбувається за співвідношення h/а – 10–16, а значення 

вертикальної складової геомагнітного поля перебуває в межах 14–18 мкТл, 

що значно нижче за рівень, регламентований у проекті відповідного 
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нормативу України та міжнародному стандарті для восьмигодинного 

робочого дня. Наведені результати підтверджені методом натурного 

моделювання. 

Розгляд тільки одного фактора, який знижує рівень геомагнітного поля 

до критичного, свідчить про необхідність визначення такого впливу з боку 

комплексу факторів – масивного металевого обладнання: верстатів, 

турбогенераторів, індукційних печей та майданчиків з їх обслуговування 

(зазвичай сталевих). Останні потребують приладних обстежень через їх 

великі площі та можливості впливу на електромагнітну обстановку за 

рахунок інших фізичних механізмів.  

Таким чином, перерозподіл рівнів інших фізичних факторів під 

впливом таких полів непередбачуваний і повинен розглядатися у кожному 

окремому випадку. 

Розроблення загальної моделі такого перерозподілу, яка б дозволила 

отримати кількісні дані для прогнозування градієнтів концентрацій аероіонів 

обох знаків, досить проблематичне. Це пояснюється впливом на цей параметр 

багатьох факторів – спрямованої швидкості повітря, яка змінюється за рахунок 

його в’язкості, геометричних параметрів приміщення, однорідності магнітного 

поля тощо. У цій ситуації доцільним є проведення попередніх 

експериментальних досліджень у тестових приміщеннях з можливістю 

регулювання необхідних показників. Це надасть фактичний матеріал для 

подальших узагальнюючих робіт у цьому напрямі. 

 

4.5. Оцінка комплексного впливу електромагнітних полів й аероіонного 

складу повітря виробничих приміщень на організм людини при плануванні 

працеохоронних заходів 

 

Постійне нарощування електричних потужностей виробничого 

обладнання, а також тенденції різкого збільшення кількості, видів і 

потужностей електричної побутової техніки призводить до збільшення 
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негативного впливу на людей різноманітних шкідливих фізичних факторів, 

одним із яких є вплив електромагнітних полів (ЕМП) і випромінювань. 

Спосіб життя цивілізованої людини припускає, що на досить 

обмеженій площі квартири концентрується велика кількість усілякої 

побутової техніки – від комп’ютерів, фенів, кофемолок до більш потужних 

пральних та машин для миття посуду. Про збільшення рівнів ЕМП у наших 

будинках може свідчити той факт, що за останні 10–15 років струмові 

номінали плавких запобіжників й автоматів на вході силової мережі у 

квартирах збільшилися із 5–6 до 20–25 А. Це означає збільшення споживаної 

потужності в 10–25 разів й, як наслідок, збільшення рівнів ЕМП у квартирах 

у 5–6 разів. Також варто враховувати, що електромагнітну енергію 

випромінюють і багато інших технічних засобів, основні функції яких не 

пов’язані з навмисним процесом випромінювання, наприклад, енергетичні 

установки, електрифікований транспорт, лінії електропередач ЛЕП і т.п.. 

На теперішній час вважається, що рівень електромагнітного 

забруднення поки не набув глобально небезпечного характеру, та значно 

частіше відбувається перевищення нормованих гранично допустимі рівнів 

ЕМП. Але зміни в біологічному середовищі свідчать про інше – набувають 

поширення мутагенні зміни, зникають окремі біологічні види тварин і 

рослин, що спонукає до пошуку засобів захисту працюючих за присутності у 

виробничих приміщеннях потужних джерел ЕМП.  

Масова комп’ютеризація виробництва й побуту призвела до того, що 

велика кількість людей, у тому числі й діти, проводять тривалий час у 

комп’ютера не тільки як джерела інформації, але й як джерела енергетичного 

забруднення, причому перебуваючи в безпосередньої близькості від нього. 

Електромагнітні поля, що супроводжують застосування людиною 

електроенергії промислової частоти й комп’ютерів, викликають певне 

занепокоєння у фахівців з охорони праці, екологів, гігієністів і т.д. 

З урахуванням вищевикладеного та задля створення загального 

комплексу організаційних і технічних працеохоронних заходів захисту 
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людини від ЕМП, необхідно проведення досліджень впливу ЕМП на організм 

людини з урахуванням медико-біологічних аспектів [280, 282, 284]. 

Процес зростання виробництва, утворення інфраструктури (транспорт, 

зв’язок і т.п.) призвели до різкого зростання обміну речовин й енергії між 

суспільством і біосферою. Вплив людини на виробниче середовище – це 

антропогенно-техногенний вплив, а також це речовина й енергія, які або 

взагалі не є характерними для біо- та техносфери, але є  характерними їхніми 

концентраціями та інтенсивністю. У вигляді енергії виробниче середовище 

забруднюється теплом, іонізуючим випромінюванням, електромагнітними 

полями (ЕМП), світловою енергією (у тому числі, ультрафіолетовим й 

інфрачервоним випромінюванням), акустичним шумом, вібрацією, 

ультразвуком. З цього погляду ЕМП – це один із видів енергетичного 

забруднення виробничого та навколишнього природного середовища (рис. 

4.11). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.11 – Фактори формування фізичного забруднення виробничого 

середовища 
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Енергетичне забруднення (крім теплового і радіаційного) не 

акумулюється в приміщенні, а впливає лише під час його виробництва. 

Акумулююче забруднення – це шкідливі речовини й деякі види енергії, що 

здатні, на відміну від неакумулюючих, накопичуватися у виробничому 

середовищі та організмі людини, що перетворює ЕМП, особливо штучного 

походження, на небезпечний виробничий фактор. 

У результаті дії ЕМП можливі як гострі, так і хронічні ураження, 

порушення в системах й органах, функціональні порушення в діяльності 

нервово-психічної, серцево-судинної, ендокринної, кровотворної й іншої 

систем. 

Зазвичай зміни діяльності нервової й серцево-судинної систем зворотні 

й, як правило, зменшуються та зникають при знятті впливу ЕМП і 

поліпшенні виробничих умов. Однак тривалий й інтенсивний вплив ЕМП 

призводить до стійких порушень і захворювань. 

До складу біосфери входять ЕМП природного й штучного походження. 

В спектрі природних електромагнітних полів умовно виділяють кілька 

компонентів Земного, навколо Земного й Космічного походження – це 

постійне магнітне поле Землі (геомагнітне поле), електричне поле Землі й 

змінні електромагнітні поля в діапазоні частот 1012 Гц (рис. 4.12). 

Гіпогеоелектромагнітні умови, тобто умови, коли зменшено або зовсім 

відсутнє електричне й /або магнітне поле Землі, призводять до стресового 

стану організмів й, зрештою, до його смерті. Діапазон частот 

випромінюваних ЕМП – промислові частоти й весь радіочастотний діапазон. 

Інтенсивність випромінювання залежить від потужності технічних засобів, 

параметрів випромінювачів, далекості точки спостереження й т.д. 

Характерною рисою цього виду випромінювання є висока когерентність, 

тобто частотна й фазова стабільність, а також просторова концентрація 

електромагнітної енергії. ЕМП штучного походження набагато перевищують 

потужність природного електромагнітного поля. 
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Рисунок 4.12 – Зонування умов праці при дії електромагнітних полів 
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на змінах її електрофізичних параметрів – діелектричної проникності «ε» й 

питомої електричної провідності «σ».  

Для людини як біологічного об’єкта відбуваються ті ж самі процеси, 

але не тільки на рівні клітин, але й на органо-тканинному рівні організації 

живої матерії. 

Величина поглиненої біологічним об’єктом енергії або дози залежить 

як від параметрів ЕМП (інтенсивності, частоти, виду модуляції, структури й 

т.д.), так і від характеристик, розмірів, форми й положення людини відносно 

поширення ЕМП. Крім того, часто варто враховувати навколишню ситуацію 

біля працівника – наявність відбиваючих електромагнітне випромінювання 

конструкцій, заземлення, параметрів поверхонь, що підстилають, і т.д. 

Нормування електромагнітних полів у навколишньому середовищі з 

точки зору охорони праці – це встановлення гранично допустимих рівнів 

фактора, що впливає. Важливими компонентами визначення внеску 

фізичного забруднення у формування небезпеки є нормовані показники, зі 

значеннями яких необхідно співставляти отримані результати спостережень та 

аналізу конкретної обстановки. Проблема нормування є достатньо складною. 

Фахівці зіштовхуються з різними аспектами цієї проблеми. 

Ідентифікація небезпеки впливу факторів фізичного забруднення – це 

свого роду діагностика наявності шкідливих факторів середовища та процес 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків між їх впливом і змінами в стані 

здоров’я людини. 

Тому ми вважаємо, що при плануванні працеохоронних заходів із 

захисту людині від впливу ЕМП, за потрібне визначити впливи 

електромагнітних полів на зміни в органах, тканинах, окремих органах і 

системах при постійному знаходженні в колі їх знаходження.  

У ході досліджень було з’ясовано, що найбільш показовими є зміни 

електричної провідності, діелектричної проникності, а також визначення 

тангенсу кутів змін діелектричних проникностей жирової та кісткової 

тканини, що наведено на рис. 4.13–4.18 [282, 284]. 
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Рисунок  4.13 – Графік залежності діелектричної проникності  

жирової тканини від частоти хвиль ЕМП 

 

 

Рисунок 4.14 – Графік залежності тангенсу кута діелектричних втрат  

жирової тканини від частоти хвиль ЕМП 
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Рисунок 4.15 – Графік залежності електропровідність жирової тканини  

від частоти хвиль ЕМП 

Результати свідчать, що найбільшим змінам жирова тканина піддається 

в інтервалі частот ЕМП від 1 до 100 кГц. У цьому діапазоні тканина 

найбільше відбуваються структурні зміни на молекулярному рівні, оскільки 

може змінюватись просторова орієнтація молекул жирів, складових молекул 

– зміна ліпофобних властивостей на ліпофільні. Це означає, що жирова 

тканина втрачає свої захисні властивості стосовно дії ЕМП, тобто втрачає 

здатність до екранування електромагнітного опромінення. 

 

Рисунок 4.16 – Графік залежності тангенсу кута діелектричних втрат  

кісткової тканини від частоти хвиль ЕМП 
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Рисунок 4.17 – Графік залежності електропровідність кісткової тканини  

від частоти хвиль ЕМП 

 

 

Рисунок 4.18 – Графік залежності діелектричної проникності  

кісткової тканини від частоти хвиль ЕМП 
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З нашої точки зору найбільші втрати спостерігаються в діапазоні 5 Гц–

100 кГц (найбільш поширені частоти працюючого промислового обладнання) 

пов’язані зі зміною біохімічних властивостей атомів і молекул, що 

становлять кісткову тканину. При цьому змінюються і оптичні властивості 

молекул, а відповідно стійкість клітинних мембран до дії електромагнітних 

хвиль. 

Також під дією електромагнітних полів відбувається заміна хімічно і 

біологічно активних D(–)-ізомерів амінокислот, білків, пептидів на неактивні 

D(+)-, L(–)-ізомери, тобто в загальному випадку утворюються рацематы – 

біохімічні структури, не здатні реагувати на дію ЕМП, що призводить до 

втрати захисних властивостей біологічних тканин, органів і систем від 

впливу ЕМП. У зв’язку з цим, необхідно більш детально проаналізувати 

причини втрати захисних властивостей. 

Слід підкреслити, що взаємодія молекул біологічних об'єктів з 

електромагнітним полем не можна розглядати окремо – як взаємодія з 

електричними і магнітними полями. З нашої точки зору дія 

електромагнітного поля базується на орієнтації атомів і молекул за напрямом 

поля і проти нього, тобто у відповідності до законів квантової механіки 

можливі два рівня електромагнітної енергії атомів і молекул: спін ядер атомів 

або молекул як сукупності атомів паралельний напруженості 

електромагнітного поля або антипаралельний до неї. З біохімічної точки зору 

в цьому випадку можна говорити про паралельну і антипаралельну 

орієнтацію спінів електронів атомів і молекул біологічних тканин і органів, 

що піддаються впливу електромагнітного поля. Тоді різниця енергій між 

двома спіновими станами може бути описана рівнянням: 

                                              




2

hB
E o ,                                            (4.25) 

де γ – гідромагнітне відношення, що характеризує ядро кожного окремого 

атома або атомів, що складають окрему молекулу, с
–1

Тл
–1

;  
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Во – магнітна індукція діючого електромагнітного поля, Тл; 

h – постійна Планка. 

ΔЕ, що відповідає двом спіновим станів окремих атомів або сукупності 

атомів окремих молекул є функцією діючого електромагнітного поля і 

гідромагнітного відношення: 

),( oBfE  .                                                             (4.26) 

Тоді, гідромагнітне відношення, що визначається як відношення 

магнітного і механічного моментів атомів або молекул, є характеристикою 

взаємодії атомів або молекул з електромагнітним полем і, в кінцевому 

підсумку, буде визначати біохімічні зміни в тканинах і органах біологічного 

об’єкта – в нашому випадку зміни в тканинах працюючих під дією 

електромагнітних полів електротехнічного обладнання виробничих 

приміщеннях. 

При звичайної температури, характерною для біологічних об’єктів, 

хімічні зв’язки відчувають коливання під дією електромагнітного поля з 

певною частотою хвиль. У будь-якому випадку відбувається поглинання 

енергії цього поля, що призводить до збільшення амплітуди коливань 

хімічних зв’язків атомів і молекул у тканинах і органах. В даному випадку 

можна вести мову про так звані валентні коливання зв’язків вуглець–вуглець, 

вуглець–водень, вуглець–кисень, вуглець–азот і т.п. Частота валентних 

коливань хімічних зв’язків описується рівнянням (закон Гука): 




k

c2

1
 ,                                                                     (4.27) 

де ν – частота валентних коливань; 

μ – приведена маса зв’язку, визначається як 
21

21

mm

mm


 (m1, m2 – маси атомів, 

що утворили хімічний зв’язок); 

k – постійна, що визначає енергетичну міцність зв’язку, тобто відношення 

енергії утворення зв’язку до енергії її розриву; 

с – швидкість світла. 
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Таким чином, якщо частота хвиль електромагнітного поля дорівнює 

або більше частоти валентних коливань хімічних зв’язків, то атоми, 

молекули тканин, а відповідно, і тканина в цілому відчувають вплив 

електромагнітного поля, тобто власні деформаційні і обертальні коливання 

іонів, електронів призводять до розриву хімічних зв’язків молекул 

біологічних тканин, органів і систем людини, у зв’язку з чим вони втрачають 

свої екранно-захисні властивості від впливу електромагнітних полів. 

Крім цього, слід зазначити, що дія електромагнітних полів на біологічні 

об’єкти знаходиться в тісному взаємозв’язку з іншим значущим показником 

комфортності виробничої середовища – аероіонним складом повітря 

приміщень. Значення концентрацій аероіонів у повітряному середовищі 

виробничих приміщеннях має потужний вплив на фізіологічні процеси, що 

протікають в організмі людини [279]. При цьому зміна кількості негативних і 

позитивних аероіонів має прямо протилежний ефект.  

Збільшення загальної кількості негативних аероіонів призводить до 

зменшення швидкості осідання еритроцитів; збільшення числа еритроцитів і 

зменшення лейкоцитів; зниження згортання крові і підвищення її в’язкості; 

зниження кількості калію і збільшення кальцію; швидкого зменшення 

накопиченої молочної кислоти у крові, викликаної м’язової роботою; 

зростанням в середньому на 50 % рівня тканинного дихання. Однак при 

цьому підвищується споживання кисню і виділення вуглекислоти. 

Збільшення ж кількості позитивних аероінів викликає абсолютно 

протилежні явища в перерахованих вище фізіологічних процесах. 

Крім цього, при збільшенням концентрації негативних іонів у здорових 

людей спостерігається підвищення кількості цукру в крові, а у хворих на 

діабет, навпаки, – його виразне зниження.  

У задушливих непровітрюваних приміщеннях присутній надлишок 

позитивних і недолік негативних аероіонів, що є в більшості випадків 

причиною підвищеної стомлюваності, втоми, втрати апетиту, головного 

болю, безсонні, слабкості, запаморочення, ослаблення пам’яті. 

На рис. 4.19 наведено науково обґрунтований комплекс організаційних 
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і технічних заходів щодо захисту навколишнього середовища й людини від 

впливу електромагнітних полів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.19 – Структура системи захисту навколишнього середовища  

і людини від електромагнітних полів 

 

До них належать, по-перше, «пасивні» методи захисту – це захист 

відстанню (організація санітарних зон), часом (обмеження часу перебування 

в зоні впливу електромагнітних полів), екранування (застосування 

поглинаючих і екрануючих матеріалів), містобудівні заходи (озеленення, 

спеціальне планування прилеглих до випромінюючих об'єктів районів, 

використання природного й створення штучного рельєфу, що затінює) і т.д. 

Екранування не може розглядатися одним зі способів пасивного захисту. 

Проблематичними є для людини й методи захисту, пов’язані з обмеженням 

часу перебування людини в зоні впливу ЕМП. Існуючи на цей час Державні 

нормативні документи не містять для населення подібних регламентацій, і 

передбачається, що населення піддається впливу ЕМП цілодобово. Таким 

чином, одним з основних видів пасивного захисту для працівників є захист 

відстанню. 
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Засоби індивідуального захисту застосовуються зазвичай для 

виробничого персоналу, коли інші захисні міри неможливі або недостатньо 

ефективні: при проході через зони підвищеної інтенсивності ЕМП, при 

ремонтних і налагоджувальних роботах в аварійних ситуаціях, під час 

короткочасного контролю й виміру ЕМП. Такі засоби незручні для людини, 

обмежують його рухливість і можливість виконання операцій, погіршують 

гігієнічні умови. 

Засоби індивідуального захисту ґрунтуються на принципі екранування  

людиною ЕМП і поглинання їх відбиваючими матеріалами. Для захисту тіла 

застосовується одяг із металізованих тканин і радіопоглинаючих матеріалів. 

Металізована тканина складається із бавовняних або капронових ниток, 

оповитих або сполучених із тонким металевим дротом. Тканина стає 

подібною до металічної екрануючої сітки. 

Таким чином, розвиток методів аналізу полів поблизу випромінювачів 

дозволяє вдосконалювати «активні» методи захисту, до яких слід віднести 

зменшення випромінюваних потужностей, перенос і реконструкцію 

випромінюючих елементів, зміну режимів роботи технічних засобів і т.д. 

Вочевидь, що всі методи активного захисту необхідно застосовувати і для 

людини, але це питання потребує подальших досліджень. 

 

Висновки до 4 розділу 

 

1. Отримано чотирифакторну регресійну модель коефіцієнта 

комфортності залежно від температури, відносної вологості, швидкості руху 

повітря в приміщенні та концентрацій негативних аероіонів. Аналіз 

результатів моделювання підтвердив, що найбільший вплив на величину 

коефіцієнта комфортності мають парна взаємодія температури і вологості 

повітря та швидкість руху повітря незалежно від інших факторів. Менший 

вплив концентрації аероіонів на комфортність, не знижує важливість впливу 

цього фактора на працездатність персоналу, що потребує обов’язкового його 
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врахування при використання зазначеної моделі в побудові систем керування 

фізичними факторами в робочої зоні. 

2. Нелінійна залежність коефіцієнта комфортності досліджена на 

екстремум і знайдений максимум величиною 0,818 із чисельними значеннями 

координат – температура 21,5 
о
С, відносна вологість 49 %, швидкість руху 

повітря 0,15 м/с, концентрація негативних аероіонів 3956 см
–3

 відповідно. 

3. Показано, що найбільш прийнятним математичним апаратом для 

отримання достовірних вихідних даних щодо просторових розподілів змінних 

магнітних полів є рівняння Гауса для скалярного потенціалу, яке дозволяє 

враховувати необхідну кількість гармонік магнітного поля. Порівняння 

розрахункових і експериментальних даних показали їх розбіжність у 5–7%, що 

є прийнятною збіжністю теоретичних та експериментальних результатів. 

Отримані результати дозволяють визначити зони безпечного перебування 

людей навколо електротехнічного обладнання з різними структурами 

магнітного поля та різними закономірностями просторових змін. 

4. Показано, що вагомим фактором впливу на мікрокліматичні 

показники є електростатичні поля, що утворюються за рахунок електризації 

поверхонь. При цьому їх вплив має як позитивний характер (осідання 

дрібнодисперсного пилу на ці поверхні), так і негативний (деіонізація 

повітря). Привалюючою є деоіонізація повітря за рахунок взаємодії з 

зарядженими поверхнями, яка монотонно зніжується зі зростанням відносної 

волості повітря (y=ax
3
+ bx

2 
+ cx + d, R² = 0,95–0,99). 

5. Доведено, що за умови наявності або зміни спрямованості руху 

повітря внаслідок дії природної та штучної вентиляції стаціонарні магнітні 

поля спричиняють перерозподіл концентрацій негативних і позитивних 

аероіонів у повітрі в окремих частинах приміщень. 

6. Обґрунтовано, що організацію природного та штучного 

повітрообміну доцільно планувати з урахуванням геофізичного фактора – 

зміною аероіонного складу атмосферного повітря під впливом електричного 

поля Землі упродовж доби. Враховуючі від’ємний заряд Землі за відсутності 
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конвекційних потоків у приземному просторі спостерігається переважно 

позитивна іонізація повітря, а за наявності висхідних потоків концентрації 

іонів обох знаків урівнюються. 

7. Обґрунтовано необхідність сумісного розгляду з урахуванням 

складної взаємної залежності мікрокліматичних умов та електромагнітних 

параметрів виробничого середовища, а також антропоморфологічних 

характеристик і положення людини відносно поширення електромагнітних 

полів.  

8. Показано, що при плануванні працеохоронних заходів із захисту 

працюючих від дії електромагнітних полів необхідно враховувати їх вплив на 

зміни в органах, тканинах, окремих системах при постійному знаходженні 

людини в колі впливу електромагнітних полів. За яких вони втрачають 

захисні властивості внаслідок зниження відносної діелектричної 

проникності. 
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РОЗДІЛ 5 

СТВОРЕННЯ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ТА КЕРУВАННЯ ФІЗИЧНИМИ 

ФАКТОРАМИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМАТИВНОГО СТАНУ 

ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

5.1. Концептуальні засади щодо побудови комплексної автоматизованої 

системи моніторингу та управління охороною праці на підприємствах 

 

Сучасними тенденціями в промисловості є автоматизація процесів 

управління охороною праці, при цьому обов’язковим є наявність 

автоматизованої системи моніторингу та керування [23–26]. Однак вимоги до 

такої системи сформульовано дещо абстрактно, а перелік контрольованих і 

керованих параметрів далеко не повний, що може призводити до різночитань 

при виконанні проектних і впроваджувальних робіт. 

Керування параметрами виробничого середовища [62, 64] та 

автоматизація технологічних процесів у різних галузях промисловості і 

процесів управління є одними з основних засобів підвищення ефективності 

виробництва, зниження собівартості і підвищення якості продукції.  

Досвід показує, що будь-яка система моніторингу фізичних факторів 

повинна будуватися на принципах гнучкості і відкритості (наявності 

можливостей розширення кількості відслідковуваних і регульованих 

параметрів) [60, 61]. 

Значною мірою недоліки існуючих підходів до розробки таких систем 

обумовлені деякими неузгодженостями в діючих стандартах [38–48], що 

регламентує проектування, монтаж і експлуатацію автоматизованих систем 

моніторингу та управління охороною праці на підприємствах. 

Застосування сучасних ІТ-технологій дозволяє швидко аналізувати 

значні потоки інформації у контурах управління охороною праці, а також 

оперативно переконфігуровувати роботу відділу охорони праці і безпеки 

життєдіяльності й управлінських дій без зупинки виробництва. 
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Аналіз робіт щодо структуризації взаємодій відділів і підрозділів 

підприємств України в єдиному інформаційному просторі показав 

необхідність розробки стратегії вдосконалення роботи відділу охорони праці 

і безпеки життєдіяльності. Крім того, необхідно розглянути взаємозв'язок 

економіки підприємства, стану виробничого середовища і контролю за 

охороною праці. Вищезазначене дозволяє зробити контроль більш дієвим і 

створити базу для позитивного ставлення керівництва підприємства до 

поліпшення умов праці [226]. 

Останнім часом автоматизацію виробництва розглядають як єдиний 

інформаційний простір, що включає автоматизацію систем керування 

технологічними процесами (АСКТП) і автоматизацію систем управління 

виробництвом (АСУВ) – так зване «знання про стан справ на підприємстві». 

Такий підхід комплексної автоматизації дозволяє максимально оптимізувати 

діяльність підприємства на основі наскрізного аналізу інформаційних потоків 

як у виробництві, так і в організаційній сферах, що максимально відображає 

діяльність цілого підприємства до реального часу виробничого процесу. 

Інтеграція різних систем автоматизації підприємства – це не разова 

операція, а серйозний і тривалий процес, що вимагає цілої послідовності 

кроків. І хоча їх результат для кожного підприємства унікальний, в цілому їх 

загалом можна формалізувати. 

Основна мета інтеграції різних підсистем на підприємстві – створення 

єдиного інформаційного простору підприємства для об'єктивної й 

оперативної оцінки поточної ситуації, оперативного прийняття оптимальних 

управлінських рішень, інформаційних і організаційних бар’єрів між 

управлінським і технологічним рівнями. На даний момент основною 

проблемою є структурованість взаємодії різних відділів і підрозділів 

підприємства в цьому інформаційному просторі. Для організації роботи 

підрозділів підприємства з розгалуженою структурою використовують один 

із основних інструментів комплексної автоматизації – «корпоративна 

мережа», яка може сприяти організації злагодженої та ефективної роботи як 
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цілісного організму з єдиною системою управління і контролю. 

На рис. 5.1 зображена функціональна схема комплексної 

автоматизованої системи забезпечення нормального функціонування 

виробництва i стану виробничого середовища [272]. 
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Рисунок 5.1 – Функціональна схема комплексної автоматизованої системи 

забезпечення нормального функціонування виробництва i стану виробничого 

середовища 
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Основою комплексної автоматизації, що об'єднує локальні системи 

(цехів, підрозділів) виробництва, є загальне сховище даних – бази даних 

реального часу (БДРЧ). Дані з неї головні спеціалісти та керівництво 

підприємства отримують у вигляді екранних форм, трендів, звітів, причому 

керівник може отримати не тільки «Звіт керівника», але й дані з нижнього 

рівня, наприклад, поточний стан конкретної технологічної ділянки 

виробництва. 

