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5.1. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до металургійних підприємств, 

виробничих та допоміжних приміщень, організації праці на робочому місці 
 

5.1.1 Вимоги до розміщення та планування території підприємства 

Згідно вимог ДСН 173-96 («Державні санітарні правила планування та забудови 

населених пунктів») промислові підприємства розміщують па території населених пунктів у 

спеціально виділених промислових районах або за межами населених пунктів на деякій 

відстані від них (в залежності від викиду шкідливих речовин). 

Між підприємством та житловим районом створюється санітарно-захисна зона, 

тобто територія між місцями виділення в атмосферу виробничих шкідливостей та житловими 

чи громадськими будівлями, ширина якої залежить від класу підприємств, виробництв і 

об'єктів (табл. 5.1). Санітарними нормами встановлено п'ять класів підприємств, виробництв 

і об'єктів в залежності від потужності підприємства, умов технологічного процесу, характеру 

та кількості викидів у навколишнє середовище шкідливих речовин та речовин, що мають 

неприємний запах, чи шкідливих фізичних впливів, а також з урахуванням передбачуваних 

заходів щодо зменшення їх несприятливого впливу на довкілля. 

Таблиця 5.1 

Ширина санітарно-захисної зони підприємств, виробництв і об'єктів 

* Для підприємств хімічної галузі може бути до 3000 м. 

До першого класу, наприклад, відносяться потужні виробництва, пов'язані із 

виплавкою чавуну, сталі, кольорових металів та ливарні виробництва; до другого класу – 

менш потужні металургійні та ливарні виробництва, виробництво свинцевих акумуляторів; 

до третього класу – малопотужні металургійні та ливарні виробництва, виробництва кабелю, 

пластмас, будівельних матеріалів; до четвертого – виробництва металообробної 

промисловості та приладів електротехнічної промисловості і до п'ятого класу відносяться 

виробництва приладів для електротехнічної промисловості, будівельних матеріалів, 

стиснених та зріджених продуктів розділення повітря і т. ін. Таким чином підприємства, що 

цікавлять нас будуть відноситись до першого – четвертого класів виробництва. 

Клас виробництва І II III IV V 

Ширина санітарно-захисної зони, м 1000* 500 300 100 50 

 



У межах санітарно-захисної зони дозволяється розміщувати менш шкідливі 

промислові підприємства, а також пожежні депо, санітарно-побутові підприємства, гаражі, 

склади та інше. Територія санітарно-захисної зони має бути упорядкована та озеленена. 

Промислові підприємства, що виділяють виробничі шкідливості (гази, дим, кіптяву, 

пил, неприємні запахи, шум), не дозволяється розміщувати по відношенню до житлового 

району з навітряного боку для вітрів переважного напрямку. 

Що стосується питань планування території підприємств, вимог до повітря, систем 

опалення, вентиляції та кондиціювання, водопостачання та каналізації, а також улаштування 

природного та штучного освітлення – ці питання детально розглянуті в лекції 3, пункт 3.2, до 

якого доцільно ще раз звернутись.  

 

5.1.2 Вимоги до виробничих і допоміжних приміщень 

Вимоги до виробничих приміщень. Вибір типу приміщення визначається 

технологічним процесом та можливістю боротьби з шумом, вібрацією і забрудненням 

повітря. Виробничі приміщення відповідно до вимог чинних нормативів мають бути 

забезпечені достатнім природним освітленням. Обов'язковим є також улаштування 

ефективної за екологічними і санітарно-гігієнічними показниками вентиляції. 

Висота виробничих приміщень повинна бути не менше 3,2 м, а об'єм і площа – 15 м
3
 

та 4,5 м
2
 відповідно на кожного працівника (для користувачів комп'ютерів згідно ДСанПіН 

3.3.2-007-98 «Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними 

терміналами електронно-обчислювальних машин» на одного працюючого повинно бути не 

менше: площі – 6 м
2
 і об'єму – 20 м

3
). 

Приміщення чи дільниці виробництв з надлишками тепла, а також зі значними 

виділеннями шкідливих газів, пару чи пилу слід, як правило, розміщувати біля зовнішніх 

стін будівель, а у багатоповерхових будівлях – на верхніх поверхах. 

Підлога на робочих місцях має бути рівною, теплою, щільною та стійкою до ударів, 

мати неслизьку та зручну для очистки поверхню; бути стійкою до дії хімічних речовин і не 

вбирати їх. 

Стіни виробничих та побутових приміщень мають відповідати вимогам шумо- і 

теплозахисту; легко піддаватись прибиранню та миттю; мати покриття, що виключає 

можливість поглинення чи осадження отруйних речовин (керамічна плитка, олійна фарба). 