Сучасне інформаційне забезпечення охорони праці передбачає єдність 

дій у цьому напрямку на всіх рівнях управління і є важливою складовою 

частиною системного підходу, як до охорони праці, так і економічного 

розвитку на підприємстві. На жаль, на даний час охороні праці на 

підприємствах України приділяється недостатньо уваги, впровадження її в 

комплекс автоматизації виробництва знаходиться на низькому рівні, у 

відділах охорони праці та безпеки життєдіяльності підприємств відсутні 

сучасні інформаційні технології, які б дозволили значно поліпшити роботу 

даних відділів. 

Таким чином, щоб контролювати та проводити модернізацію охорони 

праці на підприємствах, необхідний комплексний підхід до розробки 

автоматизованого і структурованого управління охороною праці з 

використання сучасного, різноманітного та різного за своєю природою 

програмного забезпечення. 

До підсистеми програмно-аналітичного комплексу віртуального 

аналізатора (ПАК ВА) відділу охорони праці і безпеки життєдіяльності 

підприємства пропонується включення сучасних програмних розробок щодо: 

розрахунку можливого рівня травматизму і визначальних його факторів на 

стадії проектування і випробування обладнання; керування та 

диспетчеризації засобами пожежної автоматики; контролю і нормування 

санітарно-гігієнічних факторів навколишнього середовища цехів та 

адміністративних споруд; моделювання аварійних ситуацій на небезпечних 

виробничих та інших об’єктах (рис. 5.2) [272]. 
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Рисунок 5.2 – Функціональна схема центрального сервера баз даних 

реального часу виробництва i стану виробничого середовища 

 

Дана підсистема входить до віртуального аналізатора, де виробляють 

правила, моделі й механізми оптимального управління виробництвом. 

Програмні продукти, пропоновані для поліпшення роботи відділів 

охорони праці і безпеки життєдіяльності (рис. 5.2): 

– програмний комплекс «Організатор» (НВП «Протек») – дозволяє 

зібрати та інтегрувати інформацію з різних напрямків роботи служби 

охорони праці, здійснювати контроль та аналіз стану охорони праці на 

підприємстві. Програма дозволяє вести облік персоналу, планувати поточну 

роботу з урахуванням шкідливих умов праці на підприємстві, зокрема, 

складати графік проведення медоглядів, визначати, які співробітники 

повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту. З допомогою 

програм НВП «Протек» спеціаліст може вести списки співробітників, яким 

потрібні компенсації за шкідливі та небезпечні умови праці, планувати 

необхідну перевірку знань працівників; 

– ТОХІ+ – програмний комплекс розрахунку наслідків аварій, що 

дозволяє визначити та оцінити зони дії основних уражаючих факторів при 
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аваріях за участю небезпечних речовин (НР), а так само розраховувати 

показники ризику, в тому числі індивідуальний, потенційний, колективний, 

соціальний ризики; 

– Project – програмне забезпечення контролю та керування 

автоматизованими вентиляційними системами, дозволяє досліджувати 

динаміку зміни енергетичних і мікрокліматичних параметрів. Проект 

оперативно враховує зміну параметрів повітряного середовища в 

приміщеннях завдяки швидкому та ефективному управлінню технологічним 

обладнанням, а також, оптимізувавши повітрерозподілення на ділянках 

розгалуженої аеродинамічній мережі за рахунок спільної роботи вентилятора 

і засувок, забезпечує зниження енергоспоживання та підвищення 

енергоефективності роботи обладнання [262]; 

–  ІАС СУОП (інформаційно-аналітична система СУОП) – здійснює 

облік та аналіз виробничого травматизму та наглядової діяльності, 

автоматизує процедуру формування, передачі та обробки даних. 

Використання ІАС СУОП дозволяє підвищити рівень інформаційного 

забезпечення керівників і фахівців, звільнити їх від виконання складних і 

трудомістких операцій з обробки даних, а також скоротити час, необхідний 

для виконання всіх операцій, пов’язаних із формуванням звітних документів; 

– програмний продукт «Охорона праці» для 1С: Підприємства 8 – 

допомагає автоматизувати облік на робочому місці інженера з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності. Пропонується автоматизація обліку за такими 

напрямами: спеціальна оцінка умов праці за 426–ФЗ; медичні огляди за 

наказом 302н; спецодяг і засоби індивідуального захисту; інструктажі, 

навчання, перевірка знань; допуски до роботи, приписи та заходи; 

розслідування нещасних випадків; пільги, компенсації, ЛПП, додаткові дні 

відпустки. 

Перелічені вище програмні комплекси є мінімально необхідними для 

поліпшення роботи відділів охорони праці і безпеки життєдіяльності. 

Залежно від технологічного процесу та спрямованості роботи 



192 

 

підприємства вони можуть коригуватися. Якщо автоматизована система 

управління підприємством уже впроваджена, то додаткові пакети програм 

автоматизації роботи відділів охорони праці легко можуть бути вбудовані у 

неї, через те, що інформаційні завдання є типовими і реалізовані на 

платформах 1С, Oracle, Cisco Tidal Enterprise Scheduler та інших. 

Впровадження ПАК ВА відділу охорони праці і безпеки 

життєдіяльності підприємства зумовлює використання сучасного обладнання 

або модернізацію вже встановленого, що призводить до необхідності 

додаткового фінансування. При цьому необхідно розуміти, що поліпшення 

виробничого середовища не завжди буває, та й не повинно бути завжди 

економічно вигідним для підприємства. Капіталовкладення, необхідні для 

забезпечення охорони праці, є частиною виробничих витрат. Недосконале 

планування або неякісне здійснення заходів з охорони праці призводить до 

марнотрацтва. 

Проведені дослідження показали, що найменші витрати для 

підприємства викликає контроль, що ґрунтується на класифікації проблем 

охорони праці та його стану. Проблеми у галузі охорони праці необхідно 

ретельно аналізувати, однак при цьому керівництво підприємства самостійно 

вибирає найбільш економічно обґрунтований метод для їх вирішення. 

При проведенні деяких заходів контролю важливо враховувати, 

наскільки рішення проблеми рентабельно з точки зору підприємства. Однак 

чіткої відповіді на це питання немає. Дослідження показують, що економічно 

вигідні рішення технічно відносно прості і рентабельні, наприклад, 

поліпшення ергономіки, усунення хімічної небезпеки та поліпшення 

вентиляції є технічно нескладним і економічно вигідним [228, 230]. У той же 

час, роботи зі зниження травматизму, рівнів шуму і вібрації економічно не 

завжди бувають вигідними. 

Упровадження комплексної автоматизованої системи моніторингу та 

керування фізичними факторами виробничих приміщень вкрай необхідно 

при інтеграції підприємств України до загальної європейської економічної 
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системи. 

У зв’язку із зазначеним  виникає необхідність доопрацювання чинних 

державних будівельних норм та інструментарій з проектування, монтажу та 

експлуатації автоматизованих систем моніторингу та керування будівлями і 

спорудами в разі появи зовнішніх і внутрішніх джерел несприятливого 

впливу на людей. 

 

5.2. Інформацiйно-вимірювальний комплекс щодо моніторингу, 

контролю й керування системами безпеки праці та життєзабезпечення 

 

Системи безпеки праці і життєзабезпечення є одними з найголовніших, 

які використовуються на підприємствах, адже вони забезпечують умови для 

безпечної праці людини, правильне функціонування об’єктів [233]. Під час 

виникнення надзвичайних ситуацій забезпечення захисту майна та життя 

людини є однією із найголовніших задач [122]. Вирішення цих питань не 

можливе без використання інформаційних технологій та розвитку 

автоматизації систем безпеки праці і життєзабезпечення [237, 238]. 

Відомо, що системи пожежної безпеки, аварійного водовідливу, 

підтримки нормованих мікрокліматичних параметрів приміщення, аварійного 

електроживлення й інші, у більшості випадків працюють відособлено. 

Відсутність загального контролю призводить до втрати інформативності про 

загальний стан безпеки. При цьому керування для кожної із систем 

здійснюється згідно зі своїм протоколом, що, у свою чергу, ускладнює як 

пошук несправностей, так і призводить до збільшення часу реагування на 

появу надзвичайних ситуацій. Виникає загроза втрати не лише матеріальних 

цінностей, але, саме головне, загроза життю людей.  

На більшості підприємств системи безпеки праці не обладнані 

автоматизованими системами керування, які б сповіщали про виникнення 

надзвичайних ситуацій і контролювали параметри життєзабезпечення. Для 

модернізації існуючих систем необхідні більші матеріальні вкладення. У 
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зв’язку із цим, виникає необхідність у створенні недорогих, але у той же час 

із достатнім запасом надійності систем контролю і керування, які можливо 

підключити до існуючих систем безпеки праці й життєзабезпечення, тим 

самим зменшивши небезпеку виникнення загрози життю людей, що 

перебувають у приміщенні. 

Для якісної роботи системи безпеки праці та життєзабезпечення 

комплексу приміщень необхідно, щоб пристрої інженерно-технічних 

комплексів основних підсистем могли взаємодіяти між собою (оптимально – 

були інтегрованими). Особливу увагу у системах безпеки праці приділяється 

взаємодії інженерно-технічних комплексів, підвищуючи, тим самим, 

ефективність роботи системи. 

Приклад такої взаємодії у разі виникнення пожежі в одному із 

приміщень у правильно організованій системі має такий вигляд. Система 

безпеки праці подає керуючий сигнал на автоматизований комплекс 

пожежогасіння, з якого сигнал поступає на підсистему забезпечення безпеки 

й потім на центральний модуль системи безпеки праці та життєзабезпечення. 

Автоматизований комплекс пожежогасіння, якому підпорядковуються ці 

засоби, активує систему пожежогасіння, перемикає всі наявні ресурси 

витяжної вентиляції на зниження задимленості приміщення, відключає 

електропостачання всіх систем «тривожного приміщення», крім систем 

пожежогасіння. Водночас йде оповіщення людей, що знаходяться у 

небезпечній зоні, вмикається світлова та звукова сигналізація про евакуацію, 

викликаються необхідні служби, активізується служба охорони, щоб не 

відбувалося проникнення зловмисників «під прикриттям». Таким чином, 

вирішується безліч завдань із мінімізацією негативного впливу людського 

фактора. 

На рис 5.3 зображена структурна схема сучасної iнформацiйно-

вимірювальної системи безпеки праці та життєзабезпечення [258]. 
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За такої реалізації системи 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 системи 

безпеки праці та життєзабезпечення. Система безпеки праці та 

життєзабезпечення виконує функцію збору інформації, стеження за 

правильністю виконання алгоритмів роботи її підсистем та інженерно-

технічних комплексів. 

Інтеграція дій підсистем і використання єдиного протоколу для 

керування сприятимуть спрощенню обслуговування системи та розширення 

її функціональних можливостей, наприклад, взаємодії інженерно-технічних 

пристроїв і використання загального протоколу з метою створення безпеки 

під час виникання пожежі дозволить: 

 увімкнути аварійне освітлення та блокувати усі кола електроживлення 

поблизу джерела пожежі; 

 запобігти надходженню свіжого повітря до осередку спалаху; 

 привести в дію підсистеми активного протипожежного захисту; 

 своєчасно забезпечити оповіщення екстрених служб міста, пожежних 

підрозділів та адміністративно-технічного персоналу. 

Усі комплекси повинні бути об’єднані і функціонувати не самі по собі, 

а у комплексі з єдиним стандартним механізмом керування усією 

інфраструктурою безпеки приміщень. 

Можливі два варіанти побудови автоматизованих комплексів підсистем 

безпеки праці та життєзабезпечення – із централізованим і 

децентралізованим (розподіленим) керуванням. 

Централізовані системи побудовані навколо єдиного обчислювального 

вузла, що виконує функції керування всіма контрольними точками у споруді. 

Даний підхід має низку недоліків, характерних також для обчислювальних 

систем. Центральний обчислювальний блок стає так званим єдиним 

джерелом збою (single point of failure), тобто при виході його з ладу 
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припиняють функціонування всі інженерно-технічні пристрої комплексів. 

Крім того, при централізованому управлінні всі контрольні точки 

безпосередньо пов’язані з центральною системою, від кожного пристрою до 

центрального контролера прокладений виділений кабель ( у низці випадків 

не один), що істотно ускладнює кабельну систему, збільшує її протяжність і 

відповідно вартість. 

Усунути ці недоліки дозволяє децентралізація керування пристроями  

інженерно-технічних комплексів – розподіл функцій керування між кількома 

контролерами і використання механізмів передачі інформації загальною 

шиною даних. 

Сучасний рівень розвитку технічних пристроїв і наш досвід роботи у 

галузі автоматизації вказує на перспективність використання децентралізованих 

систем. 

Принципи побудови мереж керування аналогічні принципам побудови 

сучасних комп’ютерних мереж. Усі компоненти, подібно персональним 

комп’ютерам і серверам, підключені до єдиної кабельної системи і 

використовують загальні протоколи передачі даних. Мережа керування 

також поділяється на сегменти з різними типами топологій і середовищами 

передачі даних. Сегменти об’єднуються за допомогою повторювачів, 

маршрутизаторів і шлюзів. Відкрита мережева архітектура усуває 

надмірність кабельної системи, оскільки всі пристрої розділяють загальне 

середовище передачі даних. Масштабність підсистем і системи більше не 

залежить від ресурсів окремих комплексів (наприклад, кількості вільних 

слотів розширення у центральній системі), а визначається адресним 

простором, підтримуваним протоколом взаємодії. 

Принцип взаємодії пристроїв у мережі керування – спеціальний 

робочий. Кожен елемент має можливість обмінюватися даними з будь-яким 

іншим. Відсутність підпорядкованості робить систему більш гнучкою та 

стійкою – вихід з ладу деякого елемента не є критичним для роботи інших. 

Єдиний протокол взаємодії, єдина кабельна система та мережева архітектура 
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дозволяють добитися прозорої інтеграції всіх пристроїв інженерно-технічних 

комплексів. Пристрої, що належать до різних підсистем, можуть бути 

фізично підключені до одного й того ж сегменту мережі керування. 

Центральній системі керування немає необхідності «вчити» мови 

конкретних комплексів. Існує стандартний спосіб отримання даних й 

керування всіма інженерно-технічними комплексами. Це дозволить 

створювати універсальні програмні комплекси керування, не орієнтовані на 

конкретне обладнання. 

Крім описаних переваг інтеграції підсистем існує ще одна – сумісність 

(interoperability) обладнання різних виробників на мережному рівні. 

Особливістю інженерно-технічних комплексів із відкритою 

архітектурою є те, що кожен пристрій комплексу має прикладне цільове 

призначення. Іншими словами, кожен пристрій, перетворювач інформації або 

виконавчий пристрій буде мати свій контролер, в якому «прошивається» 

прикладна програма цього пристрою і таблиця керуючих сигналів. Ці 

прилади будуть об’єднуватися кабелем (парою провідників), що забезпечує 

їх живлення  струмом і одночасний обмін керуючими сигналами. Саме цей 

кабель і повинен служити загальною шиною для всіх пристроїв комплексів. 

Комплекс є децентралізованим і не має головного керуючого центру, чітка 

взаємодія шинних пристроїв буде забезпечуватися побудовою зв’язків за 

допомогою керуючих і контрольних сигналів у шині та їх логічної обробки. 

Такий принцип дозволить отримати простий інструмент для гнучкої 

побудови надійних систем дистанційного контролю та керування пристроями 

комплексів, який повинен бути доступний персоналу з підготовкою на 

середньому технічному рівні. 

Побудовані комплекси є децентралізованою шинною системою з 

орієнтованим програмуванням і з послідовною передачею даних для 

керування, контролю та сигналізації. Усі спільні прилади можуть 

обмінюватися інформацією через загальний канал передачі – шину. Кожен 

шинний прилад є пристроєм, що складається з контролера, який 
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підключається до лінії – власне функціонального пристрою – і програмних 

додатків. Завдяки цьому простий вимикач може виконувати функції як 

простої кнопки, так і регулятора з витримкою часу та іншими додатковими 

функціями. Кожному шинному приладу повинен бути привласнений 

унікальний фізичний адрес, що дозволить керувати з будь-якого місця 

датчиком, будь-яким пристроєм або цілою групою виконавчих пристроїв, 

незалежно від їх розташування. При використанні шлюзів можливі 

дистанційний контроль й керування за телефоном або іншого засобу 

комунікації з віддаленого комп'ютера і підключення до мереж локальних, 

глобальних обчислювальних мереж. Застосування інструментального 

програмного забезпечення для створення програми візуалізації комплексу 

приміщень дозволить отримати повне відображення інформації про стан 

технологічних підсистем – від первинних пристроїв до виконавчих 

механізмів – керувати ними і фіксувати події та режими роботи у пам’яті 

комп’ютера. 

Ефективне функціонування інженерно-технічних комплексів також 

залежить від організації і роботи системи керування нею. При проектуванні й 

розробці системи керування вона повинна задовольняти наступні умови: 

  проведення аналізу виникаючих ситуацій на об’єктах споруди та 

розроблення вимог щодо їх локалізації та ліквідації; 

  здійснення вибору відповідних методів керування, які б найбільшою 

мірою і найкращим чином відповідали вимогам забезпечення комплексного 

захисту; 

  наявність резервного потенціалу при забезпеченні безпеки і необхідної 

гнучкості, щоб без ускладнень  можна було перейти до нового керуючого 

стилю, відповідно до ситуації, що виникає; 

 вироблення нових керуючих взаємодій інженерно-технічних 

комплексів не повинне спричиняти значних структурних змін у системі, що 

призводять до порушення виконання її цільових функцій. 

Зростання вимог щодо безпечних умов праці [40, 95, 107] веде до 
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підвищення відповідних вимог технології керування інженерно-технічними 

комплексами. Сучасний розвиток автоматизованих систем вимагає 

використання формалізованих методів опису і проектування самої технології 

керування подібними системами. Через комплексний характер технології 

керування комплексів при її проектуванні необхідно використовувати і 

розвивати сучасні методи системного аналізу, прийняття рішень, 

багатокритеріального моделювання. 

Технологію керування інженерно-технічними комплексами необхідно 

розглядати як: 

  послідовність цілеспрямованих операцій щодо забезпечення безпечних 

умов праці, які визначають структурність функцій керування комплексами (її 

функціональною структурою); 

  сукупність технічних засобів, за допомогою яких реалізуються 

операції керування комплексами, що підкреслюють апаратну структурність 

технології; 

  сукупність операторів, які беруть участь у реалізації технології 

керування інженерно-технічних комплексів і характеризують її організаційну 

структуру. 

Проектування комплексів із відкритою архітектурою буде зводитися до 

топологічного формування набору шинних приладів із прив’язкою їх до 

конкретних об’єктів за ієрархічним принципом. Такий підхід дозволить легко 

розібратися у топології всієї системи і у її функціях, виконуваних шинними 

приладами. Потім буде створена структура шинних керуючих сигналів, яка 

також є ієрархічною. 

Наступний етап – власне побудова керуючих зв’язків системи за 

даними параметрів шинних приладів. Іншими словами, кожен сигнал 

зв’язується з виходом шинного приладу, який повинен його формувати, та 

входом виконавчого пристрою, що повинен його відпрацювати. Для логічної 

обробки сигналів відбувається передача на входи блоків логіки, а далі вже 

інші сигнали з виходу логічних блоків надходять на входи відповідних 
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виконавчих пристроїв. Остаточне налаштування досягається за допомогою 

параметрування пристроїв і приладів, тобто вибором варіанту програмного 

забезпечення з бази даних сервера й оптимізацією параметрів 

функціонування приладу. Задаються алгоритми відпрацювання керуючих 

сигналів шини і початкова установка кожного шинного приладу. 

Таким чином, відносна простота та невисока вартість проектування й 

установки, а також можливість поетапного нарощування системи з 

відкритою архітектурою, робить її привабливою та раціональною для 

вирішення поставлених завдань. 

На рис. 5.4 приведена структурна схема автоматизованого комплексу 

контролю і керування системами безпеки праці і життєзабезпечення [258], 

яка інформує про стан усіх інженерно-технічних комплексів і здійснює 

керування за допомогою системи мобільного зв’язку (Global System for 

Mobile Communications GSM). 

Новизною даної системи є «HUB (вузол зв’язку)», який здійснює 

контроль і керує «Комплексом керування мікрокліматом» і «Комплексом 

аварійного водовідливу» за допомогою датчиків температури, вологості, 

двооксиду вуглецю та рівня води. Знімаючи показання з датчиків, «Модулі 

контролю комплексів» видають інформацію на «HUB». Оператор, 

відправивши запит за допомогою sms на GSM-модуль, може отримати 

інформацію про стан комплексів. У разі виникнення аварійних ситуацій 

модулі «Контролю комплексів охорони праці» дають інформацію на «HUB», 

який, у свою чергу, передає інформацію оператору, одночасно з цим модулі 

контролю комплексів уживають дії для усунення аварійної ситуації. 

Система контролю дозволяє у випадку заповнення слотів окремих 

інженерно-технічних комплексів охорони праці та життєзабезпечення 

використовувати слоти інших, виконуючи задачі потрібного комплексу. 
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Наприклад, якщо для керування мікрокліматом задіяні всі слоти, 

датчики температури, вологості, концентрації вуглекислого газу та 

керуючого сигналу на перетворювач частоти, і можливе виникнення 

необхідності контролю рівня шуму, то система дозволяє підключити 

відповідні датчики в вільний слот будь-якого «HUB», не змінюючи, тим 

самим, конфігурації комплексу, розширюючи його можливості. 

Використання глобального мобільного зв’язку дозволяє оперативно 

втручатися при виникненні надзвичайних ситуацій. Також система сама 

контролює й підтримує мікрокліматичні параметри приміщень у нормованих 

межах, керуючи вентиляційним комплексом. Контролюючи комплекс 

аварійного водовідливу у виробничих приміщеннях, в яких можливе 

підтоплення, система без людської участі запускає-зупиняє насосне 

устаткування, сповіщаючи оператора. 

GSM-модем «Системи безпеки праці та життєзабезпечення». 

Основне призначення – відправлення та прийом sms-команд. Даний модем 

може працювати як у системі, так і окремо з персональним комп’ютером. 

Підключення до ПК здійснюється за допомогою порту RS–232. При прийомі 

sms-команди GSM-модем подає команду на «HUB». Для відправки sms-

команди GSM-модем подає запит на «HUB». Він збирає дані з контролерів, 

які, у свою чергу, збирають дані про стан датчиків. Після повного збору 

даних GSM-модем надсилає дані оператору. 

Комплекс керування мікрокліматом. До даного комплексу входить: 

датчик температури, датчик вологості, перетворювач частоти, асинхронний 

двигун і вентилятор. Комплекс знімає дані температури і вологості та 

передає їх на «HUB». При отриманні команди з «HUB» комплекс змінює 

швидкість обертання двигуна вентилятора за допомогою перетворювача 

частоти. Під час роботи комплексу у автоматичному режимі, при досягненні 

температури певних порогів швидкість обертання двигуна змінюється 

автоматично. 
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Рисунок 5.5 – Зовнішній від автоматизованого комплексу  контролю і 

керування системами безпеки праці та життєзабезпечення 

 за допомогою GSM-модему 

 

Комплекс керування аварійним водовідливом. До цієї системи входить: 

датчик рівня води, модуль контролю аварійного водовідливу і керування 

насосом, перетворювач частоти, асинхронний двигун і насос. Система знімає 

дані рівня води та передає їх на «HUB». При отриманні команди з «HUB», 

«Модуль контролю аварійного водовідливу і керування насосом» дає 

команду на перетворювач частоти, який змінює швидкість обертання 

двигуна, насоса і тим самим знижує рівень води. При роботі у автоматичному 

режимі «Модуль контролю аварійного водовідливу і керування насосом» сам 

визначає рівень води і, залежно від цього, змінює швидкість обертання 

приводу насоса. 

Модуль протоколювання і запису даних. Призначений для запису 

даних, які одержуються з різних підсистем за допомогою «HUB». 

Система візуалізації. Призначена для візуалізації даних. У системі 

використовується LCD монітор, на який і виводяться дані. 

HUB (вузол зв’язку). Модуль призначений для передачі команд із 

мережі GSM, збору даних і передачу їх в мережу GSM. У даній системі 

«HUB» є ключовою ланкою, тому що через даний модуль проходять усі 

команди і дані основної системи. 

Принцип роботи «Системи безпеки праці і життєзабезпечення». 
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Система включає в себе низку методів зв’язку між модулями системи. 

Система підключена до живлення через блок живлення і при 

відправленні команд на «GSM-Модем» відбувається обробка сигналу та 

передача на «HUB». З «HUB» команди надходять на «Комплекс керування 

мікрокліматом», «Комплекс аварійного водовідливу», «Систему візуалізації» 

та «Модуль протоколювання і запису даних». Після отримання «HUB» 

певних параметрів із підсистем, дані надходять до GSM-модему, який, у 

свою чергу, передає дані на телефон оператору. Наприклад, нам необхідно 

отримати параметр температури. Принцип роботи під час отримання даних 

температури наведений на рис. 5.6. 

 

 

Рисунок 5.6 – Принцип роботи системи при запиті температури 

 

Переваги «Системи безпеки праці та життєзабезпечення». У зв’язку 

із тим, що даний метод передачі оснований на принципі «точка-точка», то 

для розширення можливостей комунікації більше двох пристроїв система 

використовує «HUB». Він дозволяє не тільки комутувати модулі між собою, 

але та виконувати повний контроль за шиною UART. Основою «HUB» 

GSM-модем

Відправка команди

«V1C?»

Запит температури

Прийом відповіді 

на запит

Модуль контролю нормованих 

мікрокліматичних параметрів та керування 

вентилятором

Датчик температури

HUB 1

При відправці команди

При отримані команди
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використано потужний контролер ATXmega128A3, який дозволяє 

комутувати до семи модулів підсистем безпеки праці та життєзабезпечення. 

Комплекс має загальну шину живлення. 

Система контролює, діагностує та управляє безпекою і 

життєзабезпеченням комплексу навчально-виробничих приміщень. Система 

має у своєму складі дисплей (LCD 2*8), інтерфейс зв’язку RS–232, звуковий 

сигналізатор і кнопку ручного керування. 

Підсистема має два режими роботи – ручний та автоматичний. 

Ручний режим роботи. Ручний режим здійснює керування 

перетворювачем частоти у чотирьох режимах, при цьому дані показників 

датчиків не враховуються крім надвисокої, наднизької температури і 

вологості (повідомляє оператору). 

У ручному режимі: «0» – відключено, «1» – частота 15 Гц, «2» – 

частота 28 Гц, «3» – частота 50 Гц. 

Автоматичний режим. Автоматичний режим представляє собою 

автоматичне керування перетворювачем частоти по заданим порогам 

параметрів мікроклімату. Загальною  задачею є контроль та керування якістю 

повітряного середовища по основним параметрам мікроклімату (температури 

і вологості) у приміщені. Керування здійснюється у чотирьох режимах, як і 

при ручному режимі роботи. 

Пороги параметрів, аварійні режими, режими оповіщення та команди 

керування. 

Команди керування по RS232:v0 – запит температури; v1 – запит 

вологості. 

Команди керування в комплексі з GSM-модемом за допомогою sms: 

V1C0 – переключення на ручний режим «0»; V1C1 – переключення на 

ручний режим «1»; V1C2 – переключення на ручний режим «2»; V1C3 – 

переключення на ручний режим «3»; V1CA – переключення на автоматичний 

режим; V1C? – запит температури та вологості; G1” *111#”! – перевірка 

балансу рахунку картки GSM-модему. 
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Таблиця 5.1 – Пороги параметрів 

Пороги Температура, °С Вологість, % 

Перший  18–24 60 

Другий  24–27 50 

третій  28–31 40 

 

Таблиця 5.2 – Аварійні режими та режими оповіщення 

Назва режиму Температура, 

°С 

Вологість, 

% 

Реакція системи 

Наднизька 

температура 

< 16 80 1) Телефонний дзвінок 

2) sms-оповіщення 

3) Зупинка двигуна 

Надвисока 

температура 

33 > 30 1) Телефонний дзвінок 

2) Зупинка двигуна 

3) sms- оповіщення 

Невідома причина – – 1) Телефонний дзвінок 

 

Системи безпеки праці та життєзабезпечення є одними із 

найголовніших систем, які використовуються на підприємствах. Розглянуто 

два можливих варіанти побудови автоматизованих комплексів підсистем – з 

централізованим та децентралізованим (розподіленим) керуванням. При 

сучасному рівні розвитку технічних пристроїв і досвіду роботи у галузі 

автоматизації, найбільш перспективним є використання децентралізованих 

систем. 

Створена система контролю безпеки праці і життєзабезпечення, яка 

здійснюється за допомогою GSM-модему, дозволяє забезпечити швидку й 

ефективну евакуацію людей, спільну роботу комплексів аварійного 

водовідливу і підтримки комфортного та безпечного повітряного середовища 

у приміщеннях, а також підключившись до встановлених на підприємствах 

«Систем охорони праці та життєзабезпечення», об’єднати їх у єдиний 

комплекс. Автоматизація системи підвищує її надійність, зменшує ризик 
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виникнення надзвичайних ситуацій, що, в свою чергу, зберігає матеріальні 

цінності та, у першу чергу, – життя і здоров’я людей. 

 

5.3. Сучасний аспект розв’язання проблеми вентилювання виробничих 

приміщень 

 

Вентиляційні комплекси, які використовуються на більшості 

підприємствах України є морально застарілими, ресурс у багатьох практично 

вироблено і  забезпечення належного повітрообміну, подача свіжого повітря 

та підтримка його параметрів у нормованих санітарно-гігієнічних межах є  

проблематичним завданням, крім того вони, зазвичай, енерговитратні. При 

цьому існуючі промислові автоматизовані системи керування вентиляції 

достатньо складні, витратні, досить громіздкі і не забезпечують оптимальних 

режимів роботи вентиляційних установок задля підтримання загального 

комплексу фізичних факторів у нормованих межах. 

У зв’язку з вищевикладеним, необхідний сучасний підхід до 

розв’язання проблеми створення або модернізації існуючих систем 

вентилювання виробничих приміщень різного призначення з використанням 

систем контролю й керування фізичними факторами приміщень і 

доповненням засобами вимірювання енергетичних, технологічних параметрів 

електропривода та введенням до її складу сучасної запірно-регулюючої 

арматури. Це дозволило б більш точно контролювати та підтримувати у 

нормованих межах параметри повітряного середовища у виробничих 

приміщеннях, знаходити оптимальні режими роботи вентиляційних 

установок і підвищити рівень охорони праці.  

З урахуванням вищевикладеного розроблено характеристичні ознаки 

сучасних промислово-дослідних вентиляційних установок для створення 

безпечного середовища та підвищення рівня охорони праці (рис. 5.7) [265]. 
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Зі структури можна виділити чотири основні ознаки. 

Одна з основних ознак – це безпека вентиляційної установки, яка, у 

свою чергу, поєднує низку норм і засобів із безпеки та охорони праці як при 

проектуванні, так і при роботі з установкою. 

До переліку норм можна віднести:  

– пожежну безпеку – стан об'єкта, за якого з регламентованою 

ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвитку пожежі і 

впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист 

матеріальних цінностей; 

– безпечність рівнів напруги – живлення елементів вентиляційної 

установки повинне здійснюватися безпечними рівнями напруг; 

– діелектричну стійкість – правильність вибору струмопровідних 

елементів з відповідних ізолюючих матеріалів, щоб запобігти можливості 

пробою діелектричного матеріалу від прикладеної напруги й ураженню 

електричним струмом; 

–  засоби захисного відключення і заземлення – забезпечують 

відключення електроустановки при однофазному дотику людини до 

струмопровідних частин, що перебувають під небезпечною напругою, або 

при виникненні витоку струму на землю (корпус); 

–  екологічна безпечність – при проектуванні електричних шаф 

вентиляційних установок потрібно враховувати той факт, що при роботі 

електромеханічного обладнання і перетворювальних пристроїв виникають 

електромагнітні поля, які негативно впливають на стан здоров'я людини, і 

ступінь «шкідливості» визначається амплітудою, частотою електромагнітного 

поля, часом дії та іншими факторами; 

– сигналізація – запобігає неправильним діям працівників; 

– огородження – для організації роботи з електроустановкою й 

обмеження доступу обслуговуючого персоналу до струмопровідних частин. 

Другою вимогою до сучасного вентиляційного комплексу є 

інформативність і підтримка комфортного і безпечного повітряного 
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середовища, яку можна розділити на: 

– зовнішній вигляд та інструменти вимірювання – включає 

попереджувальну індикацію, електричну принципову схему, індикацію 

спрацьовування комутаційних пристроїв установки; 

– інструменти вимірювання можна розділити на аналогові й цифрові. 

Вимірювання параметрів аналоговими приладами дозволяє досліджувати й 

аналізувати статичні режими роботи системи електропривода. Основна 

перевага цифрової системи вимірювань полягає в її високій точності, 

швидкодії, високій стабільності характеристик; 

– підтримка комфортного та безпечного повітряного середовища – 

забезпечення оптимальних фізичних параметрів, коли значення цих 

показників під час тривалої та систематичної дії на людину забезпечують 

нормальний стан організму. 

При проектуванні вентиляторних установок необхідно максимально 

наблизити їх до промислового зразка – як по виконанням, так і використаним 

обладнанням: 

– за використаним обладнанням можна розділити на промисловий 

зразок, виготовлений заводом, що має фіксовані технічні параметри, та 

розроблений зразок, який спрямований на реалізацію тих задач, що 

неможливі при використанні промислового зразка обладнання; 

– за виконанням установки поділяють на ті, які потребують монтажу  

розподільної кабельної системи та монтажу лише комутуючих і 

перетворювальних пристроїв згідно з нормами безпеки. 

Кожна сучасна вентиляційна установка повинна мати програмно-

апаратні засоби візуалізації роботи, іншими словами – повинна бути 

автоматизована. 

Автоматизацію вентиляційних установок можна розділити на два рівні: 

– рівень автоматизованої системи керування (АСК): диспетчеризація й 

керування з персонального комп’ютера (ПК) – дозволяє виконувати 

віддалене налаштування і регулювання системи з ПК; диспетчеризація і 
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керування через GSM – дозволяє здійснювати централізований контроль, 

керування і координацію різних процесів, що відбуваються на віддалених 

об'єктах, з використанням оперативної передачі інформації між цими 

об'єктами і пультом керування; ручне керування – здійснює керування 

безпосередньо із шафи керування; 

– рівень автоматизованої системи керування технологічним процесом 

(АСК ТП): диспетчеризація та керування через локальну мережу забезпечує 

динамічне відображення реальних станів об’єкту керування за покажчиками 

датчиків зворотного зв’язку, можливість керування віртуальною моделлю об'єкта 

на екрані монітора; диспетчеризація та керування через локальну мережу 

“Internet” дозволяє впроваджувати Internet-орієнтовані розподілені 

клієнт/серверні системи для дистанційного керування вентиляційними 

установками. 

При нормалізації параметрів виробничого середовища необхідно 

враховувати різні призначення приміщень, як-то адміністративні, виробничі, 

майстерні або складські приміщення, де склад і швидкість зміни фізичних 

факторів значно відрізняються. В ідеальному варіанті бажане встановлення 

максимальної кількості датчиків і обладнання задля підтримання 

максимальної кількості фізичних факторів в санітарно-гігієнічних межах. 

Однак при цьому значно збільшується вартісні показників вентиляційної 

установки. 

Виходячи з вищевикладеного, необхідно розробити сучасний метод з 

контролю, моніторингу та керування рівнями фізичних факторів 

виробничого середовища, який би поряд з мінімально необхідної кількості 

встановленого обладнання підтримував сприятливі умови праці. 

 

5.4. Автоматизований комплекс контролю, моніторингу та керування 

рівнями фізичних факторів виробничого середовища 

 

Виконаний аналіз існуючих систем керування мікрокліматом 
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приміщень колективного користування показав недосконалість низки з них, 

зокрема, дані системи не можуть швидко реагувати на параметри повітряного 

середовища, що змінюються. У зв’язку з цим необхідно розробити метод, 

який би дозволив враховувати таку зміну повітряного середовища. 

Якщо приміщення пов'язані між собою, специфічні, у яких змінюється 

контингент, режими роботи, то в них відбувається постійна зміна 

повітряного середовища, створюючи умови, під час яких люди втомлюються, 

втрачають уважність – це призводить до ризику втрати здоров’я. Керування 

таким середовищем вимагає іншого підходу. Аналіз існуючої літератури 

показав відсутність науково-обґрунтованих методів керування якістю 

повітряного середовища, які дозволили б, поряд з ефективним 

використанням енергоспоживання, максимально забезпечити комфортний і 

безпечний повітряний простір виробничих приміщень. 

У зв’язку з цим розроблена структурна схема комплексної 

автоматизованої системи контролю, моніторингу та керування рівнями 

фізичних факторів робочої зони виробничого середовища (рис. 5.8), яка 

забезпечує приплив і рециркуляцію повітря, очищення його від пилу, 

визначення кількості персоналу, теплового випромінювання від суб’єктів, 

температури та вологості повітря, вмісту двооксиду вуглецю та концентрації 

іонів у повітрі приміщенні, створення, підтримки та регулювання необхідних 

параметрів (температури, вологості, чистоти повітря, газового складу і т. д.) у 

зоні обслуговування, контролю й обліку факторів, що впливають на 

мікроклімат [267]. 

У основу моделі покладено завдання вдосконалення вентиляційної 

установки, в якій за рахунок введення блоку регресійної моделі досягається 

можливість швидко й відповідно до санітарно-гігієнічних норм реагувати на 

зміни повітряного середовища та забезпечувати керування за низкою 

факторів, таких як температура, відносна вологість,  рухливість повітря та 

концентрації аероіонів, з метою одержання оптимальної зони комфортності 

[257, 259]. 
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Рисунок 5.8 – 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 

приміщене; СП – складське приміщення; Ш – шина; ГВМ – головна 

вентиляційна магістраль; СПРВ – система підготовки та рециркуляції 

повітря; ДППК – датчик продуктивності (кількість повітря) в 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 



215 

 

(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. 

Поставлена задача вирішується тим, що у вентиляційній установці 

сигнали про значення температури, відносної вологості, швидкості руху 

повітря та концентрацій аероіонів у приміщенні надходять із датчиків до 

комп’ютера, що містить рівняння регресії, за допомогою якого отримана 

інформація обробляється та наводиться у вигляді одного параметра, що 

характеризує всі задані параметри – коефіцієнта комфортності (підрозд. 4.1). 

Даний коефіцієнт комфортності порівнюється з оптимальним значенням 

(підрозд. 4.2). На підставі виконаного порівняння система керування регулює 

зазначені параметри у приміщенні. 

Контроль та керування параметрами повітряного середовища у 

приміщеннях здійснюється у такий спосіб. 

Зовнішнє повітря із системи підготовки й рециркуляції повітря 

надходить до головної вентиляторної установки, яка забезпечує приплив 

повітря, далі до повітряного фільтру, де відбувається очищення повітря від 

пилу. У якості фільтруючого матеріалу було обрано капролон (поліамід 6) у 

вигляді стружки, яка утворюється у процесі його токарної та фрезерної 

обробок, що крім корисного використання дозволяє уникнути утилізації цих 

відходів, яка має велику вартість. Цей матеріал не електризується у процесі 

експлуатації (є астатичним). 

Фільтр має наступну конструкцію: у циліндричний корпус, який 

складається з двох частин та болтового з’єднання, вміщується фільтруюча 
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стружка капролону. Зверху і знизу вона перекривається сіткою з будь-яким 

розміром чарунки для проходження повітря. Вигляд зверху такого фільтру та 

його поздовжній розріз показано на рис. 5.9 [275]. 

Рисунок 5.9 – Астатичний регульований повітряний фільтр (вид з верху) 

і переріз повітряного фільтра: 1 – корпус з двох рухомих частин; 

2 – болт; 3 – гайка; 4 – фільтруючий матеріал 

 

Рухомі частини корпусу 1 за допомогою болта 2 і гайки 3 утримують у 

внутрішній частині фільтруючий матеріал 4. Зміна дисперсності пилу, що 

утримується таким фільтром, регулюється ущільненням фільтруючого 

матеріалу за рахунок його стискання за допомогою гайки 3. Встановлений 

фільтр зберігає природну іонізацію повітря за рахунок використання як 

фільтруючого елемента полімерних волокон, що не електризуються у 

повітряному потоці. Регулювання ефективності фільтрації повітря 

досягається необхідним стисканням фільтруючого матеріалу у корпусі. 

Потім повітря крізь трубопровідну мережу надходить до приміщення 

підвищеної комфортності (ППК 1–3), послідовно у кожне з приміщень. На 

привод циркуляційного вентилятора подається сигнал керування, відповідно 

до якого циркуляційний вентилятор починає працювати з певною швидкістю 

обертання, забезпечуючи необхідний повітрообмін згідно наявності 

1
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працівників у приміщення, кількість яких визначається датчиком присутності 

(ДП). По закінченню робочої зміни, відсутності працівників у приміщенні,  

подається сигнал на систему керування, яка, керуючи регулювальним 

пристроєм розгалуженої аеродинамічної мережі (засувкою), установлює її у 

відповідне положення «закрито» та вимикає привод вентилятора Положення 

засувки (РПАМ) визначається за допомогою датчика положення засувки 

(ДПЗ). 

Кожне приміщення, залежно від призначення, обладнане необхідними 

датчиками і відповідними генераторами комфортних умов. Сигнали про 

визначення кількості персоналу в приміщенні, температури і вологості 

повітря у середині приміщення та зовні, іонного складу та електромагнітних 

полів і випромінювань, теплового випромінювання суб’єктів, інших факторів 

надходять із виходу відповідних датчиків на вхід блоку регресійної моделі 

(який включає в себе регресійну модель коефіцієнта комфортності і 

підсистему гранично допустимих значень інших контрольованих 

параметрів). Отримана інформація обробляється та відбувається аналіз і 

порівняння з оптимальними значеннями параметрів, які задані у блоці, потім 

БРМ  надсилає сигнали до мікроконтролера, який керує швидкістю 

обертання вентилятора, положенням засувок і генераторами створення 

комфортних умов для кожного приміщення окремо. Основне керування 

здійснюється за допомогою вентиляційної системи, якщо дана система не 

здатна підтримувати зазначені показники в оптимальній зоні (підрозд. 4.2), 

тоді мікроконтролер вмикає необхідні генератори комфортних умов. 

Розглянемо роботу системи на прикладі адміністративного 

приміщення. Якщо температура повітря у середині приміщення перевищує 

задане у блоці регресійної моделі порогове значення, то у холодний період 

року зростають продуктивність головної вентиляторної установки і 

швидкість обертання циркуляційного вентилятора до вирівнювання 

параметра; у теплий період року включається канальний охолоджувач 

(кондиціонер) у складі блоку генератора створення комфортних умов і 
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збільшується швидкість обертання циркуляційного вентилятора, 

продуктивність головної установки вентилятора не змінюється. Якщо 

температура повітря усередині приміщення впала нижче за порогове 

значення, задане у блоці регресійної моделі, то у холодний період року 

включається канальний обігрівач у складі блоку генератора створення 

комфортних умов, знижується швидкість обертання циркуляційного 

вентилятора, продуктивність головної вентиляторної установки не 

змінюється. 

Регулювання температури припливного повітря здійснюється з 

урахуванням температури повітря, що забирається ззовні завдяки датчику 

температури у припливному каналі. Обробка рівняння дозволяє вивести 

оптимальні параметри здобуття необхідного коефіцієнта комфортності. 

Після забору необхідної кількості повітря змішувальні клапани у 

системі рециркуляції повітря переводяться у режим рециркуляції, і 

вмикається витяжний вентилятор.  

Якщо вентиляційна система не взмозі підтримати вологість в 

оптимальних межах, вмикаються або канальний осушувач, або зволожувач 

повітря, що входять до складу блоку генератора створення комфортних умов. 

При регулюванні вологості повітря відбувається збільшення продуктивності 

головної вентиляторної установки й витяжного вентилятора для швидкого 

вирівнювання параметра.  

При перевищенні концентрації СО2 у повітрі вище за встановлену 

норму спрацьовує датчик СО2 у складі блоку датчиків шкідливих факторів, 

відповідно до сигналу якого підсистем БРМ видає сигнал на мікроконтролер, 

з якого поступає сигнал керування до системи видалення СО2 (абсорбери 

СО2), що входить до складу блоку генераторів створення комфортних умов. 

Лічильник аероіонів, що входить до складу блоку датчика іонного 

складу та електромагнітних полів і випромінювань, аналізує кількість 

негативних іонів в одиниці об’єму. У разі, якщо кількість негативних іонів 

нижче заданого значення, підсистема БРМ видає інформацію на 
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мікроконтролер, який подає сигнал на іонізатор, що входить до складу блоку 

генераторів для створення комфортних умов, на збільшення напруги на 

електродах, унаслідок чого кількість негативних іонів в одиниці об’єму 

зростає. 

У разі зниження концентрації кисню у повітрі датчик О2, що входить до 

складу блоку датчиків шкідливих факторів, подає сигнал на блок регресійної 

моделі відповідно до цього сигналу і встановленого користувачем значення 

гранично низької концентрації О2. Підсистема блоку регресійної моделі 

подає сигнал до мікроконтролера, який виробляє сигнал керування 

генератором кисню (кисневою установкою), що входить до складу блоку 

генераторів створення комфортних умов для вирівнювання параметра. 

У разі зміни кількості суб’єктів у приміщенні, спрацьовує датчик 

присутності та визначення кількості працівників (Theben-HTS - технологія), 

який входить до блоку ДП, а мікроконтролер, отримавши інформацію з 

підсистеми БРМ, вираховує додаткову кількість повітря, необхідну для 

подачі в приміщення. Змішуючий клапан відкривається на певне задане 

значення, забезпечуючи приплив нового повітря й змішування його з 

рециркулюючим. Правильний рух повітряного потоку забезпечується дещо 

більшою продуктивністю головної вентиляторної установки, ніж витяжного 

вентилятора. 

У разі повторної зміни будь-якого з параметрів, наприклад, кількості 

персоналу у зоні обслуговування, теплового випромінювання від суб'єктів 

унаслідок підвищення активності роботи, температури або вологості, система 

визначає кількість необхідного повітря й здійснює вирівнювання параметрів 

завдяки програмному забезпеченню системи керування. 

При обслуговуванні системою відразу декількох приміщень і, як 

наслідок, забезпечення різної кількості повітря, що подається у приміщення 

від головної вентиляторної установки, в системі передбачено використання 

засувки з електричним керованим приводом. Блок керування подає певний 

сигнал на привод засувки, відповідно до чого змінюється переріз каналу і, як 
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наслідок, продуктивності в ньому. 

Кількість повітря, що подається і видаляється із приміщення, 

вимірюється датчиками у припливному і витяжному каналах відповідно. 

При виникненні аварійних ситуацій, наприклад, підвищеної 

задимленості, спалаху, спрацьовують датчики небезпек, за даними яких 

система керування генерує сигнал, за яким змішуючі клапани у системі 

рециркуляції повітря переходять у повністю відкрите положення. Двигун 

головної вентиляторної установки реверсується у напряму виникнення 

аварійної ситуації. При цьому засувка,  що відповідає за дане приміщення, 

займає повністю відкрите положення, а засувки в інших приміщеннях – 

закрите, циркуляційний вентилятор зупиняється, припиняється робота 

генераторів для створення комфортних умов, якщо вони були активовані. 

Таким чином, головна вентиляторна установка разом із витяжним 

вентилятором забезпечують прискорене видалення продуктів горіння й 

забрудненого повітря, завдяки чому здійснюється швидке усунення аварійної 

ситуації (так званий спосіб знедимлювання). 

Завдяки персональному комп’ютеру, що входить до складу системи 

керування, існує можливість керування системою через глобальну мережу або 

GSM-профіль, що дозволяє здійснити дистанційну зміну параметрів або 

порогових значень, режимів керування (у теплий або холодний період року), 

задати сценарій керування або перевірити стан устаткування й отримати звіт. 

 

5.5. Розробка функціональної схеми системи керування вентиляційної 

установки 

 

Для підтримки комфортного та безпечного повітряного середовища у 

навчально-виробничих приміщеннях необхідне використання промислово-

дослідних систем вентиляції (рис. 5.7), кондиціонування та опалювання. 

Зазначені системи повинні забезпечувати як належний повітрообмін, подачу 

свіжого повітря та підтримку параметрів середовища у нормованих 
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санітарно-гігієнічних межах, так і проведення наукових досліджень. 

Характерною особливістю розробки та впровадження вентиляційної 

установки у навчально-виробничих приміщеннях є те, що рівні 

мікроекологічних параметрів в окремих приміщеннях можуть істотно 

відрізнятися один від одного (рис. 5.10). Це вимагає реалізації якісно 

роздільного (при одному вентиляторі) провітрювання приміщень з 

урахуванням характеристик мікроекологічних параметрів. Система 

зобов’язана здійснити роздільні режими провітрювання шістьох приміщень з 

декількома робочими місцями у кожному, а також упроваджувати 

енергоефективність усієї системи вентиляції.  

Розроблена функціональна схема модернізованої фізичної моделі 

вентиляційної установки має вигляд (рис. 5.10). 

Витяжна вентиляція здійснюється за допомогою загального 

вентилятора регульованим електроприводом. Кожне з приміщень обладнане 

припливною вентиляцією, інтегрованою у загальну вентиляційну мережу. 

Система повітроводів обладнана пасивними регулюючими органоми з 

індивідуальними електроприводами, а також системою датчиків. Керування 

режимами провітрювання здійснюється з використанням наступних 

алгоритмів: 

–  програмне керування всім комплексом; 

–  програмне керування з корекцією режимів, використовуючи пасивні 

облаштування регулювання режимів провітрювання; 

–  пріоритетне керування режимами провітрювання залежно від рівня і 

характеру мікроекологічних параметрів. Регулювання швидкості двигуна 

вентилятора та положення пасивних регулювальників здійснюється за 

допомогою мікропроцесорної системи (МПС) із відповідним програмним 

забезпеченням. Будь-яка автоматична система складається з окремих, 

пов’язаних між собою елементів. З точки зору функціональних завдань, що 

виконуються елементами в системі, їх можна розділити на ті що сприймають, 

задаючі, порівнюючі, перетворюючі, виконавчі і такі, що коригують. 
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Вентиляторна установка пристосована для вивчення режимів роботи 

вентиляторів; процесів, які відбуваються у трубопровідній повітряній мережі; 

роботи контрольно-вимірювальної апаратури; функціонування 

аеродинамічного устаткування; основ й методів стабілізації 

мікрокліматичних параметрів повітряного середовища приміщень, що 

вентилюються. 

Схемою передбачається контроль, автоматичне регулювання, 

дистанційне керування та сигналізація. 

У вентиляційному комплексі використовується вентилятор (В), що 

працює на розгалужену трубопровідну аеромережу з установленими запірно-

регульованою арматурою та вимірювальним обладнанням. Вентилятор 

розташований на валу асинхронного двигуна (АД) потужністю 1,1 кВт. 

Перетворювачем частоти ACS350 здійснюється регулювання швидкості 

обертання двигуна. Оцінку енергетичних параметрів виконують блоки 

датчиків електричних параметрів (ДН1–ДН4, ДС1–ДС4), контроль та 

індикацію тиску і швидкості руху потоку повітря обробляють датчики тиску 

(ДTPa1–ДTPa5) та швидкості (ДШ1–ДШ5), відповідно (рис. 5.10).  

Автоматизований вентиляційний комплекс оснащено ПІД-

регуляторами ТРЦ1, ТРЦ2 і ТРМ 210, які здійснюють місцеве керування та 

організацію замкнених за тиском, температурою та вологістю систем 

керування електропривода вентилятора. Трубопровідна аеромережа 

лабораторного комплексу оснащена запірно-регулюючою арматурою 

(шибери З1–З7) з електрифікованими приводами (ПЗ1–ПЗ7). 