Приміщення, де розміщені виробництва з виділенням шкідливих та агресивних 

речовин (кислоти, луги, ртуть, бензол, сполуки свинцю та ін.), повинні мати стіни, стелю та 

конструкції, виконані і оздоблені так, щоб попереджувалась сорбція цих речовин та 

забезпечувалась можливість очищення та миття цих поверхонь. 

У приміщеннях з великим виділенням пилу (шліфування, заточка тощо) слід 

передбачити прибирання за допомогою пилососів чи гідрозмивання. 

Колір інтер'єрів приміщень має відповідати вимогам технічної естетики. 

Вимоги до допоміжних приміщень та будівель. До допоміжних відносяться 

приміщення та будівлі адміністративні, санітарно-побутові, громадського харчування, 

охорони здоров'я, культурного обслуговування, конструкторських бюро, для учбових занять 

та громадських організацій. 

Допоміжні приміщення різного призначення слід розміщувати в одній будівлі з 

виробничими приміщеннями або прибудовах до них у місцях з найменшим впливом 

шкідливих факторів, а якщо таке розміщення неможливе, то їх можна розміщувати і в 

окремих будівлях. 

Висота поверхів окремих будівель, прибудов чи вбудов має бути не меншою 3,3 м, 

висота від підлоги до низу перекрить – 2,2 м, а у місцях нерегулярного переходу людей – 1,8 

м. Висота допоміжних приміщень, що розміщені у виробничих будівлях, має бути не 

меншою 2,4 м. 

Площа допоміжних приміщень має бути не меншою ніж 4 м
2
 на одне робоче місце у 

кімнаті управлінь і 6 м
2
 – у конструкторських бюро; 0,9 м

2
 на одне місце в залі нарад; 0,27 м

2
 

на одного співробітника у вестибулях та гардеробних. 

До групи санітарно-побутових приміщень входять: гардеробні, душові, туалети, 



кімнати для вмивання та паління, приміщення для знешкодження, сушіння та знепилювання 

робочого одягу, приміщення для особистої гігієни жінок та годування немовлят, приміщення 

для обігрівання працівників. У санітарно-побутових приміщеннях підлоги мають бути 

вологостійкими, з неслизькою поверхнею, світлих тонів, стіни та перегородки – облицьовані 

вологостійким, світлих тонів матеріалами на висоту 1,8 м. 

У гардеробних приміщеннях для зберігання одягу мають бути шафи розмірами: 

висота 1650 мм, ширина 250...400 мм, глибина 300 мм. Кількість шаф має відповідати 

спискові кількості працівників. 

Технічна естетика виробничих приміщень. Науково встановлено, що колір 

навколишніх предметів та предметних ансамблів впливає на емоції (позитивні чи негативні), 

тобто на настрій людей: одні кольори діють заспокійливо, інші – подразнюючи, збуджуючи. 

Так, наприклад, червоний колір – збуджуючий, гарячий, енергійний. Жовтогарячий 

колір сприймається також як розжарюючий, гарячий; він зігріває, бадьорить, стимулює до 

активної діяльності. Жовтий – теплий, веселий, привертає до хорошого настрою. Зелений – 

колір спокою і свіжості, заспокоює нервову систему, у сполученні з жовтим набуває м'яких 

тонів і позитивно впливає на настрій. Блакитний та синій кольори нагадують про далечінь, 

воду, холод, вони свіжі та прозорі, здаються легкими і повітряними, при їх дії зменшується 

фізичне навантаження, вони можуть регулювати ритм дихання, заспокоювати пульс. Білий 

колір – холодний, одноманітний; здатний викликати апатію. Чорний – похмурий і важкий, 

різко погіршує настрій. Сірий – діловий, сумний, похмурий, у виробничих умовах 

застосовувати його не рекомендується. 

Виходячи з цього, загальна схема використання кольору чи групи кольорів з метою 

зменшення втоми працівників така: якщо виробничий процес чи фактори довкілля 

впливають на працівників збуджуюче, слід застосовувати заспокійливі кольори, а якщо на 

працівників діють будь-які гнітючі фактори, то їм має протиставлятись збуджуюче кольорове 

середовище. 

Проектування кольорового рішення інтер'єру виробничих приміщень слід 

виконувати у відповідності з СН 181-70 («Указания по проектированию цветовой отделки 

интерьеров производственных зданий промышленных предприятий»). Так, при роботі, що 

вимагає зосередженості, рекомендується вибирати неяскраві, мало контрастні відтінки, які не 

розсіювали б увагу, а при роботі, що вимагає інтенсивного фізичного чи розумового 

навантаження, рекомендуються відтінки теплих кольорів, що збуджують активність. 