Для оцінки мікрокліматичних параметрів використовуються блоки 

БД1–БД5, кожний з яких укомплектовано датчиком температури (ДТt
0
1–

ДТt
0
7) і вологості (ДВ1–ДВ7) відповідно. Оцінку та стабілізацію об’ємної 

частини кисню у приміщенні 7003 виконує газоаналізатор (ГА) АГ0011. 

В установці використано декілька варіантів інтерфейсного 

устаткування відповідно до різних стандартів: зв’язок аналогово-цифрового 

та цифро-аналогового перетворювача (АЦП-ЦАП) із персональним 
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комп’ютером (ПК) здійснюється за допомогою інтерфейсів USB–RS232; 

ПІД-регулятори ТРЦ і ТРМ 210 оснащені промисловим перетворювачем 

інтерфейсів зв’язку RS–485. Ядро пристрою збору та керування реалізовано 

на мікроконтролері Atmega 128, а система збору даних – на m-DAQ. В 

умовах різноманіття і складності вирішення завдань з обробки та 

моніторингу технологічних, електричних, мікрокліматичних параметрів, 

формування сигналів керування та налаштування пристроїв 

автоматизованого вентиляційного комплексу, необхідно узгодження 

функціональних і технічних можливостей цих пристроїв. 

Вирішення поставлених завдань можливо шляхом створення 

програмно-технічного комплексу автоматизованої системи керування 

вентиляційною установкою, в состав якого входять моделі візуалізації 

контролю та керування, що дозволить дослідити динаміку зміни 

енергетичних і мікрокліматичних параметрів й обрати оптимальні режими. 

 

5.6. Розробка та дослідження програмно-технічного комплексу 

автоматизованої системи керування вентиляційною установкою 

 

Розробники вентиляційних комплексів досить часто стикаються з 

проблемою інтеграції технічних пристроїв, засобів вимірювання і систем 

диспетчеризації до загальної системи [256]. Організувати загальне керування, 

зробити такий комплекс багатофункціональним є складним завданням 

(підрозд. 5.3). 

У зв’язку з цим можна виділити основні напрями виконання робіт: 

– вирішення задач з автоматизації процесу роботи системи, включаючи 

спрощену роботу оператора з обладнанням в цілому; 

– забезпечення програмно-апаратними засобами сполучення різного 

устаткування з ЕОМ, включаючи діалогові засоби налаштування інтерфейсу. 

У рамках першого напряму необхідно визначити раціональну 

організацію виконання завдань функціонування комплексу. Для цього 
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необхідно сформулювати вимоги до функціонування обладнання, на основі 

яких формувати алгоритм роботи програмного забезпечення (ПЗ), тому 

першочерговим завданням є синтез і можливість гнучкого налаштування 

різного ПЗ, відповідно до змін умов функціонування технічних засобів 

вентиляції. 

Автоматизація таких комплексів зазвичай зводиться до створення 

систем диспетчеризації, однак ці системи забезпечують тільки зниження 

витрат на персонал, не зачіпаючи питання забезпечення комфортного 

повітряного середовища та зниження енерговитрат. Тільки автоматичні 

системи здатні у режимі реального часу контролювати і регулювати 

мікрокліматичні параметри, здійснюючи безперервно керування 

обладнанням вентиляційних комплексів. 

З урахуванням вище висловленого з метою забезпечення комфортного 

та безпечного повітряного середовища у приміщеннях, а також проведення 

науково-дослідних робіт, пріоритетним завданням є розробка та створення 

програмно-технічних комплексів (ПТК), які узгоджують функціональні та 

технічні можливості обладнання вентиляційних систем в умовах 

різноманіття і складності розв'язуваних задач, що включають засоби 

обчислювальної техніки та автоматизації.  

Керування параметрами повітряного середовища у багатьох 

приміщеннях має низку особливостей, пов'язаних із деякими 

специфічними характеристиками об’єкта, наприклад розглянемо вісім 

нестандартних приміщень, які використовуються як навчально-виробничі 

лабораторії (рис. 5.11) [266]: 

– місце розташування (лабораторії розташовані в напівпідвальному 

приміщенні навчального корпусу, які є ізольованими); 

– параметри лабораторій (приміщення мають різний об’єм); 

– функціональне призначення (приміщення 7002, 7003, 7007 виконують 

функції навчальних лабораторій; 7004, 7008 – навчально-виробничих; 7001, 

7005 – майстерень); 
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 графік завантаженості лабораторій (визначається кількістю 

навчальних занять); 

– різна кількість посадочних місць у лабораторіях. 

Таким чином, для створення комфортного мікроклімату в 

лабораторному комплексі автоматизована система контролю і керування 

(АСКК) параметрами повітряного середовища повинна у реальному часі 

отримувати інформацію з усіх приміщень за безліччю параметрів. 

Вхідними керуючими впливами АСКК слугують: 

– інформація, що надходить від датчиків, встановлених у певних місцях 

аеродинамічної мережі щодо тиску, швидкості і витрати повітря; 

– інформація з датчиків руху про кількість людей в лабораторії; 

– інформація про температуру, вологість зовнішнього і внутрішнього 

повітря від датчиків температури і вологості; 

– інформація з датчиків кутів повороту повітряних засувок; 

– інформація про швидкості обертання вентилятора. 

При цьому система керування повітряним середовищем піддається 

наступним впливам: 

– періодична зміна аеродинамічного опору ділянок розгалуженої 

вентиляційної мережі; 

– зміна витрати повітря при відкритті дверних і віконних прорізів 

ізольованих приміщень (поршнева дія); 

– зміна витрати повітря в приміщенні, викликане мінливістю 

вентиляційних режимів у сусідніх лабораторіях. 

Вихідні керуючі впливи формуються системою керування на основі 

алгоритмів, залежно від вхідних керуючих і збурюючих впливів.  

Вихідними керуючими впливами АСКК є: 

 сигнали керування засувками, припливними віконними вентиляторами; 

 сигнали завдання необхідної продуктивності вентилятора. 

Через те, що вентиляційні режими сусідніх лабораторій здійснюють 

істотний вплив один на одного, ефективне керування мікрокліматичними 
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параметрами всього комплексу в цілому є складною оптимізаційною 

задачею, де необхідно враховувати наступне: 

 спільна робота вентилятора і засувок на кожній ділянці 

аеродинамічної мережі повинна забезпечувати витрати повітря у лабораторії, 

який визначається кількістю людей. Іншими словами, фактична витрата 

повітря у кожній лабораторії не повинна перевищувати необхідну для цієї 

лабораторії у даний момент часу витрату; 

 витрати електроенергії на забезпечення необхідного вентиляційного 

режиму лабораторії для вентилятора і засувок істотно відрізняються. Тому 

система керування повинна забезпечити мінімум енергоспоживання, як 

окремої лабораторії, так і усього комплексу лабораторій. При цьому в 

лабораторії повинна надходити необхідна, за санітарними нормами і 

правилами кількість повітря; 

 графік завантаженості лабораторій, який визначається кількістю 

навчальних занять, що відбуваються у день. Для кожної лабораторії відомий 

графік студентопотоку на годину для кожного дня тижня. Тому розрахунок 

керуючих впливів на засувки і вентилятор вентиляційної системи необхідно 

проводити з урахуванням прогнозованої зміни протягом години 

студентопотоку і кількості лабораторій, в яких проходять заняття. 

Отже, на підставі всього вищенаведеного, визначені принципи 

ефективного автоматичного керування повітряним середовищем комплексу 

лабораторій: 

 застосування сучасних технічних засобів автоматичного регулювання 

продуктивністю вентилятора і зміною кута повороту засувок дозволить 

оперативно змінювати кількість і якість повітря, залежно від кількості людей 

в лабораторіях, температури, вологості і газового складу повітря; 

 використання додаткових способів керування повітряними потоками 

(регульовані засувки на шляхах руху повітря) дозволить оптимізувати 

розподіл повітря на ділянках розгалуженої аеродинамічній мережі, із 

забезпеченням при цьому зниження енергоспоживання і підвищення 
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енергоефективності роботи обладнання вентиляційної системи; 

 для підвищення точності і надійності керування необхідно постійно 

контролювати напрямки і величини витрат повітря одночасно в декількох 

точках аеродинамічної мережі. 

Програмно-технічний комплекс (ПТК), побудований із використанням 

новітніх інформаційних технологій, сучасних технічних засобів 

автоматизації й керування (рис. 5.12), є єдиною системою, що складається з 

сукупності різноаспектних компонентів (рис. 5.13): технічних і програмних 

засобів, автоматизованих й автоматичних систем, призначених для збору, 

оброблення й передачі інформації  [270]. 

 

  

Рисунок 5.12 – Зовнішній вигляд автоматизованої системи керування 

вентиляційною установкою 
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Рисунок 5.13 – Структурна схема ПТК АСК вентиляційною установкою: 

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 

У програмно-технічному комплексу автоматизованої системи 

керування  (ПТК АСК) вентиляційною установкою використовується значна 

кількість варіантів інтерфейсного устаткування, яке відповідає різним 

стандартам (рис. 5.13): 
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1) зв’язок аналогово-цифрового й цифро-аналогового перетворювача 

(АЦП–ЦАП), реалізованого на мікроконтролері Atmega128 і призначеного 

для керування пристроями вентиляційної системи, вимірювання 

мікрокліматичних і технологічних параметрів із ПК здійснюється за 

допомогою інтерфейсів USB–RS–232; 

2) вимірювачі-регулятори мікрокліматичних параметрів ТРЦ–02 і ПІД-

регулятор ТРМ–210 оснащено промисловим перетворювачем інтерфейсів 

зв'язку RS–232 і RS–485 ОВЕН, призначеним для двоспрямованого обміну 

даними з ПК; 

3) для керування роботою системи перетворювач частоти–асинхронний 

двигун (ПЧ–АД), а також для вимірювання миттєвих значень струмів і 

напруг використовується мікросистема керування й збору даних m-DAQ 

[263, 264]. 

Органи керування та контролю програмно-технічного комплексу 

наведені у додатку Б. 

Вибір такої стратегії організації ПТК, до якого входять три системи 

керування й збору даних (рис. 5.13), можна обґрунтувати внаслідок 

наступного:   

– по-перше, це зумовлено тим, що системи вентиляції входять до 

категорії особливо важливих систем, які забезпечують підтримку 

комфортного та безпечного повітряного середовища приміщень, що 

підвищує рівень охорони праці. При цьому необхідна безвідмовна робота 

вентилятора як основного вузла головного виконавчого механізму системи, 

хоча кожна система комплексу не тільки виконує свою цілеспрямовану 

функцію, але й має можливість передачі керування деякими компонентами 

вентиляційної установки;  

– друга причина такої організації полягає у тому, що за допомогою 

комплексу студенти також виконують лабораторні роботи з різних 

дисциплін, зокрема «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі» та 

«Електромеханіка»;  
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– третя причина полягає в тому, що комплекс є науково-дослідним, і 

для проведення деяких експериментів не потрібний весь функціонал 

комплексу, який використовується під час виконання лабораторного 

практикуму. Також необхідно врахувати, що розроблена вентиляційна 

установка легко модернізується, і під час появи новітніх систем керування, 

дозволяє інтегрувати ці винаходи у загальну систему. 

Розглянемо більш детально принципи роботи й функціональні 

можливості всіх трьох систем керування й збору даних ПТК АСК 

вентиляційною установкою. 

Важлива функція в апаратній частині комплексу належить системі 

керування й збору даних АЦП–ЦАП, виконаної на мікроконтролері Atmega 

128 (MCU AVR 128) (рис. 5.14). 

 

Рисунок 5.14 – Структурна схема системи керування й збору даних  
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Комутація приладу з ПК відбувається за допомогою USB–RS232, для 

чого використовується устаткування «FT232», яке узгоджує рівні вхідних і 

вихідних сигналів мікроконтролера та ПК за допомогою протоколу USART. 

Отримання інформації з датчиків стосовно мікрокліматичних 

параметрів здійснюється вісімнадцятьма динамічними аналоговими 

каналами, що підключені до паралельних мультиплексорів, якими керує один 

високошвидкісний статичний АЦП мікроконтролера. Керування й комутації 

виконавчих механізмів, а саме приводами засувок (ПЗ1–ПЗ7), здійснюється 

дванадцятьма реле, реалізованими у вигляді транзисторного ключа 

(дискретне керування). Контроль та індикація швидкості руху потоку повітря 

на ділянках аеродинамічної мережі виконується датчиками швидкості (ДШ1–

ДШ5) серії AVU–1–U. 

ЦАП мікроконтролера Atmega 128 здійснює керування системою ПЧ–

АД вентиляційної установки. 

У ПТК використовуються вимірювачі-регулятори мікрокліматичних 

параметрів ТРЦ–02, які, отримуючи інформацію з датчиків (БДМП) і 

комутуючи через реле канальні вентилятори двох лабораторій, забезпечують 

приплив свіжого повітря до приміщення. 

З метою модернізації комплексу на шість вільних статичних каналів 

АЦП стає можливим підключення додаткових динамічних аналогових 

каналів, які дозволяють отримувати відповідні параметри, наприклад,  

повітряного середовища в приміщенні (іонізацію, двооксид вуглецю, кисень, 

напруженості електричних і магнітних полів тощо). 

Структурна схема комутацій системи, побудованої на основі ПІД-

регулятора ОВЕН ТРМ210, наведена на рис. 5.15. 

ПК за допомогою USB-кабеля комутується з перетворювачем 

інтерфейсів АС4 ОВЕН, який здійснює  перетворення електричних сигналів 

інтерфейсу RS–485 на сигнали ТТЛ-логіки й навпаки, а також вибір 

напрямку передачі даних, оскільки двопровідний інтерфейс RS–485 водночас 

може або передавати, або приймати дані. 
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АС4 ОВЕН по двопровідній лінії комутується з ПІД-регулятором ТРМ 

210, який опитує датчики тиску (ДTPa1–ДTPa4), обчислює за отриманими 

даними поточні значення вимірюваних величин, відображає їх на цифровому 

індикаторі й видає відповідні сигнали на вихідні пристрої, а також вихідним 

аналоговим пристроєм керує ПЧ, регулюючи швидкість обертання 

асинхронного привода вентилятора. 

 

Рисунок 5.15 – Структурна схема систем керування й збору даних ОВЕН 
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– досліджувати енергетичну ефективність різних методів регулювання 

продуктивності вентиляторної установки та динамічних процесів при 

функціонуванні аеродинамічного комплексу, аналізувати розподіл втрат 

енергії у складній аеродинамічній мережі, налаштовувати апаратні та 

програмні ПІД-регулятори та ін. 

Для збільшення функціональних можливостей науково-дослідної 

вентиляційної установки прийнято рішення про необхідність вимірювання 

енергетичних параметрів системи ПЧ–АД. Розроблена система керування й 

діагностики електропривода вентилятора (m-DAQ), робота якої полягає у 

вимірюванні миттєвих значень струму й напруги за допомогою блоку 

датчиків струму й напруги в силовому колі ПЧ–АД (рис. 5.16). 

 

Рисунок 5.16 – Структурна схема системи керування й діагностики 

електропривода вентилятора m-DAQ 
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Принцип роботи вимірювального модуля блока датчиків струму і 

напруги полягає в перетворенні діючих значень цих фізичних величин у 

силовому колі ПЧ–АД на значення напруги для комутації з АЦП системи 

збору даних m-DAQ, частота дискретизації якої складає 1кГц. 

Сигнали з датчиків струму безпосередньо комутуються з аналоговими 

каналами АЦП, а сигнали з датчиків напруги фільтруються (фільтри), де 

відбувається перетворення ШІМ-сигналу ПЧ на змінну напругу і потім 

комутуються з аналоговими каналами. Система збору даних m-DAQ виконує 

дві функції – передача даних вимірів на ПК та керування ПЧ. 

 

5.7. Моделювання системи контролю та керування мікрокліматичними 

параметрами з використанням спеціалізованих програмних продуктів 

 

5.7.1. Програмне забезпечення моделі контролю й керування 

автоматизованою вентиляційною системою 

Створення і використання віртуальних панелей у складі вентиляційної 

установки дає можливість синтезувати на екрані ЕОМ графічну панель 

автоматизованої системи, встановлювати межі виміру, задавати режим 

роботи, поєднувати етапи вимірів з етапами первинної і вторинної обробок 

даних, а також приводити результати обробки у графічній формі. 

Синтезовані таким чином прилади і компоненти систем є 

загальнодоступними й легко тиражованими, дозволяють модифікувати їх під 

вирішення різних завдань. 

В умовах необхідності інтенсивного переоснащення навчально-

виробничого обладнання учбових закладів і обмеженості фінансових коштів, 

раціональна організація робіт зі створення систем автоматизації має велике 

значення. Встановлення приладів та устаткування з відповідним програмним 

забезпеченням спрощує й здешевлює процес інтеграції їх у складні системи, 

а самі системи стають функціонально гнучкішими і надійнішими. Основа 

будь-якої системи автоматизації – це забезпечення виконання цільової 
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функції технологічного процесу та проведення моніторингу. Таким чином, 

при всій гнучкості і можливій універсальності системи автоматизації вона 

повинна чітко вирішувати певне коло завдань, забезпечувати досягнення 

заданої мети керування. 

Основною складовою створення віртуальної панелі автоматизованої 

вентиляційної системи є програмне забезпечення, яке повинне охоплювати 

всі етапи, починаючи від планування робіт, створення вимірювальної 

системи та закінчуючи обробкою і приведенням результатів у вигляді звіту. 

Лише при виконанні таких умов можливо вести мову про повноцінну 

автоматизацію вентиляційного комплексу. 

Сучасні засоби розробки прикладного програмного забезпечення 

надають широкий вибір інструментів як для досвідчених програмістів, так і 

для не досвідчених в програмуванні користувачів. Ці засоби дозволяють 

створювати призначені для користувача програми безпосередньо на 

стандартних мовах програмування – C/С++, Basic, labview, Scada, Delphi. 

Наприклад, програмне забезпечення моделі контролю та керування 

автоматизованою вентиляційною експериментально-дослідницькою 

системою реалізовано в середовищі Delphi 7, яка має переваги перед іншими: 

 Delphi широко використовує засоби, що надаються системою. 

Середовище Delphi має дві складових частини: перша – проектування 

інтерфейсу із застосуванням стандартних елементів (компонентів) і 

маніпулювання їх розмірами і розташуванням, друга – написання фрагментів 

програмного коду для виконання завдання. Delphi самостійно записує деякі 

частини програми без зовнішнього втручання, розробникові потрібно 

кодувати лише суто своє завдання; 

 Delphi формує для майбутньої програми потрібну інформацію у 

файлах. На усіх етапах розробки програми можна бачити її інтерфейс, 

перевіряти програму шляхом виконання, змінювати властивості компоненту, 

на яких побудована програма, видаляти або додавати візуальні компоненти; 

 оператору надана можливість брати активну участь у процесі роботи 
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комплексу, швидко перебудовувати структуру його функціонування 

відповідно до динаміки самого процесу використання. При цьому процес 

взаємодії з устаткуванням (у тому числі з ЕОМ) має бути максимально 

проблемно-орієнтований, висувати мінімальні вимоги до знання засобів 

обчислювальної техніки, що має велике прикладне значення у галузі охорони 

праці. 

Розроблена програма дозволяє управляти системою вентиляції, 

виконавчими пристроями з можливістю швидкого переналаштовування і 

додавання нових компонентів, що свідчить про її зручність і гнучкість. 

Однією з важливих переваг є можливість підключення більш однієї 

комутаційної системи та застосування інших програм, додатків у вікнах 

візуалізації, які можуть використовуватися під час розвитку системи. 

Програмування мікроконтролера виконано у середовище Codevision 

AVR v2.05. Прошивка написана на мові «C». Робота програми 

мікроконтролера полягає в безперервному (циклічному) запиті та обробці 

дискретних, аналогових і ШІМ сигналів і зв'язку з ПК за протоколом USART. 

Комутація з ПК здійснюється за допомогою USB–RS232. Для цього 

використовується пристрій «FT232», який узгоджує рівні вхідних і вихідних 

сигналів. 

Програма роботи мікроконтролера складається з двох підпрограм – 

основної підпрограми роботи мікроконтролера та підпрограми зв'язку з 

комп'ютером. Перша підпрограма опитує датчики і здійснює збереження 

отриманих значень параметрів в ОЗП. Друга – запускається через 

послідовний інтерфейс RS232, коли надходить запит від комп'ютера. 

При запуску програми візуалізації з’являється вікно підключення до 

устаткування автоматизованої вентиляційної системи. Після підключення 

з’являється головне вікно автоматизованої системи (рис. 5.17), на якому 

зображено приміщення навчально-виробничого комплексу та встановлені в 

них компоненти системи, під час використання яких здійснюється контроль 

та керування мікрокліматичними, технологічними, енергетичними 
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параметрами тощо [262]. 

При наведені курсору на компонент вентиляційної системи у 

верхньому лівому куті з’являється короткий опис та інформація про 

функціональні можливості. 

У правому верхньому куті знаходяться кнопки виклику вікон: 

«Сохранение параметров» , «Настройка» , «Навигация» . 

 

Рисунок 5.17 – Головне вікно візуалізації автоматизованої вентиляційної 

системи 

 

Одною з основних особливостей програми візуалізації є можливість 

збереження параметрів роботи шляхом виклику вікна «Сохранение 

параметров» (рис. 5.18). 

Для збереження вимірюваних параметрів необхідно обрати період 

запиту та адресу розміщення файлу. Натисканням кнопки «Старт» 

починається відлік часу, що сигналізує про запис параметрів. Після 

закінчення вимірів натисканням кнопок «Стоп» і «Сохранить» 

експериментальні дані зберігаються у відповідному файлі. 
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Рисунок 5.18 – Вікно збереження параметрів 

 

Вікно «Настройка», яке наведено на рис. 5.19, включає у себе наступні 

вкладки: 

  «Датчики давления/скорости» дозволяють налаштування датчиків 

для виміру тиску та швидкості в трубопровідній мережі вентиляційної 

системи; 

  «Датчики температуры/влажности» дозволяюь налаштування 

датчиків температури та вологості (мікрокліматичних параметрів), має два 

поля, які відповідають розміщенню датчиків у різних лабораторіях. Доступна 

можливість налаштування активації, вибору аналогового каналу, вибір 

запиту та корекції даних; 

  «ПЧ» має можливість налаштування перетворювача частоти 

(установки частоти обертів вентилятора); 

  «Задвижки» дозволяють керування виконавчими механізмами. 

Дана вкладка має три поля з налаштуванням запиту та керуванням 

положення кута робочого органа засувки; 

  «Энергетика» дозволяє дослідження енергетичних показників 

системи ПЧ–АД вентиляційної системи під час імітування різних режимів 

роботи, вимір і запис даних миттєвих значень струму та напруги, має своє 

спеціалізоване програмне забезпечення; 
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  «Общее» дозволяє підключення нових компонентів системи або 

додаткового програмного забезпечення. 

 

Рисунок 5.19 – Вікно налаштування 

 

Кнопка «Навигация» викликає вікно, у якому проводиться 

переміщення по робочих зонах вікна візуалізації. 

Виклик вікна динамічних змін мікрокліматичних параметрів (рис. 5.17) 

здійснюється натисканням піктограми  на головному вікні 

візуалізації. 

На рис. 5.20 наведено графіки стабілізації мікрокліматичних 

параметрів. 

  

Рисунок 5.20 – Графік зміни температури та вологості повітря у приміщенні 
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Отже при вмиканні вентиляційної установки (максимальна частота 

обертання вентилятора та повністю відкриті засувки) температура у 

приміщенні знизилася до нормованих значень протягом 12 хвилин, що 

пояснюється суттєвою інерційністю, а також тим, що для проведення 

експериментів встановлено опитування датчиків кожні 0,5 с, тому на 

графіках спостерігається повільна зміна параметрів. 

Для вимірювання енергетичних параметрів системи ПЧ–АД 

використовується візуальне зображення даних показників у програмному 

пакеті LabView (рис. 5.21), який інтегрований у загальну систему візуалізації 

режимів роботи вентиляційної установки (виклик здійснюється натисканням 

піктограми , рис. 5.17). 

 

 

Рисунок 5.21 – Вікно вимірювання енергетичних параметрів 

 

Зазначений вище підхід реалізував «запис даних» (рис. 5.18) і дозволив 

обробити дані експериментів за допомогою програмного забезпечення 
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Mathcad за різних частот обертання вентилятора й кутах повороту засувок в 

аеромережі. Це дає змогу аналізувати енергоефектівність методів 

регулювання параметрів вентиляційної системи й оцінювати енергетичні 

характеристики, вивчати енергетичні процеси у складних електричних і 

електромеханічних перетворювачах енергії, оцінювати енергетичні 

властивості системи ПЧ-АД при активному й пасивному регулюванні. 

Використання віртуального осцилографа (рис. 5.21) дозволяє 

оцінювати синусоїдальність електроструму та перекіс фаз, невідповідність 

яких нормам призводить до аварійних режимів роботі електротехнічного 

устаткування та появи магнітних полів гігієнічно значущих рівнів, які 

негативно впливають на здоров’я працівників. 

Таким чином, використання програмного комплексу контролю і 

керування вентиляційною системою дозволяє: 

 контролювати та управляти роботою пристроїв, що входять до складу 

устаткування системи вентиляції; 

 забезпечувати індикацію стану працюючого устаткування; 

 захищати устаткування від неправильного підключення живлячої 

напруги, перегріву й короткого замикання; 

 плавно або ступінчасте змінювати продуктивність вентиляційної 

установки; 

  забезпечувати стабілізацію температурного режиму в приміщеннях 

шляхом керування витратою повітря за допомогою частотного регулювання 

та дроселювання з використанням керованих засувок з електричними 

приводами; 

 аналізувати ефективність провітрювання у приміщеннях; 

 оцінювати енергетичні характеристики регульованого електропривода 

вентилятора в силовому колі системи ПЧ–АД; 

 аналізувати енергоефективність методів регулювання параметрів 

вентиляційної установки; 
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 забезпечувати будь-який часовий алгоритм керування (від доби до 

року) вентиляційної системи без втручання обслуговуючого персоналу; 

 включати два або більше вікон візуалізації; 

 зберігати дані у вигляді файлів. 

 

5.7.2. Розробка інтерфейсу користувача та аналіз динамічних процесів 

зміни параметрів мікроклімату у вентильованих приміщеннях 

У сфері технологій розробки програмного забезпечення останнім часом 

найчастіше використовується візуальне програмування. Наприклад, 

популярне середовище Borland, Delphi дозволяє легко й просто 

«намалювати» зовнішній інтерфейс створюваної програми, а описувати в 

текстовому виді потрібно лише алгоритм її роботи. 

Подальшим розвитком ідеї візуального програмування є поява 

концепції графічного програмування, що передбачає «малювання» усієї 

програми цілком. Особливо багато переваг реалізація ідеї графічного 

програмування дає в області SCADA-систем (з англ. «Система 

диспетчерського керування та збору даних»), оскільки дозволяє узгоджувати 

в рамках єдиного програмного проекту три різних графічних нотації: 1 – 

мова структурних і функціональних схем; 2 – мова принципових схем; 3 – 

мова схем алгоритмів (блок-схем). 

Функціонально робота програми організована в середовище LABVIEW 

декількома, практично незалежними один від одного, функціональними 

блоками, наведеними у Додатку В (рис. В. 1–9) і вибором вимірюваних 

сигналів (рис. В.10–12). 

У результаті вирішення завдання розробки інтерфейсу користувачеві 

надається програма, в якій елементи віртуального стенда функціонально 

пов’язані та є можливість активного регулювання керованих елементів, а 

також спостереження у реальному часі за зміною досліджуваних параметрів. 

Вид головного вікна інтерфейсу системи керування вентиляційним 

комплексом (рис. 5.22) і включає наступні функціональні блоки: 
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– блок читання даних із датчиків температури й вологості; 

– блок узгодження поточних значень параметрів мікроклімату з 

уставками й запису команд керування електроприводом  вентилятора й 

аеродинамічних пристроїв; 

– формування керуючого впливу; 

– блок відображення інформації з датчиків на графіках. 

Приклад роботи системи керування й контролю параметрів 

мікроклімату у двох роздільних приміщеннях, які мають різні об’єми, 

температуру й вологість, наведено на рис. 5.22 [257]. 

 

 

Рисунок 5.22 – Вид головного вікна інтерфейсу програми керування 

вентиляційним комплексом 

 

Із графіків перехідних процесів видно, що протягом п’яти хвилин у 

першому приміщенні температура з + 20 °С збільшилася до +21 °С й відносна 

вологість із 71 % зменшилася до 52 %. У другому приміщенні 

спостерігається зменшення температури з + 30 °С до + 20 °С і збільшення 
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відносної вологості з 32 до 58 %. 

За рахунок спільного керування електроприводом вентилятора й 

аеродинамічних пристроїв мережі стабілізація параметрів мікроклімату 

відповідно до заданого коефіцієнта комфортності здійснюється протягом 

семи хвилин. 

При зміні одного з контрольованих параметрів мікроклімату в 

приміщенні система, за введеним коефіцієнтом, керуючи устроями 

вентиляційного комплексу, автоматично підтримує дані параметри у межах 

санітарно-гігієнічних норм. 

Завдяки програмному керуванню система є гнучкою у налаштуванні й 

модернізації, що дозволяє мінімальними зусиллями проводити модернізацію 

комплексу. Запас вільних портів на системі збору даних дозволяє без 

додаткових вкладень розширювати комплекс, підключаючи як додаткові 

пристрої збору інформації, різноманітні датчики, так і нові виконавчі 

пристрої, наприклад, нагрівачі або охолоджувачі повітря. 

Використання коефіцієнта комфортності в системі автоматизованого 

керування вентиляцією дозволяє досягти нормованих параметрів 

мікроклімату. Розроблений програмний продукт може використовуватися як 

диспетчерський пульт автоматизованого керування та контролю якості 

повітряним середовищем приміщення, так і для проведення наукових 

досліджень. 

Перевагою розробленої та впровадженої системи є її пристосованість 

до масштабування як за обсягами обслуговування, так і за кількістю 

відстежуваних і регульованих параметрів. Вона придатна без суттєвих змін 

здійснювати моніторинг електромагнітної обстановки, фізичного стану 

металевих конструкцій тощо. 

 

Висновки до 5 розділу 

 

1. Показано, що інтеграція промислових підприємств України у 

загальну європейську економічну систему потребує впровадження 
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комплексної автоматизованої системи забезпечення нормального 

функціонування виробництва i стану виробничого середовища. 

2. Обґрунтовано доцільність доопрацювання чинних державних 

будівельних норм з проектування, монтажу та експлуатації автоматизованих 

систем функціонування виробництва i стану виробничого середовища з 

урахуванням зовнішніх і внутрішніх джерел несприятливого впливу на 

працюючих. 

3. Застосування запропонованих програмних продуктів програмно-

аналітичного комплексу охорони праці та життєзабезпечення віртуального 

аналізатора центрального сервера баз даних реального часу підприємства,  

автоматизує роботу інженера з охорони праці та безпеки життєдіяльності, 

зменшує вплив людського фактору, час прийняття рішень у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій.  

4. Запропоновано автоматизовану систему контролю й керування 

процесом вентилювання навчально-виробничих приміщень різного типу, де 

залежно від їх призначення доведено необхідність установлення 

різноманітного обладнання щодо нормалізації фізичних факторів. Розроблена 

система керування дозволяє знаходити оптимальні режими роботи 

вентиляційних установок щодо підтримання фізичних факторів у 

регламентованих санітарно-гігієнічних межах, що сприяє підвищенню рівня 

охорони праці та безпеки життєдіяльності.  

5. Розробленні принципи автоматизації сучасних вентиляційних систем 

дозволяють:  

– оперативно враховувати зміну мікрокліматичних параметрів; 

– своєчасно отримувати інформацію про стан технічних засобів і 

систем життєзабезпечення вентиляційних систем; 

– забезпечувати зниження енергоспоживання і підвищення 

енергоефективності роботи обладнання систем; 

– досягати можливості швидкого і ефективного контролю та керування 

основними технологічними і фізичними факторами виробничих приміщень. 

6. Створена система контролю охорони праці і життєзабезпечення, яка 
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здійснюється за допомогою GSM-модему дозволяє забезпечити швидку й 

ефективну евакуацію людей, спільну роботу комплексів життєзабезпечення і 

підтримки комфортного та безпечного повітряного середовища у 

приміщеннях, а також підключившись до встановлених на підприємствах 

«Систем охорони праці та життєзабезпечення», об’єднати їх в єдиний 

комплекс. Автоматизація системи підвищує її надійність, зменшує ризик 

виникнення надзвичайних ситуацій, що, в свою чергу, зберігає матеріальні 

цінності та в першу чергу життя і здоров’я працюючих. 

7. Застосування розробленого астатичного регульованого повітряного 

фільтра зберігає природну іонізацію повітря за рахунок використання 

фільтруючого елемента полімерних волокон, що не електризуються у 

повітряному потоці. Регулювання ефективності фільтрації повітря 

досягається необхідним стисканням фільтруючого матеріалу у корпусі. 

8. Доведено, що модернізація існуючих систем керування промислових 

вентиляційних установок за рахунок введення блоку регресійної моделі 

дозволяє швидко, згідно із санітарно-гігієнічними нормами, реагувати на 

зміни фізичних факторів виробничого середовища та забезпечувати їх 

контроль і керування з метою одержання оптимальної зони комфортності. 

9. Впроваджена автоматизована вентиляційна експериментально-

дослідницька система дозволяє оперативно враховувати зміну 

мікрокліматичних параметрів, своєчасно отримувати інформацію про стан 

технічних засобів і систем життєзабезпечення, створює умови для 

ефективного контролю та керування основними фізичними факторами 

повітряного середовища в нестандартних приміщеннях. Цей комплекс 

доцільно використовувати для тестування проектованих вентиляційних 

систем, що дозволяє на стадії розроблення вносити корективі до їх 

функціональних можливостей. 

10. Створений програмно-технічний комплекс автоматизованої системи 

керування  (ПТК АСК) вентиляційною установкою дозволяє: 

 створювати комфортне й безпечне повітряне середовище за рахунок 

ефективної спільної роботи вентилятора й засувок на кожній ділянці 
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аеродинамічній мережі, забезпечуючи необхідну витрату повітря у 

приміщеннях; 

 оптимізувати розподіл повітря на ділянках розгалуженої 

аеродинамічній мережі, забезпечуючи зниження енергоспоживання та 

підвищення енергоефективності роботи обладнання вентиляційної системи; 

 контролювати та оперативно захищати обладнання ПТК при 

виникненні аварійних режимів; 

 аналізувати енергоефективність методів регулювання параметрів 

вентиляційної системи й оцінювати енергетичні характеристики; 

 забезпечувати заданий алгоритм керування без втручання оператора; 

 будувати різні алгоритми роботи вентиляційної системи та їх 

відпрацювання під впливом різних фізичних факторів виробничого 

середовища; 

 аналізувати технічні рішення з підвищення ефективності роботи 

системи контролю мікрокліматичного та газового складу повітряного 

середовища у приміщеннях; 

– опитувати датчики з різною частотою дискретизації, залежно від 

умов роботи, за рахунок використання різноманітних систем керування й 

збору даних, що дозволяє виконувати повний контроль усіх технологічних 

параметрів. У випадку виходу з ладу однієї із систем ПТК АСК 

вентиляційної установки дві інші виконують необхідну функцію із 

забезпечення нормованих параметрів фізичних факторів у приміщеннях. 

12. Створена модель візуалізації роботи автоматизованої вентиляційної 

системи дозволяє реалізувати моніторинг та обробку інформації про 

технологічні, електричні та мікрокліматичні параметри; налаштовує, 

узгоджує роботу та керує пристроями вентиляційної системи. 
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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 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 
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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. 
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5. Удосконалено математичні моделі просторових розподілів магнітних 

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 
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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 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. 
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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. 



255 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Губернский Ю. Д. Качество воздуха и энергоэффективность систем 

вентиляции общественных зданий / Ю. Д. Губернский, И. В. Гурина, Е. О. 

Шилькрот // АВОК. –  2011. – № 1. – С. 22–29. 

2. Ismail A. R. Thermal comfort of green energy office (GEO) building/ A. R. 

Ismail, N. Jusoh, S. Mat [et al.] //National Conference in Mechanical Engineering 

Research and Postgraduate Students [1st  NCMER 2010], (May26–27, Malaysia). 

– PP. 427–435. 

3. Babatsikou F. P. The Sick Building Syndrome (SBS) / F. P. Babatsikou // 

Health Science Journal. – 2011. – Vol. 5, iss. 2. – PP. 72–73. 

4. Терещенко П. С. Фізіолого-гігієнічна оцінка параметрів мікроклімату 

сучасних офісів / П. С. Терещенко // Журнал НАМН України. Додаток (Тези). 

– 2013. – С. 133–134. 

5. Никифорук А. И. Условия труда и состояние органа зрения у 

специалистов ІТ-сферы при работе с компьютерами / А. И. Никифорук, П. С. 

Терещенко, А. М. Корнев, В. А. Гвоздецкий // Материалы XII Всероссийского 

конгресса [«Профессия и здоровье»] V Всероссийского съезда врачей-

профпатологов. – М., 2013. – С. 358–363. 

6. Ионизация воздушной среды и здоровье / М. П. Захарченко, В. Г. 

Бовтюшко, В. Х. Хавинсон, Ю. Д. Губернский. – СПб.: Нордмедиздат, 2002. – 

200 с. 

7. Гуськов  А. С. Изучение влияния аэроионификации на функциональное 

состояние и здоровье работающих / А. С. Гуськов, Ф. И. Ингель, А. Г.  

Малышева [и др.] // Экология жилых помещений города Москвы: сборник 

трудов постоянно действующего научно-практического городского семинара. – 

М.: МГУИЭ, 2005. – Вып. 2. – С. 96–104. 

8. Fatokun F. Airborne particle and ion concentration levels in the 

environment of strong corona ion emitter Source / F. Fatokun, R. Jayaratne, L. 

Morawska // [European Aerosol Conference (EAC 2007)], (September 9–14, 



256 

 

Salzbyrg), 2007. – PP. 171–178. 

9. Томашевська Л. А. До питання про біологічні ефекти дій 

електромагнітних випромінювань / Л. А. Томашевська, Т. Є. Кравчун, Л. П. 

Лемешко та ін. // Гігієна населених місць. – 2013. – Вип. 62. – С. 193–198. 

10. Hocking B. Medical aspects of overexposures to electromagnetic fields / 

B. Hocking, F. Gobbo // Health Saf Environ. – 2011. – 27, no. 3. – РР. 185–195. 

11. Походзей Л. В. Гипогеомагнитные поля как неблагоприятный фактор 

производственной среды: дисc.…. докт.мед.наук: 14.00.50 / Л. В. Походзей. – 

М.: ГУ НИИ медицины труда РАМН, 2004. –198 с. 

12. Сердюк А. М. Екологічна значущість геомагнітного поля та медико-

біологічні передумови гігієнічної регламентації його ослаблення в умовах 

України / А. М. Сердюк, П. Є. Григор’єв, В. Я. Акіменко // Довкілля і 

здоров’я. – 2010. – № 3. – С. 8–11. 

13. Назаренко В. І. Біологічні особливості комбінованої дії фізичних 

факторів виробничого середовища / В. І. Назаренко // Український журнал з 

проблем медицини праці. – 2009. – № 43. – С. 12–17. 

14. Назаренко В. І. Комбінована дія магнітного поля промислової 

частоти, шуму, підвищеної температури повітря як проблема медицини праці: 

дис. … докт. біол. наук: 14.02.01/ В. І. Назаренко. – К., 2011. – 365 с. 

15. Чернюк В. І. Сучасний стан і перспективи гігієнічного нормування 

фізичних факторів виробничого середовища / В. І. Чернюк, Л. А. Гвозденко, 

В. І. Назаренко та ін. // Матеріали XV з’їзду гігієністів України [«Гігієнічна 

наука і практика : сучасні реалії»]. – Львів: ЛМНУ, 2012. – С. 131–132. 

16. Smith A. Combined Effects of Occupationall Health Hazards / A. 

Smith, R. Mc Namara, B.-Cardif Welleus // University: Research Report. – 2004. 

– No. 287. – 182 p. 

17. Establishing a dialogue on risks from electromagnetic fields. – Geneva: 

World Health Organization, 2004. – 67 p. 

18. Mayer E. Objective criteria for thermal comfort / E. Mayer // Building 

and Environment. – 1993. – Vol. 28, iss. 4. – PP. 399–403. 



257 

 

19. Zhang H. Modeling thermal comfort in stratified environments / H. 

Zhang, C. Huizenga, E. Arens, T. Yu // Proceedings from 10th International 

Conference on [Indoor Air Quality and Climate], (Beijing, September 4–9, 2005). 

– PP. 133–137. 

20. Hensen J. L. M. Literature review on thermal comfort in transient 

conditions / J. L. M. Hensen // Building and Environment. – 1990. – No. 25 (4). –

PP. 309–316. 

21. Licina D. Experimental investigation of the human convective boundary 

layer in a quiescent indoor environment / D. Licina, J. Pantelic, A. Melikov [et al.] 

// Building and Environment. – 2014. – No. 75. – PP. 79–91. 

22. Dyment P. Clean indoor air for health and sustainability / P. Dyment //  

REHVA Journal. – 2014. – No. 5. – PP. 59–60. 

23. Ткачук К. Н. Охорона праці та промислової праці: навчальний 

посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / К. Н. Ткачук, В. В. Зацерний, Р. В. 

Сабарно. – К.: Лібра, 2010. – 559 с. 

24. Ткачук К. Н. Основи охорони праці / К. Н. Ткачук, М. О. 

Халімовський. – К.: Основа, 2006. – 446 с. 

25. Гогіташвілі Г. Г. Основи охорони праці: [навчальний посібник] / 

Г. Г. Гогіташвілі, В. М. Лапін. – Л.: Знання, 2008. – 302 с. 

26. Основи охорони праці: [навчальний посібник] / В. В. Березуцький, 

Т. С. Бондаренко, Г. Г. Валенко, Л. А. Васьковець. – [2-е видання]. – Х.: 

Факт, 2007. – 480 с. 

27. Concannon  P.  Technical  note  AIVC  57.  Residential  ventilation / P. 

Concannon. – Brussels, 2002. – Mode of access: 

http://www.aivc.org/sites/default/files/members_area/medias/pdf/Technotes/TN57%2

0Residential%20Ventilation.pdf.  

28. Auliciems А.  Thermal comfort / A. Auliciems, S. V. Szokolay, 68 p. – 

Mode of access: http:// me.emu.edu.tr/hacisevki/ MENG443%20PPT1B.pdf. 

29. Шилькрот  Е. О. Сколько воздуха нужно человеку для комфорта? / 

Е. О. Шилькрот, Ю. Д. Губернский // АВОК. – 2008. – № 4. – С. 4–18. 

http://www.aivc.org/sites/default/files/


258 

 

30. Фаренюк Г. Г. Стан нормативної бази України з енергоефективності 

будівель та концепція її розвитку в Україні // Матеріали VІІ Міжнародної 

конференції [«Енергоефективність: технології, менеджмент, інвестиції»], (27 

вересня 2011 р.) / Г. Г. Фаренюк, Мінрегіонбуд України. – Режим доступу: 

www.cmpe.com.ua/sites/default/farenyuk.ppt . 

31. Тимофеева Е. И. Экологический мониторинг параметров 

микроклимата / Е. И. Тимофеева, Г. В. Федорович. – М., 2005. – 194 с. 

32. Тепловой комфорт, пользовательское поведение и 

энергоэффективность // АВОК. – 2014. – № 7. – С.  38–44. – Режим доступа: http:// 

www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5943 

33. Рахманин Ю. А. Проблемные вопросы гигиены жилых и 

общественных зданий и концепция развития исследований на перспективу / 

Ю. А. Рахманин, Ю. Д. Губернский, Н. В. Калинина // Гигиена и санитария. – 

2012. – № 4. – С. 9–14. 

34. Ергономіка теплового середовища. Аналітичне визначення та 

інтерпретація теплового комфорту на основі розрахунків показників PMV і 

PPD і критеріїв локального теплового комфорту (EN ISO 7730:2005, IDT): 

ДСТУ Б EN ISO 7730:2011. – К.: Мінрегіон України, 2012. – [Чинний від 

2013–01–01]. – 60 с. – (Національний стандарт України). 

35. Фангер П. O. Качество внутреннего воздуха в ХХІ веке: влияние на 

комфорт, производительность и здоровье людей / П. О. Фангер // АВОК. – 

2003. – № 4. – С. 12–22. 

36. Фангер П. О. Качество воздуха помещений: дефицит знаний и вакуум 

мотиваций / П. О. Фангер // Международная конференция по архитектуре и 

качеству окружающей среды. – Тяньжань: Китай, 2004. – С. 4–9. 

37. Фангер П. О. О качестве воздуха в помещении / П. О. Фангер // Мир 

Климата. – 2006. – № 37. – С. 22–27. 

38. ДСТУ EN 12599:2006 Системи вентиляції та кондиціювання 

повітря. Процедури випробування та методи вимірювання під час здавання в 

експлуатацію систем вентиляції та кондиціювання повітря. – [Чинний від 

http://www.cmpe.com.ua/sites/default/


259 

 

01.07.2006]. – 48 с. 

39. Ventilation For Buildings – Test Procedures And Measuring Methods 

For Handing Over Installed Ventilation And Air Conditioning Systems: EN 

12599:2000. – 34 р. 

40. Indoor environmental input parameters for design and assessment of 

energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal 

environment, lighting and acoustics: EN 15251:2007. – Brussels, 2007. – 56 p. 

41. Розрахункові параметри мікроклімату приміщень для проектування 

та оцінки енергетичних характеристик будівель по відношенню до якості 

повітря, теплового комфорту, освітлення та акустики (EN 15251:2007, IDT): 

ДСТУ Б  EN 13779:2011. – [Чинний від 2013–01–01]. – К.: Мінрегіонбуд 

України, 2012. – 96 с. – (Національний стандарт України). 

42. ДСТУ Б EN ISO 13790:2011. Енергоефективність будівель. 

Розрахунок енергоспоживання при опаленні та охолодженні. – На заміну 

ГОСТ 26629-85; [чинний з 01.01.2013]. – К.: НДІБК, 2011. – 229 с. – 

(Державний стандарт України). 

43.  ДСТУ Б EN 15232:2011 Енергоефективність будівель. Вплив 

автоматизації, моніторингу та управління будівлями (EN 15232:2007, IDT). –

[Чинний з 01.04.2012]. – 108 с. 

44.  ДСТУ Б EN 15316–1:2011 Системи теплозабезпечення будівель. 

Методика розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. 

Частина 1. Загальні положення (EN 15316–1:2007, IDT). – [Чинний з 

30.12.2011]. – 37 с. 

45.  ДСТУ Б EN 15316–2–1:2011 Системи теплозабезпечення будівель. 

Методика розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. 

Частина 2–1. Тепловіддача системою опалення (EN 15316–2–1:2007, IDT). – 

[Чинний з 01.01.2013]. – 63 с. 

46. ДСТУ Б EN 15316–2–3:2011 Системи теплозабезпечення будівель. 

Методика розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. 

Частина 2–3. Теплорозподілення у системі опалення (EN 15316–2–3:2007, 



260 

 

IDT). – [Чинний з 01.01.2013]. – 70 с. 

47. Ventilation for buildings – Instrumentation requirements for air velocity 

measurements in ventilated spaces (including corrigendum AC:2002); German 

version EN 13182:2002 + AC:2002. – 19 р. 

48. Air conditioning systems for offices: VDI 3804–1994 – 16 р. 

49. Брелих Н. Требования к вентиляции и качеству внутреннего 

воздуха в национальных нормативах стран Европы / Н. Брелих // АВОК. –   

2012. – № 3. – С. 22–28. 

50. ГОСТ Р ИСО 16000–1–2007. Воздух замкнутых помещений. – Часть 

1. Отбор проб. – М.: Федер. центр госсанэпиднадзора МЗ России, 2007. – 47 с. 

51. Гошка Л. Л. Климатические системы: переход от санитарно-

гигиенических к физиологическим нормам / Л. Л. Гошка // Инженерно-

строительный журнал. –  2010. – № 2. – С. 12–15. 

52. Державні будівельні норми. Опалення, вентиляція та 

кондиціонування: ДБН В.2.5. – 67:2013. – [Чинний від 2013–09–01]. – К.: 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України, 2013. – 167 с. 

53. Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Житлові 

будинки. Основні положення: ДБН В.2.2–15–2005. – [Видання офіційне]. – 

К.: Держбуд України, 2006. – 36 с. 

54. Державні будівельні норми України. Інженерне обладнання 

будинків і споруд. Зовнішні мережі і споруди. Газопостачання: ДБН В.2.5–

20–2001. – [Видання офіційне]. – К.: Дежрбуд України, 2001. – 287 с. 

55. Olesen B. W. Discomfort caused by vertical air temperature differences / 

B. W. Olesen, M. Scholer, P. O. Fanger // Indoor climate. – Copenhagen: Danish 

Building Research Institute, 1979. – PP. 561–579. 

56. Thermal Environmental Conditions for Human Occurancy: 

ANSI/ASHRAE Standard 55–2010, 41 p. 

57. Меликов А. Тепловой микроклимат помещения. Оценка и 

проектирование / А. Меликов // АВОК. – 1999. – № 4. – С. 16–22. 

http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=4032697
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=4032697
http://www.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=4032697


261 

 

58. Михіна Л. І. Удосконалення методів визначення та критеріїв 

гігієнічної оцінки хімічного забруднення повітря приміщень житлових та 

громадських будинків: автореф. дис. … канд. біол. наук: 14.02.01 / Л. І. 

Михіна. – К., 2015. – 23 с. 

59. Табунщиков Ю. А. Микроклимат и энергосбережение. Пора понять 

приоритеты / Ю. А. Табунщиков  // АВОК. – 2008. – № 5. – С. 4–12. 

60. Закладний О. М. Автоматизовані системи моніторингу та контролю 

мікроклімату в промислових приміщеннях / О. М. Закладний, С. Л. Прядко, 

О. О. Закладний, В. Г. Смоляр // Збірник матеріалів Міжнародної наукової 

конференції [«Охорона праці та соціальний захист працівників»], (19–21 

листопада 2008 р., м. Київ). – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – С. 163–166. 

61. Автоматика и автоматизация систем теплогазоснабжения и 

вентиляции: [учеб. для вузов] / А. А. Калмаков, Ю. Я. Кувшинов, С. С. 

Романова, С. А. Щелкунов. – М.: Стройиздат, 1986. – 479 с. 

62. Богословский В. Н. Отопление и вентиляция: [учеб. для вузов] / В. Н. 

Богословский, В. П. Щеглов, Н. Н. Разумов. – М.: Стройиздат, 1980. – 180 с. 

63. Бондарь Е. С. Автоматизация систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха: [учебное пособие] / Е. С. Бондарь, А. С. 

Гордиенко, В. А. Михайлов, Г. В. Нимич. – М.: Аванпост-Прим, 2005. – 560 с. 

64. Стефанов Е. В. Вентиляция и кондиционирование воздуха / Е. В. 

Стефанов. – СПб.: АВОК Северо-Запад, 2005. – 399 с. 

65. Вентилювання приміщень / [С. С. Жуковський, О. Т. Возняк, О. М. 

Довбуш, З. С. Люльчак]. – Л.: Львівська політехніка, 2007. – 476 с. 

66. ДНАОП 0.03–3.06–80 Санітарно-гігієнічні норми допустимих рівнів 

іонізації повітря виробничих та громадських приміщень №2152–80. – Режим 

доступу: http://www.document.ua. 

67. Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха 

производственных и общественных помещений: СанПиН 2.2.4. 1294–03. – 

[Введѐн в действие 2003–15–06]. – М.: МЗ РФ, 2003. – 6 с. (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы РФ). 

http://www.document.ua/


262 

 

68. Санитарные правила и нормы РБ № 9–98–98 «Санитарные правила и 

нормы аэроионизации воздушной среды производственных и общественных 

помещений»: утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача  Республики Беларусь от 31 декабря 1998 г. № 53. –  Режим доступу: 

www.iso14000.by. 

69. Бурцев С. И. Современные подходы к озонированию воздуха 

вентилируемых помещений / С. И. Бурцев, А. А. Вергаузин, А. А. Дударев 

[и др.] // Инженерные системы. – 2006. – № 4. – С. 46–49. 

70. Коваленко О. В.  Гігієнічні критерії оптимізації іонізованості повітря 

приміщень багатофункціональних житлових комплексів / О. В. Коваленко, В. Я.  

Акіменко // Гігієна населених місць. – 2007. – Вип. 49. – С. 198–211. 

71. Глива В. А. Дослідження впливу мікрокліматичних параметрів 

повітрообміну на аероіонний склад повітря робочих приміщень / В. А. Глива 

// Проблеми охорони праці в Україні. – 2011. – Вип. 20. –  С. 58–65. 

72. Сидоров О. В. Аналіз санітарних норм з іонізації повітря в Україні / 

О. В. Сидоров, В. А. Глива // [Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих учених та студентів «Екологічна безпека держави»], (27–28 квітня 

2010 р., м. Київ) / редкол. О. І. Запорожець [та ін.]. – К.: Видавництво 

Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2010. – С. 261–263. 

73. Общие требования к проведению контроля аэроионного состава 

воздуха: методические указания (МУК 4.3.1675–03). – [Введены в действие 

2003–30–06]. – М.: МЗ РФ, 2003. – 7 с. – (Нормативный документ МЗ РФ). 

74. Запорожець О. І. Нормування аероіонного складу повітря робочих 

приміщень та основні напрями його вдосконалення / О. І. Запорожець, В. А. 

Глива, О. В. Сидоров // Вісник Національного авіаційного університету. – 

2011. – № 1. – С. 139–143. 

75. Сидоров О. В. Нормалізація аероіонного складу повітря в офісних 

приміщеннях: дис. … канд. техн. наук: 05.26.01 / Сидоров Олександр 

Володимирович. – К., 2014. – 144 с. 

76. Standard of Building Biology Testing Methods: SBM–2015, acting from 



263 

 

in May 2015, Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit IBN, Germany, 5 p. – 

Mode of access: http:// www.baubiologie.de/site/wp-content/uploads/standard-

2015-englisch.pdf. 

77. Directive 2013/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 

2013 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to 

the risks arising from physical agents (electromagnetic fields). – Mode of access: http:// 

eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:179:0001:0021: EN:PDF. 

78. Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and 

electromagnetic fields (up to 300 GHz) / International Commission on Non-

Ionizing Radiation Protection  // Health Physics. – 1998. – No. 74. – PP. 494–522.  

79.  Подобєд І. М. Шляхи вдосконалення нормативної бази з 

електромагнітної безпеки та магнітної сумісності технічних засобів в умовах 

підвищення енергонасиченості будівель і споруд /  І. М. Подобєд, В. А. Глива, 

Л. О. Левченко // Гігієна населених місць. – 2012. – Вип. 28. – С. 171–175. 

80. IEC 61000–3–12:2011 Electromagnetic compatibility (EMC). – Part 3. –

12: Limits – Limits for harmonic currents produced by equipment connected to 

public low-voltage systems with input current >16 A and ≤ 75 A per phase. 

81. BS EN 61439–1:2011 Low-voltage switchgear and controlgear 

assemblies. General rules. – [Current, Work in hand]; publication Date: 30 

November 2011. – Mode of access:  http://shop.bsigroup.com/ 

82. BS EN 61439–2:2011 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies. 

Power switchgear and controlgear assemblies. – [Current, Work in hand]; publication 

Date: 11 December 2011. – Mode of access:  http://shop.bsigroup.com/ 

83. BS EN 61439–5:2015 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies. 

Assemblies for power distribution in public networks. – [Current, Work in hand]; 

publication Date: January 2015. – Mode of access:  http://shop.bsigroup.com/  

84. BS EN 61557–12:2008 Electrical safety in low voltage distribution 

systems up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. Equipment for testing, measuring or 

monitoring of protective measures. Performance measuring and monitoring devices 

(PMD). – [Current, Work in hand]; publication Date: June 2008. – Mode of access:  



264 

 

http://shop.bsigroup.com/  

85. Халмурадов Б. Д. Проблеми узгодженості нормативної бази з 

електромагнітної сумісності та електромагнітної безпеки / Б. Д. Халмурадов, 

Л. О. Левченко, Т. М. Перельот // Наука і техніка повітряних сил України. – 

2015. – № 4. – С. 103–106. 

86. Халмурадов Б. Д. Електромагнітна безпека та електромагнітна 

сумісність технічних засобів / Б. Д. Халмурадов, Л. О. Левченко, Т. М. 

Перельот // Системи обробки інформації. – 2015. – Вип. 12 (137). – С. 66–68. 

87. Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу 

електромагнітних випромінювань: ДСН 239–96. – К.: МОЗ України, 1996. – 

28 с. – (Державні санітарні норми України). 

88. Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей: 

НПАОП 40.1–1.21–98. – Х.: Изд-во «Форт», 2008. – 180 с. 

89. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. – Х.: 

Видавництво «Форт», 2012. – 368 с. 

90. Правила улаштування електроустановок: ПУЕ: 2010. – К.: 

Мінпаливенерго України, 2010. – 736 с. 

91. Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення: 

ДБН В. 2.5–23–2003. – [Чинний від 2004–01–06]. – К.: Держбуд України, 

2004. – 129 с. 

92. Проектування висотних житлових і громадських будинків ДБН 

В.2.2.–24: 2009. – [Чинний від 01–10–09]. – К.: Мінрегіонбуд, 2009. – 103 с. – 

(Державні будівельні норми України). 

93. Рябов Ю. Г. Экранирование встроенных трансформаторных подстанций 

/ Ю. Г. Рябов, И. Б. Гуров // Технологии ЭМС. – 2014. – № 3. – С. 21–28. 

94. ДсанПіН 3.3.6.096–2002 Державні санітарні норми і правила при 

роботі з джерелами електромагнітних полів // Офіційний вісник України. 

2003.  № 12.  С. 180–192. 

95. Глива В. А. Шляхи удосконалення нормативної бази з контролю та 

допустимих рівнів фізичних факторів / В. А. Глива, Х. В. Паньків // 



265 

 

[Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА–2013»], 

(21–23 травня 2013 р., м. Київ). – К.: НАУ, 2013. – Т. 5. – С. 32.33–32.36. 

96. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-

обчислювальних машин: НПАОП 0.00–1.28–10 // Наказ Державного комітету 

України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду № 65 від 

26.03.2010 р. 

97. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними 

дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин: ДСанПіН 

3.3.2.007–98. – К.: МОЗ України, 1998. – 26 с. 

98. Standart for TCO’03 Display requirement. – Stoсholm: The Swedish 

Confederation of Professional Employees, 2003. – 21 p. 

99. Глива В. А. Моніторинг та нормалізація фізичних факторів 

виробничого середовища при експлуатації автоматизованих систем: дис. … 

докт. техн. наук: 05.26.01; Глива Валентин Анатолійович. – К., 2012. – 320 с. 

100. Патент України 6951, МПК 7 G01R 29/08. Автоматизований 

комплекс моніторингу фізичних параметрів виробничого середовища / 

Думанський Ю. Д., Запорожець О. І., Лук’яненко С. О., Гагарін О. О., Глива 

В. А., Клапченко В. І., Краснянський Г. Ю., Левченко Л. О., Лук’янчиков А. В.; 

заявл. 20.12.2007; опубл. 10.01.08, Бюл. № 1. 

101. Беккер А. Системы вентиляции / А. Беккер. – М.: Техносфера, 

Евроклимат, 2005. – 232 с. 

102. Гетия С. И., Скребенкова Л. Н., Кочетов О. С. Расчет оптимальных 

параметров микроклимата рабочей зоны // Вестник МГУПИ. Серия 

«Машиностроение». – 2013. – № 45. – С. 84–92. 

103. Основы обеспечения микроклимата зданий: [учеб. для вузов] / 

Ю. Я. Кувшинов, О. Д. Самарин. – М.: Издательство Ассоциации 

строительных вузов, 2012. – 200 с. 

104. Ананьев В. А. Системы вентиляции и кондиционирования / В. А. 

Ананьев, Л. Н. Белуева. – M.: Евроклимат, 2000.– 416 с. 

105. Седов А. В. Обеспечение комфорта человека в помещении 



266 

 

посредством инженерных систем / А. В. Седов, П. Д. Челышков, И. В. Редин 

// Вісник ДНАБА. – Донецьк, 2009. – Вип. 2009. – № 5 (79). – С. 94–97. 

106. Влияние особенностей метаболизма на воздушный баланс 

человека. Третье условие комфортности. – Режим доступа: http:// 

www.aircon.ru/useful/publications/details.php?item_num=13. 

107. Губернский Ю. Д. Эколого-гигиеническая безопасность жилища / 

Ю. Д. Губернский // Гигиена и санитария. – 1994. – № 2. – С. 42–44. 

108. Волков О. Д. Проектирование вентиляции промышленного здания: 

[учебное пособие] / О. Д. Волков. – Х.: Высшая школа, 1989. – 220 с. 

109. Банхиди Л. Тепловой микроклимат помещений: Расчет 

комфортных параметров по теплоощущениям человека; пер. с венг. В. М. 

Беляева; [под ред. В. И. Прохорова]. – М.: Стройиздат, 1981. – 248 с. 

110. Экхольм Э. Окружающая среда и здоровье человека; пер. М. А. 

Богусловской; [предисл. и ред. В. А. Ковды; послесл. Г. С. Хозин]. – М.: 

Прогресс, 1980. – 234 с. 

111. Гурина И. В. Кто ответит за духоту в помещении / И. В. Гурина // 

Химия и жизнь. – 2010. – № 2. – С. 22–25. 

112. Seppanen O. A. Association of ventilation rates and CO2 concentrations 

with health and other responses in commercial and institutional buildings / O. A. 

Seppanen, W. J. Fisk,  M. J. Mendell // Indoor Air. – 1999. – Vol. 9. – PP. 226–252. 

113. Seppenan O. A. Summary of human responses to ventilation / O. A. 

Seppanen, W. J. Fisk // Indoor air. – 2004. – No. 14 (Supply 7). – PP. 102–118. 

114. Wargocki P. The effects of outdoor air supply rate in an office on perceived 

air quality, sick building syndrome (SBS) symptoms and productivity / P. Wargocki, D. 

P. Wyon, J. Sundell [et al.] // Indoor air. – 2000. – No. 10. – PP. 222–236. 

115. Fang L. Impact of temperature and humidity on the perception of 

indoor air quality / L. Fang, G. Clausen, P. O. Fanger // Indoor air. – 1998. – 

Vol. 8. – PP. 80–90. 

116. Баевский P. M. Оценка адаптационных возможностей организма и 

риск развития заболеваний / Баевский P. M., Берсенева А. П. – М.: Медицина, 

1997. – 265 с. 



267 

 

117. Захаревич А. Э. Формирование параметров микроклимата в 

отапливаемых помещениях в условиях естественной конвенции: автореф. 

дисс. … канд. техн. наук / Захаревич А. Э. – Минск, 2012. – 23 с. 

118. Патент на корисну модель 103276 Україна МПК Е21F 3/00. 

Пристрій для охолодження вентиляційного повітря / Лапшин О. Є., Кузнєцов 

В. В., Лапшин О. О., Лапшина Д. О.; заявник і патентовласник Криворізький 

національний університет. – № u201505559; заявл. 05.12.15, Бюл. № 23. 

119. Шепелев И. А. Аэродинамика воздушных потоков в помещении / 

И. А. Шепелев. – М.: Стройиздат, 1978. – 145 с. 

120. Белова Е. М. Системы кондиционирования воздуха с чиплерами и 

фэнкойлами / Е. М. Белова. – М.: Евроклимат, 2003. – 640 с. 

121. Вишневский Е. П. Анализ особенностей использования основных 

методов осушения воздуха / Е. П. Вишневский // Технический бюллетень. –

2003. – № 1. – С. 4–6. 

122. WHO’s Programme on Indoor Air Pollution. – Mode of  access: http:// 

who.int/indoorair/contact/en/ index.html. 

123. Persily A. K. The relatioship between indoor air quality and carbon 

dioxide / A. K. Persily // Indoor Air. – Vol. 2. – PP. 961–966. 

124. Hodgson A. T. Evaluation of Ultra-Violet Photocatalytic Oxidation 

(UVPCO) for Indoor Air Applications : Conversion of Volatile Organic Compounds 

at Low Part-per-Billion Concentrations / Hodgson A. T., Sullivan D. P., Fisk W. J. // 

Lawrence Berkeley National Laboratory. – Berkeley (USA), 2005. – 64 р. 

125. Voznyuk O. Case study of human health risk assessment due to 

transport-related air pollution in Ukraine / Voznyuk O., Turos O., Kartavtsev O. 

[et al.] // WHO Collaborating Centre for Air Quality Management and Air 

Pollution Control. – 2009. – No. 44. – PP. 5–10. 

126. Apte M. G. Indoor carbon dioxide concentrations and SBS in office 

workers / M. G. Apte, W. J. Fisk, J. M. Daisey // Proceedings of Healthy 

Buildings. – 2000. – Vol. 1. – PP. 133–138. 

127. Fanger P. O. Air turbulence and sensation of draught / P. O. Fanger, A. K. 



268 

 

Melikov, H. Hanzaw [et al. ] // Energy and Buildings.  – 1988. – Vol. 12, iss. 1. – 

PP.  21–39.  

128. Samal C. Air Pollution in Micro-Environments: A Case Study of India 

Habitat Centre Enclosed Vehicular Parking / C. Samal, D. Gupta,R. Pathania [et al.] // 

Indoor and Built Environment. – 2013. – Vol. 22, New Delhi. – Mode of access: https:// 

www.researchgate.net/publication/258139981_Air_Pollution_in_MicroEnvironments_

A_Case_Study_of_India_Habitat_Centre_Enclosed_Vehicular_Parking_New_Delhi. 

129. Lemcoff  N. Ventilation strategies for low energy buildings involving air 

purification and energy recovery – climate, energy, comfort and indoor air quality 

aspects / N. Lemcoff, G. Dobbs // [Clima 2007], WellBeing Indoors, (June 10–14, 

2007), Helsinki, Finland. – PP. 1655–1662. 

130. Kabrhel М. External Environment and Indoor Microclimate / M. 

Kabrhel, H. Dolezilkova // [Clima 2007], WellBeing Indoors, (June 10–14, 2007), 

Helsinki, Finland. – PP. 1696–1703. 

131. Дацюк Т. А. Новая технология проектирования систем обеспечения 

микроклимата зданий / Т. А. Дацюк // Весник гражданских инженеров. – 2005. 

– № 3. – С. 57–62. 

132. Гримитлин А. М. Отопление и вентиляция производственных 

помещений  / Гримитлин А. М. –  СПб.: АВОК Северо-Запад, 2007. – 399 с. 

133. Fangzhi C. Modeling particle distribution and deposition in indoor 

environments with a new drift-flux model / C. Fangzhi // Atmosphere 

Environment. – 2006. – Vol. 40, no. 2. – PP. 357–367. 

134. Позин Г. М. Распределение параметров воздуха в помещении с 

источниками тепловыделений // Г. М. Позин, В. М. Уляшов // Инженерно-

строительный журнал. – 2012. – № 6. – С. 42–47. 

135. Просвирина И. С. Анализ температурных полей воздуха в 

помещении для учебных занятий / И. С. Просвирина, В. К. Маркин // 

Научный потенциал регионов на службу модернизации. – Астрахань: АИСИ, 

2012. – № 2 (3). – С. 134–136. 

136. Патент РФ № 2509322 Способ оценки комфортности рабочей зоны 



269 

 

по параметрам микроклимата / Кочетов О. С.; опубл. 10.03.2014, Бюл. 

изобретений № 07. 

137. Патент РФ № 2472134 Способ многокритериальной оценки 

комфортности рабочей зоны производственных помещений / Кочетов О. С.; 

опубл. 10.01.2013, Бюлл. изобретений № 01. 

138. Кочетов О. С., Гетия И. Г. Выбор оптимальных параметров 

микроклимата рабочей зоны / О. С. Кочетов, И. Г. Гетия // В мире научных 

исследований: [материалы VI Международной научно-практической 

конференции] (05 июля 2014 г., г. Краснодар); [oтв. ред. Т. А. Петрова]. – 

Краснодар, 2014. – С. 17–21. 

139. Чижевский А. Л. Аэроионизация в народном хозяйстве / 

Чижевский А. Л. – М.: Госпланиздат, 1960. – 757 с. 

140. Чижевский А. Л. Аэроионы и жизнь / Чижевский А. Л. – М.: 

«Мысль», 1999. – 716 с. 

141. Скоробогатова А. М. Оценка функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы у работающих в условиях различного режима 

аэроионизации / А. М.Скоробогатова // Гигиена и санитария. – 1981. – № 11. 

– С. 36–41. 

142. Акименко В. Я. Гигиенические аспекты оптимизации воздушной 

среды жилых и общественных зданий / В. Я. Акименко, А. В. Ярыгин, Н. М. 

Янко // Оконные технологии. – 2001. – № 7. – С. 45–49. 

143. Санитарно-гигиенические нормы допустимых уровней ионизации 

воздуха производственных и общественных помещений: СНиП 2152–80. – 

[Введен в действие 1980–12–02]. – М.: МЗ СССР, 1980. – 7 с. – 

(Межгосударственные санитарные нормы). 

144. Fletcher L. A. The bactericidal effects of positive and negative ions in 

air / L. A. Fletcher, L. F. Gaunt, C. B. Beggs [et al.] // BMC Micribiology. – 2007. 

– Vol. 7. – PP. 32–39. 

145. Аргунова А. М. Качество воздушной среды гермообъектов / А. М. 

Аргунова // Качество и жизнь. – 2007. – № 7. – С. 56–59. 



270 

 

146. Ластков Д. О. Аероіонопрофілактика як метод підвищення 

працездатності студентів / Д. О. Ластков, М. Г. Желебенко // Вестник 

гигиены и эпидемиологии. – 2008. – Т. 12, № 1. – С. 130–132.  

147. Желебенко М. Г. Гигиеническая оценка эффективности 

применения аэроионизации для повышения умственной работоспособности / 

М. Г. Желебенко // Гігієна населених місць. – 2009. – Вип. 54. – С. 206–209. 

148. Jonassen N. Neutralization of Static Charges by Air Jons: Part 1, Theory / 

N. Jonassen // Compliance Engineering. – 2002. – Vol. 19. – No. 2. – PP. 28–31.  

149. Jonassen N. Neutralization of Static Charges by Air Joins: Part 2. 

Experimental Results / N. Jonassen // Compliance Engineering. – 2002. – Vol. 19, 

no. 4. – PP. 22–27. 

150. Шилкин А. А. Аэроионный режим в гражданских зданиях / 

Шилкин А. А., Губернский Ю. Д., Миронов А. М. – М.: Стройиздат, 1988. –

168 с. 

151.  Лившиц М. А. Аэроионификация: практическое применение / 

Михаил Анатольевич Лившиц. – М.: Стройиздат, 1990. –168 с. 

152. Maczyfiski B. Effect of Presence of Man on the Air Jon Density in an 

Office Room / B. Maczyfiski, S. Tycrka, B. Marecki, J. Gdra // Int. J. 

Biometeorology, – 1971. – Vol. 15, no. 1. – PP. 11–21. 

153. Милова Л.  Н. Ионизация воздушной среды в условиях 

промышленного города и еѐ влияние на здоровье населения (на примере 

г.Липецка): дис. … канд.  мед.  наук: 14.00.07 / Милова Лариса Николаевна. – 

М., 2004. – 246 с. 

154. Файнбург Г. З. Введение в аэровалеологию: Воздушная среда и 

здоровье человека. Серия: Условия труда: [монография]. – Вып. 1. – [Изд. 2-е, 

испр. и доп.]. – Пермь: Пермский государственный технический университет, 

2005. – 104 с. 

155. Дударев А. А. Искусственнная ионизация и озонирование / А. А. 

Дударев, С. И. Бурцев, В. И. Турубаров, Г. А. Спичкин // Информационные 

системы. – 2006. – № 1. – С. 56–59. 



271 

 

156. Патент 52384 Российская Федерация, МКП А61L9/22. Устройство 

ионизации воздуха / заявитель и патентообладатель ЦНИОКР «КГТУ»; 

Ганеев Ф. А., Маковеев В. Н., Солдаткин В. М; заявл.14.12.2001, 

опубл.16.04.2003, Бюл. № 8. 

157. Патент 2297855 Российская Федерация, МКП А61N1/44. 

Устройство и способ получения кластеров высокоэнергетических аэроионов 

кислорода / Бызов Ю. И., Самолдин А. И., Суворов В. Н.; заявитель и 

патентообладатель  ООО «МИП-РИН»; заявл. 05.08.2005, опубл. 27.04.2007, 

Бюл. № 8. 

158. Кулишов А. Н. Устройство для ионизации газовой среды / А. Н. 

Кулишов // Энергия инноваций. – 2004. – № 1. – 82 с. 

159. Терещенко П. С. Фізіолого-гігієнічне значення мікроклімату 

офісних приміщень та профілактика його несприятливої дії: автореф. дис. … 

канд. мед. наук: 14.02.01 / П. С. Терещенко. – К., 2015. – 23 с. 

160. Толкунов І. О. Деякі аспекти забезпечення нормативного 

аероіонного режиму робочого середовища приміщень спеціального 

призначення МНС України / І. О. Толкунов, В. В. Маранюк, І. І. Попов, В. В. 

Пономар // Проблеми надзвичайних ситуацій. – 2008. – Вип. 8. – С. 198–206. 

161. Толкунов И. А. Исследование и разработка управляемых 

генераторов аэроионов для помещений специального назначения МЧС 

Украины / И. А. Толкунов, И. И. Попов, В. В. Барбашин // Проблеми 

надзвичайних ситуацій. – 2009. – Вип. 10. – С. 186–194. 

162. Сторчевой В. Ф. Ионизация и озонирование воздушной среды в 

птицеводстве: дис. … д-ра техн. наук: 05.20.02 / Сторчевой Владимир 

Федорович. – М., 2004. – 255 с. 

163. Патент 87189 Україна, МПК В03С3/08. Електростатичний 

повітряний фільтр-іонізатор / Запорожець О. І., Глива В. А., Віднічук Т. В., 

Паньків Х. В., Сидоров О. В. – № u2013100086; заявл. 14.08.2013; опубл. 

27.01.2014, Бюл. № 2. 

164. Аргунова А. М. Биотехнические основы математическое 



272 

 

моделирование создания качественного аэроионного состава газовой среды 

обитаемых герметичных объектов: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.26.02 / 

А. М. Аргунова. – М., 2007. – 30 с. 

165. Лепихов П. В. Биотехническая система управления концентраций 

лѐгких отрицательных аэроионов: дис. …. канд. техн. наук: 05.11.17 / 

Лепихов Павел Владимирович. – М., 2006. – 172 с. 

166. Maczyfiski B. Effect of the presence of man on the air ion density sn 

an office room /  B. Maczyfiski, S. Tyczka, B. Marecki // Int. J. Biometeorology. – 

1971. – Vol. 15, no. 1. – PP. 11–21. 

167. Таммет Х. Ф. Спектр подвижностей односекундных лѐгких 

аэроионов в природном воздухе / Х. Ф. Таммет, Х. Р. Ихер, Ф. Г. Миллер // 

Ученые записки Тартуского университета. – 1985. – Вып. 707. – С. 26–36. 

168. Сальм Я. Й. Зависимость подвижности иона от его массы / Я. Й. 

Сальм // Ученые  записки Тартуского университета. – 1992. – Вып. 822. – 

С. 66–72. 

169. Kaasik M. Electrostatic dispersion of air ions generated by apnevmatic 

sprayer in achamber / M.Kaasik // Ученые записки Тартуского университета. – 

1992. – Вып. 822. – С.110–114. 

170. Смирнов В. В. Ионизация в тропосфере / Владимир Владимирович 

Смирнов. – СПб.: Гидрометеоиздат, 1992. – 311 с. 

171. Комов И. Л. Оценка влияния содержания радона в воздухе на 

аэроионный режим помещений / И. Л. Комов, П. И. Диденко, В. В. Комова // 

Доповіді Національної академії наук України. – 2004. – № 8. – C. 182–185. 

172. Котляров А. А. Оценка влияния содержания радона в воздухе на 

аэроионный режим помещений / А. А. Котляров, А. А. Мавлютов, А. Ю. 

Максимов // АНРИ. – 2002. – № 4. – С. 14–17. 

173. Малышева А. Г. Аналитические аспекты гигиенической оценки 

ионизации воздуха общественных помещений / А. Г. Малышева, А. С. Гусиков, 

Н. Ю. Козлов [и др.] // Гигиена и санитария. – 2006. – № 4. – С. 32–37. 

174. Коренівська О. Л. Дослідження електростатичного поля 



273 

 

аероіонізатора в ближній зоні / О. Л. Коренівська, П. П. Мартинчук // 

Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2009. – 

№ 2. – С. 40–44. 

175. Толкунов А. И. Теоретическое исследование процессов переноса 

аэроионов в потоках воздуха в помещениях специального назначения МЧС 

Украины / А. И. Толкунов, И. И. Попов, В. В. Барбашин // Проблеми 

надзвичайних ситуацій. – 2010. – Вип. 11. – С. 137–145. 

176. Бабич Н. И. Проблема аэроионизации при создании рационального 

микроклимата в помещениях с персональными компьютерами / Н. И. Бабич, 

В. Г. Панов, С. Г. Антощук [и др.] // Електромашинобудування та 

електрообладнання. – 2009. – Вип. 74. – С. 41–47. 

177. Mayya Y. S. Aerosol removal by unipolar ionization in indoor 

enviroments / Y. S. Mayya, B. K. Sapra, A. Khan, F. Sunny // Journal Aerosol 

Science. – 2004. – Vol. 35. – PP. 923–941. 

178. Wu  C. C. Influence of air humidity and the distance from the souce on 

negative air ion concentration in ondoor air / C. C. Wu, G. W. Lee, S. Yang [et al.] 

// Science of the Total Environment. – 2006. – Vol. 370. – PP. 245–253. 

179. Fletcher L.A. Air ion behavior in ventilated rooms / Fletcher L.A., 

Noakes C. J., Sleigh P. A. [et al.] // Indoor and Built Enviroment. – 2008. – Vol. 

17, no. 2. – PP. 173–183. 

180. Строкань О. В. Побудова ізоліній від двох джерел аероіонів / О. В. 

Строкань // Прикладна геометрія та інженерна графіка: праці ТДАТУ. – 2008. 

– Вип. 4, т. 37. – С. 142–146. 

181. Єремєєв В. С. Математична модель оптимізації розміщення 

іонізаторів повітря у приміщенні / В. С. Єремєєв, О. В. Строкань, Д. І. 

Роговскій // Прикладна геометрія та інженерна графіка: праці ТДАТУ. – 

2009. – Вип. 4, т. 43. – С. 57–61. 

182. Чураков А. Я. Властивості ізоліній концентрації аероіонів від 

розсіювальних джерел випромінювання / А. Я. Чураков, О. В. Строкань, В. В. 

Тарасенко // Прикладна геометрія та інженерна графіка: праці ТДАТУ. – 

2010. – Вип. 4 , т. 45. – С .74–79. 



274 

 

183. Чураков А. Я. Спосіб побудови поверхонь концентрації 

аероіонів від розсіювальних джерел випромінювання / А. Я. Чураков, О. В. 

Строкань // Прикладна геометрія та інженерна графіка: праці ТДАТУ. – 

2010. – Вип. 4, т. 45. – С. 85–88. 

184. Чураков А. Я. Сітковий метод дослідження концентрації аероіонів на 

площині / А. Я. Чураков, О. В. Івженко, О. В. Строкань // Прикладна геометрія 

та інженерна графіка: праці ТДАТУ. – 2007. – Вип. 4, т. 36. – С. 99–105. 

185. Бахрушин В. Е. Моделирование распределения концентрации 

ионов вблизи ионизатора / В. Е. Бахрушин, М. А. Игнахина, Д. В. 

Вертинский [и др.] // Складні системи і процеси.  – 2002. – № 1. – С. 30–35. 

186. Белицкий А. В. Явления переноса в слабоионизированной плазме / 

А. В. Белицкий, Л. А. Толчина, Б. М. Смирнов. – М.: Атомиздат, 1975. – 336 с. 

187. Тихонов А. Н. Уравнения математической физики / А. Н. Тихонов, 

А. А.Самарский. – М.: Наука, 1997. – 736 с. 

188. Кузмичев В. Е. Законы и формулы физики / Валентин 

Евдокимович Кузмичев. – К.: Наукова думка, 1989. – 864 с. 

189. Noakes C. J. Modelling the air cleaning performance of negative air 

ionisers in ventilated rooms / Noakes C. J., Sleigh P. A., Beggs C. B. // 

[Proceeding of the 10 th Int. Conference on Air Distribution in Rooms (Roomvent 

2007)], (June 13–15, 2007, Helsinki). – 11 p. 

190. Dezelak K. Arrangements of Overhead Power Line Conductors / K. 

Dezelak, G. Stumberger, F. Jak // Electric Power Systems Research. – 2011. – Vol. 

81, no. 12 . – PP. 2164–2170. 

191. Peric M. Electromagnetic field analysis in vicinity of power line / M. 

Peric, S. Ilic, S. Aleksic // Electrotechnika and Electronica. – 2008. – No. 11–12. 

PP. 51–56. 

192. Pryor R.W. Mutiphysics Modeling Using COMSOL: A First Principles 

Approach / R. W. Pryor. – Jones and Bartlett Publishers, 2009. – 872 p. 

193. Волохов С. А. Закономерности распределения внешнего магнитного 

поля электрооборудований / С. А. Волохов, П. Н. Добродеев // Электротехника. 



275 

 

– 2006. – № 4. – С. 28–33. 

194. Гетьман А. В. Пространственный гармонический анализ 

магнитного поля технических объектов: дис. … канд.техн.наук: 05.09.05 / 

Гетьман Александр Владимирович. – Х., 2003. – 153 с. 

195. Щерба А. А. Моделирование и анализ электрических полей 

энергетических объектов / А. А. Щерба, М. М. Резинкина. – К.: Наукова 

думка, 2008. – 248 с. 

196. Глива В. А. Принципи моделювання просторових розподілів 

електромагнітних полів багатьох джерел у робочих приміщеннях / В. А. Глива 

// Вісник НТУУ «КПІ». Cерія «Гірництво». – 2009. – Вип. 18. – С. 130–135. 

197. Левченко Л. О. Дослідження впливу стаціонарних електричних  та 

магнітних полів на аероіонний склад повітря та мікрокліматичні показники у 

будівлях і спорудах / Л. О. Левченко // Управління розвитком складних 

систем. – 2015. –  № 23. – С. 153–158. 

198. Глива В. А. Методологія оцінки та прогнозування 

електромагнітного та шумового навантаження у приміщеннях / В. А. Глива // 

Гігієна населених місць. – 2008. – Вип. 52. – С. 184–189. 

199. Левченко Л. О. Формування сучасних підходів до моделювання і 

прогнозування динаміки шкідливих факторів виробничого середовища / Л. О. 

Левченко // Проблеми охорони праці в Україні. – 2012. – Вип. 23. – С. 78–84. 

200. Панова О. В. Захист працюючих від впливу електромагнітних 

полів екрануванням: дис. … канд. техн. наук: 05.26.01 / Панова Олена 

Василівна – К., 2014. – 151 с. 

201. Оценка защитных свойств различных материалов для 

экранирования электромагнитных полей. / [В. А. Глыва, В. И. Клапченко, Г. 

Е. Краснянский, Е. В. Панова] // [«АВІА–2011»: X міжнар. наук.-техн. конф.], 

(1921 квітня 2011 р., м. Київ). – Т. IV. – С. 39–40. 

202. Панова О. В. Оцінка ефективності електромагнітних екранів на 

основі різних магнітом’яких матеріалів / О. В. Панова // Техніка будівництва. 

 К., 2010. – Вип. 24. – С. 5658. 



276 

 

203. Защитные свойства электромагнитных экранов на основе 

металлосиликатных материалов в диапазоне СВЧ / [Клапченко В. І., 

Краснянский Г. Е., Глыва В. А., Азнаурян И. А.] // Гігієна населених місць. –  

2010. – Вип. 56. – С. 219–226. 

204. Островский О. С. Защитные экраны и поглотители электромагнитных 

волн / О. С. Островский, Е. Н. Одаренко, А. А. Шматько // Физическая 

инженерия поверхности. – Харьков: Харьковский национальный университет 

имени В. Н. Каразина; Научный фізико-технологический центр МОН и НАН 

Украины, 2003. – Т. 1, № 2. – С. 161–173. 

205. Зотов И. С. Исследование электродинамических характеристик 

композитных материалов с регулярными структурами : дисс. ... канд. физ.-

мат. наук: 01.04.07 / Зотов Илья Станиславович; Челябинский 

государственный университет. – Челябинск, 2011. – 124 c. 

206. Панова Е. В. Исследование геометрических критериев 

электромагнитных экранов / Е. В. Панова // Технологии техносферной 

безопасности. – 2014. – Вып. № 1 (53). – 12 с. – Режим доступа: 

http://www.ipb.mоs.ru/ttb. 

207. Глива В.А. Просторові критерії екранування низькочастотних 

магнітних полів / В. А. Глива, Л. О. Левченко, Т. М. Перельот // Управління 

розвитком складних систем. – 2015. – Вип. 22. –  С. 128–133. 

208. Патент Україна, МПК G12B17/02. Фартух електрозварника / 

Лобанов Л. М., Левченко О. Г., Левчук В. К. [та ін.]; заявник і 

патентоотримувач ІЕЗ ім. Є. О. Патона; заявл.18.03.1010; опубл. 25.05.2010, 

Бюл. № 10. 

209. Левченко О. Г. Экранирующие материалы и средства индивидуальной 

защиты сварщика от магнитных полей / О. Г. Левченко, В. К. Левчук, О. Н. 

Тимошенко // Автомат сварка. – 2011. – № 3. – С. 49–55. 

210. Панова О. В. Оцінка ефективності електромагнітних екранів на 

основі різних магнітом’яких матеріалів / О. В. Панова // Техніка будівництва. 

– К., 2010. – Вип. 24. – С. 56–58. 

211. Матвєєва О. Л. Електромагнітні екрани з керованими захисними 



277 

 

властивостями / О. Л. Матвєєва, О. В. Панова // [Матеріали XI Міжнар. наук.-

техн. конф. «АВІА13»], (2123 травня 2013 р. ).    К.: НАУ, 2013. – Т. 5. – 

С. 2932. 

212. Запорожець О. І. Система електроживлення та електромагнітна 

безпека в енегронасичених будівлях і спорудах / О. І. Запорожець, В. А. 

Глива, В. І. Клапченко [та ін.] // Вісник Національного авіаційного 

університету. – 2008. – № 1. – С. 113–116. 

213. Петухов В. С. Электромагнитная экология: ТN-C – система 

виновник ухудшения / В. С. Петухов // Новости электротехники. – 2005. – № 1. 

– С. 14–19. 

214. Здановський В. Г. Дослідження рівнів магнітних полів енергетичних 

об’єктів / В. Г. Здановський, В. А. Глива, Х. В. Паньків // Проблеми охорони 

праці в Україні. – 2013. – Вип. 25. – С. 22–29. 

215. Перельот Т. М. Гармоніки електричних струмів промислової 

частоти та їх вплив на електромагнітну обстановку у приміщеннях / Т. М. 

Перельот // Гігієна населених місць. – 2014. – Вип. 64. – С. 192–197. 

216. Глива В. А. Підвищення рівня безпеки праці користувачів 

інформаційно-технічних комплексів / В. А. Глива, О. Г. Вільсон, І. О. 

Азнаурян [та ін.] // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво». – 2007. – Вип. 15. 

–  С. 147–153. 

217. Жежеленко И. В. Высшие гармоники в системах электроснабжения 

/ И. В. Жежеленко. – М.: Энергоиздат, 2010. – 375 с. 

218. Саєнко Ю. Л. Зниження рівнів гармонічних спотворень в 

електричних мережах з джерелами інтершармонік / Ю. Л. Саєнко, Т. К. 

Бараненко, Е. Б. Бараненко // Електрифікація транспорту. – 2012. – № 3. – 

С. 78–83. 

219. Саенко Ю. Л. Методы компенсации реактивной мощности в сетях с 

нелинейными нагрузками / Ю. Л. Саенко, Т. К. Бараненко, Е. В. Бараненко // 

Вісник приазовського державного технічного університету. – 2013. – Вип. 26. – 

С. 204–210. 



278 

 

220. Розов В. Ю. Исследование явления ослабления статического 

геомагнитного поля стальной колонной / В. Ю. Розов, С. Ю. Реуцкий, С. В. 

Левин // Технічна електродинаміка. – 2014. – № 1. – С. 12–19. 

221. Запорожець О. І. Сучасні підходи до моделювання просторових 

змін геомагнітного поля у будівлях і спорудах / О. І. Запорожець, В. І. 

Клапченко, Л. О. Левченко, О. В. Панова // Управління розвитком складних 

систем. – 2015. – Вип. 21. – С. 192–198. 

222. Розов В. Ю. Методы формирования сигналов обратных связей в 

закрытых системах управления магнитным полем технических объектов при 

наличии сторонних источников магнитного поля / В. Ю. Розов, Д. А. Ассуиров, 

А. А. Давыдов // Технічна електродинаміка. – 2009. – № 6. – С. 8–16. 

223. Розов В. Ю. Автоматическое управление внешним магнитным 

полем технических объектов / В. Ю. Розов, Д. А. Ассуиров // Технічна 

електродинаміка. – 2011. – № 1. – С. 11–18. 

224. Резинкина М. М. Экспериментальное исследование влияния 

индуцированной и остаточной намагниченности ферромагнитных 

конструкций на ослабление магнитного поля в жилых помещениях / М. М. 

Резинкина, А. В. Ерисова, Д. Е. Пелевин, Л. Э. Лобжанидзе // Весник НТУ 

«ХПИ». – 2009. – № 41. – С. 111–120. 

225. Розов В. Ю. Оптимизация параметров систем компенсации 

стационарных искажений геомагнитного поля в помещениях / В. Ю. Розов, 

Д. Е. Пелевин, С. Ю. Реуцкий // Технічна електродинаміка. – 2009. – № 5. – 

С. 11–16. 

226. Моніторинг умов праці: [монографія] / [В. И. Голінько, С. І. 

Чеберячко, М. В. Шибка, О. О. Яворська]. – Днепропетровск: НГУ, 2011. – 230 с. 

227. Сазонов Э. В. Вентиляция общественных зданий: [учебное 

пособие] / Э. В. Сазонов. – Воронеж: Издательство ВГУ, 1991. – 188 с. 

228. Экономическая эффективность энергосбережения в системах 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: учебное пособие / 

[А. И. Еремкин, Т. И. Королева, Г. В. Данилин и др.]. – М.: Издательство 



279 

 

ассоциации строительных вузов, 2008. – 184 с. 

229. Голубков Б. Н. Кондиционирование воздуха, отопление и 

вентиляция / Б. Н. Голубков, Б. И. Пятачков, Т. М. Романова. – М.: 

Энергоиздат, 1982. – 231 с. 

230. Краснов Ю. С. Системы вентиляции и кондиционирования. 

Рекомендации по проектированию, испытаниям и наладке [Текст] / Ю. С. 

Краснов, А. П. Борисоглебская, А. В. Антипов. – М. : Термокул, 2004. – 373 с. 

231. ASHRAE Handbook – Fundamentals, Chapter 8, Thermal Comfort, 2001. 

– Access of mode: http:// www.thenbs.com/PublicationIndex/Documents 

/Details?Pub=ASHRAE&DocId=256333. 

232. By the Buildings Performance Institute Europe. A need to improve 

regulations on indoor air quality, thermal comfort and daylight // REHVA Journal. 

– 2015. – May 2015. – PP. 46–47. – Access of mode: http://www.rehva.eu/ 

233. ASHRAE Handbook – Fundamentals, ASHRAE. – Atlanta, 2009. – 980 p. 

234. Ashrae handbook – HVAC Applications, ASHRAE. – Atlanta, 2011. – 

PP. 707–720. 

235. Системы вытесняющей вентиляции для промышленных зданий. 

Типы, область применения, принципы проектирования // АВОК. – 2001. – 

№ 5. – С. 36–46. 

236. Chen Q. System Performance Evaluation and Design Guidelines for 

Displacement Ventilation / Q. Chen, L. R. Glicksman // American Society of 

Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. – Atlanta, GA, 2003. – 

139 p. – Access of mode: https://architecture.mit.edu 

237. Патент № 23908 Україна МПК F24F 11/00 Комп’ютерна система 

контролю і керування мікрокліматом робочого місця / Шабатура Ю. С., 

Шабатура М. Ю.; Вінницький національній технічній університет. – № 

u200701205; заявл. 05.02.2007; опубл. 11.06.2007, Бюл. № 8. 

238. Патент 55222 Україна МПК F24F 13/00, F24F 3/044, F24F 3/12, 

F24F 3/16, F24F 5/00, F24F 11/00 Система управління мікрокліматом 

приміщень / Родькін Д. Й., Сукач С. В., Шутька О. В.; Кременчуцький 

державний університет імені Михайла Остроградського. – № u201006118; 

http://www.thenbs.com/PublicationIndex/Documents


280 

 

заявл. 20.05.2010; опубл. 10.12.2010, Бюл. № 23. 

239. Instructional Manual. Model 8820. Multi-function Environment Meter, 10 

p. – Access of mode: https://www.atp-instrumentation.co.uk/manual/lightmeters/DT-

22%20Manual.pdf 

240. ST802 Series Аnemometer Instruction Manual, 4 p. – Access of mode: 

htpp://www.ST802%20series%20Anemometer%20Manual%20(1).pdf 

241. Приборы сцинтилляционные геологоразведочные СРП–68. 

Техническое описание и инструкция по эксплуатации. ЖШ0.280.004 ТО. – 

1986. – 22 с. 

242. Измеритель электростатических зарядов переносной ИЭЗ–П. 

Паспорт. 3МЧ.844.002 ПС. – 26 с. 

243. Счѐтчик аэроионов «Сапфир–3к». Государственный реестр № 18295–

99. Руководство по эксплуатации. Бд 2.899.000 РЭ. – 29 с. 

244. Котляров А. А. Средства контроля уровней ионизации воздуха 

производственных и общественных помещений и их метрологическое 

обеспечение / А. А. Котляров, А. А. Мавлютов, С. В. Колерский // АНРИ. – 

2000. – № 4. – С. 39–42. 

245. Bartusek K. Experiments of accuracy air ion filed measurement /  K. 

Bartusek, P. Fiala, T. Tirku, E. Kadlecova // Progres In Electromagnetics Research 

Symposium, (August 27–30, 2007 unpublished, Praga). – PP. 273–278. 

246. Коренівська О. Л. Методика розрахунку потенціального поля 

датчика заряду лічильника аероіонів / О.Л. Коренівська , П. П. Мартинчук // 

Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2009. – № 3. 

– С. 130–136. 

247. TES–1394 Magnetic Field Tester Instruction Manual, 7 р. – Access of 

mode: http://www.egerate.com/Datasheet/Gauss_Metre/TES_1394.pdf 

248. Сидоров О. В. Вплив електростатичних полів на концентрації легких 

аероіонів на робочому місці оператора ПЕОМ / О. В. Сидоров, В. А. Глива // 

Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия «Безопасность 

жизнедеятельности». – 2013. – Вып. 71, т. 2. – С. 176–183. 

249. Волькенштейн Ф. Ф.Радикало-рекомбинационная люминесценция 

https://www.atp-instrumentation.co.uk/manual/lightmeters/


281 

 

полупроводников  / Волькенштейн  Ф. Ф., Горбань А. Н., Соколов В. А. – М.: 

Наука, 1976. – 278 с. 

250. Волькенштейн М. В. Релаксационная теория стеклования / М. В. 

Волькенштейн, О. Б. Птицын // Журнал технической физики. – 1956. – T. 26, 

№ 10. – С. 2204–2222. 

251. Сукач С. В. Розроблення методу і засобів управління та контролю 

якості повітряного середовища у виробничих приміщеннях: дис. … канд. 

техн. наук: 05.26.01 / Сукач Сергій Володимирович. – Київ, 2011. – 184 с. 

252. Сукач С. В. Підтримка параметрів мікроклімату в нормативних 

межах, для створення комфортних умов праці / С. В. Сукач, М. М. Авраменко 

// [Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та 

оптимізації: збірник наукових праць IХ Всеукраїнської науково-технічної 

конференції молодих учених і спеціалістів], (07–08 квітня 2011 р.). – 

Кременчук: КрНУ, 2011. – С. 232–233. 

253. Сукач С. В. Синтез модели коэффициента комфортности 

климатических условий для систем управления параметрами воздушной среды в 

учебных помещениях / С. В. Сукач, А. П. Чѐрный,  Г. А. Сивякова // [Proceedings 

of the III International Scientific and Practical Conference «Innovative Technologies 

in Science»] (February 28, 2017, Dubai, UAE). – No. 3 (19), vol. 1, March 2017. – 

PP. 28–33. 

254. Шульга Ю. І. Трифакторна регресійна модель коефіцієнта 

комфортності мікроклімату приміщень / Ю. І. Шульга, Д. Й. Родькін, С. В. 

Сукач // Проблеми охорони праці в Україні. – Вип. 21. – К.: ННДІПБОП, 

2011. – С. 119–124. 

255. Мруженко А. В. Разработка система управления вентилятора 

воздушной холодильной установки / А. В. Мруженко, С. В. Сукач // 

[Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та 

оптимізації]: збір. наукових праць Х Міжнародної науково-технічної 

конференції молодих учених і спеціалістів, (28–29 березня 2012 р.). – 

Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 352–353. 

256. Мозговой  А. В. Исследовательский тренажерный вентиляционный 



282 

 

комплекс для подготовки  специалистов-электромехаников / A. В. Мозговой, 

М. А. Кобилянський, О. Л. Величко, О. О. Сердюк, С. В. Сукач // 

[Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та 

оптимізації]: збірник наукових праць Х Міжнародної науково-технічної 

конференції молодих учених і спеціалістів,  (28–29 березня 2012 р.). – 

Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 69–71. 

257. Сукач С. В. Автоматизированная система контроля и управления 

параметрами воздушной среды помещений / С. В. Сукач, А. В. Мозговой, М. А. 

Кобылянский, А. Л. Величко, А. С. Метель // Електромеханічні і 

енергозберігаючі системи: щоквартальний науково-виробничий журнал.  

Кременчук: КрНУ, 2012.  Вип. 4/2012 (20).  С. 127–132. 

258. Шульга Ю. І. Автоматизований контроль систем безпеки праці та 

життєзабезпечення / Ю. І. Шульга, С. В. Сукач, М. А. Кобилянський, О. Л. 

Величко, О. В. Мозговой // Проблеми охорони праці в Україні. – Вип. 22. – 

К.: ННДІПБОП, 2012. – С. 16–26. 

259. Патент України 69959, МПК: F24F 11/00, F24F 3/044, F24F 3/12. 

Спосіб керування і контролю параметрів повітряного середовища 

приміщення / С. В. Сукач, М. М. Авраменко, Д. Й. Родькін, О. П. Чорний, 

Ю. І. Шульга; опубл. 25.05.2012, Бюл. № 10. 

260. Сукач С. В. Метод і засоби контролю та управління якістю 

повітряного середовища у приміщеннях: [монографія] / С. В. Сукач, Ю. І. 

Шульга. – Кременчук: Видавець ПП Щербатих О. В., 2013. – 192 с. 

261. Сукач С. В. Технічні рішення щодо мінімізації шкідливого впливу 

на працюючих в приміщеннях з підвищеним рівнем іонізуючого 

випромінювання / С. В. Сукач, В. О. Огарь, Р. М. Левківський // Сучасні 

ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва: науково-

виробничий журнал. – Кременчук : КрНУ, 2016. – Вип. 2/2016 (18). – С. 65–72. 

262. Сукач С. В. Програмний комплекс для автоматизації вентиляційної 

системи навчально-лабораторних приміщень / С. В. Сукач // Проблеми 

охорони праці в Україні. – Вип. 26. – К.: ННДІПБОП, 2013. – С. 82–92. 

263. Сукач С. В. Інтеграція технічних пристроїв, засобів виміру й 



283 

 

системи диспетчеризації в сучасний вентиляційний комплекс / С. В. Сукач, 

В. О. Мирошниченко, М. А., Кобилянський // [Електромеханічні та 

енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації]: збір. наукових 

праць ХII Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і 

спеціалістів, (10–11 квітня 2014 р.). – Кременчук: КрНУ, 2014. – С. 208–209. 

264. Сукач С. В. Технічні рішення з автоматизації і диспетчеризації 

науково-дослідної вентиляційної установки / С. В. Сукач // [Проблеми 

енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і 

практика]: збір. наукових праць XV Міжнародної науково-технічної 

конференції, (17–19 травня, 2014 р.). – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 1/2014 

(2). – С. 209–211. 

265. Сукач С. В. Сучасний аспект розв’язання проблеми вентилювання 

навчальних приміщень різного призначення / С. В. Сукач // Містобудування та 

територіальне планування: наук.-техн. збірник. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 52. – 

С. 387–393. 

266. Сукач С. В. Разработка и исследование программно-технического 

комплекса формирования комфортного микроклимата помещений / С. В. 

Сукач // Проблеми охорони праці в Україні. – Вип. 28. – К.: ННДІПБОП, 

2014. – С. 82–90. 

267. Сукач С. В. Комплексний підхід до вирішення питання підвищення 

якості повітря навчальних приміщень / С. В. Сукач, В. М. Чебенко // Матеріали 

VІ Міжнародної науково-методичної конференції [«Безпека людини у сучасних 

умовах»] (4–5 грудня 2014 р.). – Х.: Національний технічний університет 

«Харьківский політехнічний інститут», 2014. – С. 287–289. 

268. Левченко Л. О. Моделювання просторових розподілів магнітних 

полів електричних машин для визначення зон безпечного перебування 

персоналу / Л. О. Левченко, С. В. Сукач, О. В. Коновалова // Вісник 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – 

Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 6/2014 (89), част. 1. – С. 27–31. 

269. Сукач С. В. Багатофакторна математична модель комфортного 



284 

 

повітряного середовища навчальних приміщень / С. В. Сукач // Вісник 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – 

Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 5/2014 (88). – С. 112–117. 

270. Сукач С. В. Інноваційні підходи до автоматизації та диспетчеризації 

функціонування вентиляційних систем / С. В. Сукач, О. І. Запорожець // 

Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць. – К.: КНУБА, 

2014. – № 20. – С. 185–190. 

271. Сукач С. В. Розробка математичної моделі для оцінки комфортності 

повітряного середовища приміщень / С. В. Сукач, Т. Ф. Козловська // ХІ 

Міжнародна науково-технічна конференції [«Розробка, використання та 

екологічна безпека сучасних гранульованих та емульсійних вибухових 

речовин»]: матеріали конференції, (01–07 лютого 2015 р.). – Кременчук–

Свалява: КрНУ, 2015. – С. 52–56. 

272. Сукач С. В. Концептуальный подход к построению комплексной 

автоматизированной системы мониторинга и управления физическими 

факторами в зданиях и сооружениях / C. В.  Сукач, М. А. Кобылянский, Л. А. 

Левченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського. – 2015. – Вип. 1/2015 (90), част. 1. – С. 51–56. 

273. Сукач С. В. Електромагнітні поля як фактор впливу на параметри 

мікроклімату в приміщеннях / С. В. Сукач, Л. О. Левченко // Електромеханічні 

і енергозберігаючі системи: щоквартальний науково-виробничий журнал.  

Кременчук: КрНУ, 2015.  Вип. 3/2015 (31).  С. 176–182. 

274. Сукач С. В. Дослідження впливу систем вентиляції на аероіонний 

склад повітря в нестандартних приміщеннях / С. В. Сукач // Проблеми 

охорони праці в Україні. – Вип. 30. – К.: ННДІПБОП, 2015. – С. 58–66. 

275. Патент України 103680, МПК(2015.01) В03С 3/00. Астатичний 

регульований повітряний фільтр / Запорожец О. І., Левченко Л. О., Сукач С. В., 

Халмурадов Б. Д., Азнаурян І. О.; опубл. 25.12.2015, Бюл. № 24. 

276. Сукач С. В. Оцінювання впливу мікроклімату навчальних 

приміщень на розумову працездатність студентів / С. В. Сукач, Т. Ф. 

Козловська // Проблеми охорони праці в Україні. – Вип. 31. – К.: 

ННДІПБОП, 2016. – С. 105–112. 



285 

 

277. Козловская Т. Ф. Кинетико-термодинамическое обоснование 

последовательно-параллельного взаимодействия частиц при образовании 

аэроионов / Т. Ф. Козловская, С. В. Сукач // [Проблеми енергоресурсозбереження 

в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика]: збір. наукових праць XVІІ 

Міжнародної науково-технічної конференції, (17–19 травня, 2016 р.). – 

Кременчук: КрНУ, 2016. – Вип. 1/2016 (4). – С. 134–137. 

278. Сукач С. В. Дослідження температурно-вологісного режиму 

приміщення під час роботи вентиляційного комплексу / С. В. Сукач // Системи 

обробки інформації: збірник наукових праць. – Х.: Харківський університет 

Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2016. – Вип. 9 (146). – С. 197–202. 

279. Козловская Т. Ф. Оцінка та шляхи мінімізації ймовірнісного 

шкідливого впливу комплексів «аероіони–хімічні речовини» повітря замкнутих 

виробничих приміщень / Т. Ф. Козловська, С. В. Сукач, О. М. Кравець // 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи: щоквартальний науково-

виробничий журнал.  Кременчук: КрНУ, 2016.  Вип. 3/2016 (35).  C. 82–88. 

280. Козловская Т. Ф. Оценка комплексного влияния электромагнитных 

полей и аэроионного состава воздуха производственных помещений на 

физиологические процессы в организме человека / Т. Ф. Козловская, С. В. Сукач 

// Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2016. – Вип. 4/2016 (99). – С. 75–79. 

281. Сукач С. В. Методологічні засади підвищення якості контролю 

аероіонного складу повітря виробничого середовища / С. В. Сукач, О. В. 

Сидоров // Проблеми охорони праці в Україні. – Вип. 32. – К.: ННДІПБОП, 

2016. – С. 127–133. 

282. Козловська Т. Ф. Критерії впливу електромагнітних полів на організм 

людини при плануванні працеохоронних заходів / Т. Ф. Козловська, С. В. Сукач, 

Л. О. Левченко // Вісник Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво».  – 2016. – Вип.  31. – С.  87–96. 

283. Сукач С. В. Системний підхід до математичного моделювання 

вентиляційних систем / С. В. Сукач // Системи озброєння і військова техніка: 

науковий журнал.  – Х.: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана 

Кожедуба, 2016. – № 3 (47). – С. 137–143. 



286 

 

284. Козловська Т. Ф. Проблема оцінки і прогнозування впливу 

електромагнітних полів на фізіологічний стан людини в умовах виробничих 

приміщень / Т. Ф. Козловська, С. В. Сукач, Л. О. Левченко // [Безпека 

життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука, практика (SLA–

2016)]: збірка матеріалів IIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 

(13–15 вересня 2016 р.). – Херсон: Херсонська державна морська академія, 

2016. – С. 114–117. 

285. Сукач С. В. Дослідження впливу енергетичних об’єктів на 

аероіонний склад повітря / С. В. Сукач // Економічна безпека територіально-

виробничих комплексів: енергетика, екологія, інформаційні технології: 

[монографія] / Коцко Т. А., Чеховська М. М., Лісовська О. Л. [та ін.] ; за наук. 

ред. д.т.н., проф. Лук’яненка С. О., к.е.н., доц. Караєвої Н. В. – К.: «МП Леся», 

2015. – 256 с.; с. 160–162. 

286. Козловская Т. Ф. Формирование аэроионного состава воздуха как 

фактор безопасности жизнедеятельности / Т. Ф. Козловська, С. В. Сукач // XIV 

Міжнародна науково-технічна конференція [«Проблеми екологічної безпеки»]: 

матеріали конференції, (12–14 жовтня 2016  р.) – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 146. 

287. Сукач С. В. Дослідження динаміки аероіонного складу повітря 

навчальних приміщень / С. В. Сукач, В. М. Гусєв, Р. М. Левківський // 

Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – Вип. 3 

(39). – С. 126–128. 

288. Запорожець О. І. Визначення параметрів оптимальної 

комфортності у робочої зоні приміщення за показниками повітряного 

середовища / О. І. Запорожець, С. В. Сукач, О. Г. Галаган, Т. Ф. Козловська // 

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2017. – Вип. 1/2017 (102). – С. 17–21. 

289. Сукач С. В. Оценка влияния микроклимата учебных помещений на 

умственную работоспособность студентов как составляющая здоровья молодежи 

/ Лысюк А. С, Сукач С. В., Козловская Т. Ф. // [Труды VI Республиканской 

научно-практической конференции «Современные проблемы формирования 

здорового образа жизни среди молодежи»] (29 ноября 2016 г.). – Темиртау: 

Карагандинский государственный индустриальный университет, 2016. – С. 79–81.  



287 

 

ДОДАТОК А 

 

ВИХІДНІ ДАНІ МОДЕЛЮВАННЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ 

 

Таблиця А.1 – Показники вентиляційного комплексу 

Параметр Ініціал Значення 

1 2 3 

Максимальний тиск вентилятора, м H0 200 

Номінальна частота живлення двигунів, Гц f 50 

Внутрішній опір вентилятора, с
5
/м

2
 Rвн 5,27 

Передаточне відношення редуктора засувки і 227 

Кількість обертів вала привода засувки до її повного 

закриття, об 
n 0,25 

Постійна часу вентилятора, с Tв 0,105 

Об’єм приміщення № 1, м
3
 Vп1 98,8 

Об’єм приміщення № 2, м
3
 Vп2 123,76 

Відносна вологість повітря в приміщенні № 1, % φп1 50 

Відносна вологість повітря в приміщенні № 2, % φп2 60 

Барометричний тиск, мм. рт. ст. Рб 760 

Електромагнітна стала часу АД вентилятора, с Тев 0,0153 

Жорсткість механічної характеристики АД вентилятора βв 0,451 

Момент інерції АД вентилятора, кг·м
2
 Jв 0,00592 

Момент неробочого ходу вентилятора, Н·м М0 7,37 

Показник ступеня, що залежить від типу механізму, для 

вентилятора 
α 2 

Електромагнітна стала часу АД засувки, с Тезn 0,234 

Жорсткість механічної характеристики АД вентилятора Βзn 1,97 

Момент інерції АД засувки, кг·м
2
 Jзn 0,0283 

Прискорення вільного падіння, м/с
2
 g 9,81 

Питомий аеродинамічний опір першої ділянки 

трубопроводу, с
5
/м

2
 

R01 1,14 
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1 2 3 

Параметри схеми заміщення першої ділянки 

трубопровідної мережі 
С01 139531,2 

Параметри схеми заміщення першої ділянки 

трубопровідної мережі 
l01 4,22 

Питомий аеродинамічний опір другої ділянки 

трубопроводу, с
5
/м

2
 

R02 1,91 

Параметри схеми заміщення другої ділянки 

трубопровідної мережі 
С02 2229054,7 

Параметри схеми заміщення другої ділянки 

трубопровідної мережі 
l02 2,97 

Питомий аеродинамічний опір третьої ділянки 

трубопроводу, с
5
/м

2
 

R03 4,68 

Параметри схеми заміщення третьої ділянки 

трубопровідної мережі 
С03 248055,6 

Параметри схеми заміщення третьої ділянки 

трубопровідної мережі 
l03 6,43 
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ДОДАТОК Б 

 

ОРГАНИ КЕРУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНИМ 

ВЕНТИЛЯЦІЙНИМ КОМПЛЕКСОМ 

 

У комплексі реалізовано два режими керування – «Ручний» та  

«Автоматичний». У ручному режимі керування технологічним процесом 

здійснюється з лицевої панелі шафи керування, у автоматичному є 

можливість керування установкою з використанням інтерфейсів RS–485, RS–

232, Ethernet. У розробленій установці використано декілька способів 

керування із застосуванням різних систем керування. Це дає можливість 

роботи з різними технологічним устаткуванням.  

Вимірювач – регулятор ТРМ 210 

Одним із реалізованих способів керування вентиляційною установкою 

щодо стабілізації тиску в аеромережі. В установці використаний ПІД-

регулятор ОВЕН ТРМ210 (рис. Б.1), призначений для точної підтримки 

заданих параметрів тиску в трубопровідній системі, а також виконує 

функцію опитування датчика тиску виводячи на графічний екран поточні 

значення вимірюваної величини.      

До основних характеристик ТРМ 210 можна віднести: універсальний 

вимірювальний вхід; два цифрові індикатори на лицьовій панелі для 

контролю регульованої величини та її уставки; вбудований інтерфейс RS–

485; сучасний алгоритм автонастроювання. 

Прилад може виконувати наступні функції: 

1. Універсальний вхід для підключення широкого спектра датчиків 

температури, тиску, вологості. 

2. ПІД-регулювання вимірюваної величини.  

3. Автонастройка ПІД-регулятора по сучасному ефективному алгоритму;  

4. Дистанційний пуск і зупинка ПІД-регулятора з допомогою 

зовнішнього пристрою, підключеного до додаткового входу 2.  
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5. Сигналізація про аварійну ситуацію двох типів:  

5.1. Про вихід регульованої величини за задані межі;  

5.2.  Про обрив в колі регулювання (LBA).  

6. Регулювання потужності.  

7. Безконтактне керування навантаженням через зовнішнє реле.  

8. Два виходи у будь-яких комбінаціях: електромагнітне реле; 

оптосімістор; оптотранзістор; "Струмова петля" 4...20 мА; уніфіковане 

напругу 0…10 В; спеціалізований вихід для керування зовнішнім реле. 

9. Вбудований інтерфейс RS–485 (протокол ОВЕН).  

10. Конфігурування на ПК або з передньої панелі приладу.  

 

Рисунок Б.1 – Загальний вигляд й позначення світової індикації ТРМ 210: 

«СТОП» – регулятор зупинений; «АН» – йде автонастроювання; «РУЧ» – 

прилад знаходиться у режимі ручного керування; «RS» – прилад здійснює 

обмін даними з мережею RS–485; «К1» – включення ВУ1; «К2» – включення 

ВУ 2; «AL» – регульована величина виходить за задані межі;  

«LBA» – виявлений обрив в колі регулювання 

ПІД-регулятор дозволяє точно керувати навантаженням одним з двох 

методів:  

– ВУ1, ВУ2 – вихідні пристрої;  

– ПІД-регулятор;  

– імпульсним, якщо ВУ1 – ключове (типу Р, К, С, Т); 

– аналоговим, якщо ВУ1 – ЦАП 4 ... 20 мА або 0 ... 10 В (типу І, У).  

ТРМ 210 може працювати також у режимі двопозиційного 

регулювання.  
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Сигналізація / реєстрація ВУ2 може бути використана: для сигналізації 

про аварійну ситуацію або блокування устаткування, якщо ВУ2 – ключове; 

для реєстрації виміряної величини, якщо ВУ2 – ЦАП 4 ... 20 мА. 

На схемі рис. Б.2 зображено структура пристрою й можливі варіант 

підключення зовнішніх пристроїв. 

 

Рисунок Б.2 – Структурна схема пристрою ТРМ–210 

 

Виконавчі механізми вентиляційного комплексу 

Вентилятор й приводний двигун 

Вентиляторна установка оснащена повністю регульованим канальним 

радіальним вентилятором низького тиску типу RP, зовнішній вигляд котрого 

зображений на рис. Б.3. 

 

Рисунок Б.3 – Зовнішній вигляд вентилятора RР 
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Радіальні кaнaльні вентилятори RP із лопaткaми, загнутими упeрeд, 

мають трифазні (D) електродвигуни із захисними тeрмоконтактами, 

введеними на клемну коробку. Експлуатація вентиляторів обумовлюється 

використанням захисного пристрою, керуючого за допомогою 

тeрмоконтaктів TK. 

Технічні характеристики вентилятора й приводного двигуна наведені 

в табл.Б.1, Б.2. 

Таблиця Б.1 – Технічні дані вентилятора 

Позначення 

на схемі 

Тип 

вентилятора 

Подача, 

м
3
/год 

Номіналь

ний тиск, 

Па 

Частота 

обертання, 

об/хв 

Максималь

ний тиск, 

Па 

Вентилятор 
RP 50–

30/25–4D 
2576 414 1450 1004 

 

Таблиця Б.2 – Технічні дані асинхронного двигуна 

Позначення  

на схемі 

Тип ел. 

двигуна 

P, 

кВт 

Uном, 

В 

Iном, 

А 
сos  , % 

n, 

об/хв 

АД АПН21/2 1,004 380 1,97 0,86 70 1450 

 

Вентилятори призначені для внутрішнього і зовнішнього застосування, 

для переміщення повітря без твердих, волокнистих, таких, що клеяться, 

агресивних і вибухонебезпечних домішок, а також хімічних речовин, що 

сприяють корозії або хімічному розкладанню алюмінію і цинку. 

Робочі колеса вентиляторів RP обертаються ліворуч проти 

годинникової стрілки. Контрольний отвір закритий гумовою пробкою. Робочі 

колеса ретельно статично і динамічно збалансовані спільно з ротором 

двигуна. 

У двигуні забезпечений постійний контроль внутрішньої температури 

двигуна. Допустиму температуру реєструють розмикаючі термоконтакти 

(ТК), які укладені у обмотці електродвигуна. Термоконтаки – мініатюрні, 

реагують на тепло, розмикаючи елементи, які після підключення у ланцюг 
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захисного реле, що управляє, захищають двигун від перевантаження, обриву 

однієї фази мережі, раптової зупинки, а також від надмірної температури 

переміщуваного повітря.  

Повітряна засувка 

Повітряна засувка виконує функцію регулюючого й розподільчого 

органа повітряного потоку у розгалуженій аеромережі, яка обладнана 

електрифікованим приводом, а також виконує одну з важливіших функцій 

безпеки – ізоляцію приміщень, що сприяє обмеження розповсюдженню 

вогню на інші приміщення. 

Пластинчаста регулююча і відсікаюча засувка LKS 50–30/230 

виготовлена з оцинкованого листа (на замовлення з нержавіючої стали) із 

зубчастими передавальними колесами з пластмаси. 

Електрифікований привод засувки 

Керування повітряними засувками рис. Б.4 у системі вентиляції та 

кондиціювання, що виконує регулювання повітряного потоку й охоронні 

функції (наприклад: захист від заморозки, задимлення і т.і.). 

В установці використовується електропривода засувки двох видів із 

пружинним механізмом. При зняті живлення засувка повертається в 

початкове положення з резистивним датчиком положення  для контролю й 

регулювання  положення регулюючого органу. 

Привод легко встановлюється безпосередньо на вал засувки. Привод 

забезпечений спеціальним фіксатором, що запобігає його обертанню. 

 

Рисунок Б.4 – Зовнішній вид електропривода засувки LF230 
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Привід захищений від перевантажень. Зупинка відбувається 

автоматично при досягненні крайніх положень. Налаштування кута повороту 

здійснюється за допомогою механічних упорів. 

Привод вентиляційної установки 

Для керуванням асинхронним двигуном вентилятора використаний 

перетворювач частоти (рис. Б.5) швейцарської компанії ABB (Asea Brown 

Boveri Ltd.) ACS350 (табл. Б.3). Привод має блок інтелектуального керування 

та контролю для безпосереднього керування та контролю над приводом, 

програмовані цифрові й аналогові входи для зовнішнього керування, 

програмовані аналоговий вихід для контролю параметрів привода, інтерфейсні 

модулі feildbus, profibus, modbus для з’єднання з ПК. Крім того, відносно низька 

вартість та невеликий розмір – є безсумнівним плюсом для використання цього 

привода у якості привода вентиляційної установки (рис. Б.3). 

Таблиця Б.3 – Технічні характеристики силового перетворювача частоти 

Позначення 

на схемі 
Тип 

S, 

кВА 

Uном, 

В 

Iном, 

А 

Потужність 

приводного ЕП, кВт 

ПЧ 
АВВ АСS 

350 
 380-400 14 5 

 

Рисунок Б.5 – Зовнішній вигляд АВВ АСS 350 

Вимірювач температури й вологості ТРЦ-02 

ТРЦ–02 – прилад цифровий рис. Б.6 для виміру та регулювання  

температури TРЦ–02 застосовується для перетворення та обробка вхідних 

сигналів від термоперетворювачів опорів, термоелектричних 

перетворювачів, датчиків із стандартизованими та вихідними 
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характеристиками 0–5 мА, 0–20 мА, 4–20 мА та видачі сигналів позиційного 

П, ПІ, ПД, ПІД-регулювання. Прилад має можливість підключення до 

комп’ютера, працювати у мережі та  реєстрації параметрів технологічних 

процесів. Прилад використовується для контролю температури та інших 

фізичних величин. 

Прилади, призначені для виміру і регулювання відносної вологості 

повітря, працюють з датчиками вологості фірми Honeywell. Діапазон виміру 

вологості при температурі від 0 до 85 З – 0 –100 %. Прилад має два виходи: 

перший – для керування зволожуючим пристроєм; 

другий – для керування витяжним вентилятором. 

Прилад в установці виконує обробку вимірюваних фізичних величин 

температури, вологості повітря, а також графічного відображення цих 

величин й передачу сигналів через аналогові виходи на АЦП–ЦАП. 

 

Рисунок Б.6 – Зовнішній вид ТРЦ–02 

Аналізатор кисню АГ–0011 

Для виміру газового складу повітряного середовища використаний 

аналізатор кисню АГ 0011, призначений для безперервного виміру об’ємної 

частки кисню у невибухонебезпечних двох- або трикомпонентних газових 

сумішах певного складу (у тому числі у повітрі) і видачі вимірюваної 

інформації у вигляді показань по цифровому звітному пристрою й стандартних 

електричних вихідних сигналів інформаційного зв’язку з іншими виробами. 

Зовнішній вигляд аналізатора кисню зображений на рис. Б.7. 
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Рисунок Б.7 – Зовнішній вигляд аналізатора кисню АГ 0011 

 

Газоаналізатор призначений для застосування як робочий засіб 

вимірів, але може використовуватися також як аналітична частина 

вимірювальних установок і систем газового аналізу. 

Газоаналізатор забезпечує вмикання зовнішніх сигнальних кіл по 

чотирьом незалежним каналам у вигляді замикання контактів реле 

застереження вихідним сигналом чотирьох заданих рівнів: два на 

перевищення («багато») − СИГНАЛІЗАЦІЯ 3, СИГНАЛІЗАЦІЯ 4 і два на 

зниження («мало») − СИГНАЛІЗАЦІЯ 1, СИГНАЛІЗАЦІЯ 2. 

Діапазон сигнальних концентрацій (діапазон сигналізації по об’ємній 

частині) і в межах від 5 до 90 % від діапазону вимірювань. 

Конструкція газоаналізатора забезпечує (у тому числі в умовах 

експлуатації) безперервне по усьому зазначеному діапазону регулювання, 

крапок спрацьовування сигнального пристрою по кожному каналу та 

світовій індикації спрацьовування сигнального пристрою у вигляді 

безперервного горіння світлодіодів. 

Датчики виміру мікрокліматичних та технологічних параметрів 

Датчики температури 

Датчик температури LM135 (рис. Б.8): легко калібрується, з 

убудованими датчиками температури контура. Діючи у якості 2-термінал 

стабілітрона. LM135 має пробивну напругу прямо пропорційну абсолютній 

температурі у +10 мВ/К. При менш ніж 1Ω динамічний імпеданс пристрою 

працює у діапазоні струмів від 400 мкА до 5 мА, практично ніяких змін в 

продуктивності. При калібруванні при 25 °С LM135 помилка зазвичай не 
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перевищує 1 °С на 100 °C температурний діапазон. На відміну від інших 

датчиків LM135 має лінійний вихід.  

Особливості:  

1) безпосередньо відкалібрований в К; 

2) працює від 400 мкА до 5 мА; 

4) широкий діапазон робочих температур; 

5) низька вартість. 

 

Рисунок Б.8 – Загальний вигляд датчика температури LM 135 

Датчик тиску 

Датчик тиску (рис. Б.9) використовується для виміру тиску у 

трубопровідній системі установки, живиться й передає струмовий сигнал на 

прилад ТРМ 210. 

Призначення – для роботи в системах автоматичного контролю, 

регулювання й керування технологічними процесами й забезпечує 

безперервне перетворення значення вимірюваного параметра тиску 

надлишкового, абсолютного. 

Перетворювачі виконуються у вигляді вибухозахисту «іскробезпечне 

електричне коло» з рівнем вибухозахисту «особливо вибухобезпечний». 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.9 – Зовнішній вид тиску 616К-11 
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Датчик диференціального тиску серії 616К із технологією датчика One-

Touch® є прийнятним по вартості, компактним датчиком. Датчик є ідеальним 

для побудови автоматичних систем, таких як кондиціонування повітря, тиск 

в каналах, зміна об’єму повітря і моніторинг фільтрів. Серія 616К не тільки 

позбавляє від громіздких поворотних потенціометрів зазвичай присутніх у 

більшості датчиків, але і повністю виключає необхідність у приладі для 

проведення калібрування максимуму діапазону. 

Датчик вологості 

Область застосування: вимірювання вологості (вологості та 

температури) у повітрі в каналі системи вентиляції та кондиціювання 

повітря. Датчик вологості (рис. Б.10) має чутливий ємнісний елемент, який 

утворює сигнал, пропорційний відносній вологості. Сигнал ємнісного 

елементу перетворюється у вихідний сигнал  0...10 В, за допомогою 

внутрішньої електронної схеми передається на прилад ТРЦ–02. 

 

Рисунок Б.10 – Зовнішній вид датчика вологості 

Датчик швидкості повітря 

Датчик швидкості (рис. Б.12) є інструментом для моніторингу 

повітряного потоку. Цей датчик використовує сенсор потоку нагрітої маси, 

який дозволяє зробити точні виміри швидкості при різних витратах і 

температурах. Серія 641 забезпечує вибір 16 діапазонів у польових умовах. 

Універсальність вибору дає можливість використовувати серію для різних 

застосувань, пов’язаних з повітряним потоком. 
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Рисунок Б.11 – Зовнішній вигляд датчика швидкості 

 

Датчики виміру миттєвих значень напруги та струму 

Для вивчення режимів роботи автоматизованої вентиляційної 

установки за системою ПЧ–АД, для виміру миттєвих значень сигналів 

струму, напруги, потужності використано вимірювальні модулі. 

До складу вимірювального модуля входить два комплекти датчиків 

напруги, кожен на чотири канали. Один комплект заснований на вживанні 

підсилювача з гальванорозв’язкою ISO124P (вхід ± 10 В, вихід ± 10 В) і Dc/dc 

перетворювач напруги DCP010515DP (15 В ± 15 В). Другий комплект 

заснований на вживанні підсилювача з гальванорозв’язки HCPL7800A (вхід 

±200 мВ, вихід 1.3 В), Dc/dc перетворювач напруги DCP010505DP (5 В/5 В) і 

прецизійному операційному підсилювачі KP140УД1408А. Мікросхема 

Hcpl7800a видає однополярний зміщений сигнал, для перетворення сигналу в 

різнополярній застосовується операційний підсилювач Kp140УД1408А, 

включений за диференціальною схемою. 

Таким чином, вибрана плата гальванічної розв’язки у порівнянні з 

класичним рішенням у формі використання датчиків на основі ефекту Холла 

типу LV 20-p має вищу точність вимірювання. 

Модуль струму й напруги вимірює діючі значення цих фізичних 

величин та перетворює в значення напруги для сполучення з АЦП/ЦАП. 

Вказаний підхід дозволяє використовувати такі плати як швидкодіючі 

контролери середнього рівня й реалізовувати на їх основі системи керування 

перетворювачем. 
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На структурній схемі рис. Б.12 зображено сполучення вимірювальних 

модулів струму й напруги з АЦП–USB. 

 

Рисунок Б.12 – Структурна схема вимірювального комплексу: УПКУ – 

підсилювач з програмованим коефіцієнтом посилення; USB – шина ПК 
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ДОДАТОК В 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ БЛОКИ ІНТЕРФЕЙСУ ПРОГРАМИ КЕРУВАННЯ 

ВЕНТИЛЯЦІЙНИМ КОМПЛЕКСОМ У СЕРЕДОВИЩЕ LABVIEW 

 

 

Рисунок В.1 – Система збору даних 

(контроль параметрів повітряного середовища) 

 

 

Рисунок В.2 – Алгоритм роботи системи збору даних 
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Рисунок В.3 – Інтерфейс відображення отриманих із датчиків даних  

на індикаторах 

 

 

Рисунок В.4 – Інтерфейс ручного та полуавтоматичного керування 

вентиляцією 

 

Рисунок В.5 – Блок контролю перевищення граничних значень повітряного 

середовища 

 

 

Рисунок В.6 – Інтерфейс автоматичного керування системою вентиляції 
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Рисунок В.7 – Алгоритм роботи ручного керування вентиляцією 

 

 

Рисунок В.8 – Алгоритм автоматичного керування системою вентиляції 
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Рисунок В.9 – Функціональна схема, що забезпечує пуск, реверс і зупинку 

системи вентиляції 

 

На рис. В.10–В.12 зображено вибір вимірюваних сигналів. 

 

 

Рисунок В.10 – Блок вибірки сигналу для відображення на графіку 
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Рисунок В.11 – Блок автоматичної роботи системи 

 

Рисунок В.12 – Вибір емуляції 
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ДОДАТОК Г 

 

АКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
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