Таке оформлення інтер'єрів виробничих приміщень сприяє нейтралізації 

стомлюючого впливу виробничого процесу та послабленню відчуття стомленості і, з 

рештою, підвищенню працездатності та зменшенню травматизму. 

 

5.1.3 Організація праці на робочому місці 

Організація праці на робочому місці – це комплекс заходів, що забезпечують 

трудовий процес та ефективне використання знарядь виробництва і предметів праці. 

Робоче місце – це зона, яка оснащена технічними засобами і в якій відбувається 

трудова діяльність працівника чи групи працівників. 

Організація праці на робочому місці полягає у виборі робочої пози та системи 

робочих рухів, визначення розмірів робочої зони та розміщення у ній органів керування, 

інструментів, заготовок, матеріалів, пристроїв і та ін., а також у виборі оптимального режиму 

праці та відпочинку. 

Робоча поза. Правильно вибрана робоча поза сприяє зменшенню втоми та 

збереженню працездатності працівника. Робоча поза може бути вільною або заданою (табл. 

5.2). 

Вільна поза роботи означає можливість працювати поперемінно сидячи і стоячи. Це 

найбільш зручна поза, бо дозволяє чергувати завантаження м'язів та зменшує загальну втому. 

Задані робочі пози – сидячи або стоячи. Робоча поза «сидячи» найбільш зручна, вона 

може застосовуватись для робіт з невеликими фізичними зусиллями, з помірним темпом, 

потребуючих великої точності. Поза «стоячи» є найбільш тяжкою, бо вимагає витрачати 

енергію і на виконання роботи і на підтримку тіла у вертикальному чи похилому положенні, 



що зумовлює швидке стомлення.  

Таблиця 5.2 

Характеристика робочих поз людини 

 

Система робочих рухів. Основним принципом при виборі системи робочих рухів є 

принцип «економії рухів», який сприяє підвищенню продуктивності праці і, у той же час, 

зменшенню стомлюваності, кількості помилок і травматизму. 

Принципи «економії рухів» полягають у наступному: обидві руки повинні починати 

і закінчувати рух одночасно; руки не повинні бути бездіяльними, окрім періодів відпочинку; 

рухи рук повинні виконуватись одночасно у протилежних і симетричних напрямках; 

найкращою є така послідовність дій, яка вміщує найменше число елементарних рухів; руки 

слід звільняти від усякої роботи, яка може успішно виконуватись ногами чи іншими 

частинами тіла; при можливості об'єкт праці має закріплюватись за допомогою спеціальних 

пристроїв, щоб руки були вільні для виконання операцій. 

Робота має організовуватись так, щоб ритм робочих операцій був, за можливості, 

чітким та природнім, а послідовність рухів такою, щоб один рух легко переходив у інші. Рух 

менш стомлюючий, якщо він відбувається у напрямку, що співпадає з напрямком сили 

тяжіння. Різкі коливання швидкості та невеликі перерви у русі мають бути виключені. 

Слід також враховувати ряд положень щодо швидкості руху рук людини: там, де 

вимагається швидка реакція, слід використовувати рух «до себе»; швидкість руху зліва 

направо для правої руки більша, ніж у зворотному напрямі; обертові рухи у 1,5 рази швидше, 

ніж поступальні; плавні криволінійні рухи рук швидші, ніж прямолінійні з миттєвою зміною 

напрямку; рухи з великим розмахом швидші; рухи, орієнтовані механізмами, швидші, ніж 

рухи, орієнтовані «на око»; рухи слід обмежувати обмежувачами скрізь, де це можливо. 

Також слід уникати рухів, метою яких є точне встановлення вручну, наприклад, збіг двох 

рисок мікрометра; вільні ненапружені рухи виконуються швидше, легше і точніше, ніж 

вимушені рухи, що визначаються певними обмежувачами; точні рухи краще виконувати 

сидячи, ніж стоячи. Максимальна частота рухів руки (при згинанні та розгинанні) – біля 80; 

ноги – 45, корпуса – 30 раз на хвилину, а пальця – 6 раз і долоні – 3 рази на секунду. 

Оснащення робочого місця. Оснащення та обладнання робочого місця залежить від 

виконуваної роботи (технологічних операцій), від характеру роботи (розумова, фізична, 

тяжка, монотонна) та від умов праці (комфортні, нормальні, несприятливі). 

Безпосередньо на робочому місці слід передбачати інформаційне устаткування і 

органи управління, а також технологічну оснастку (опорні елементи, швидкодіючі затискачі, 

шарнірні монтажні головки, настільні бункери і касети з гніздами тощо.); додаткове 

обладнання (робочий стіл, сидіння оператора, підставка для ніг, шафа для інструментів та 

ін.); транспортні засоби (транспортери, підвісні конвеєри і тощо.); пристрої для укладення 

Робоча поза 
Зусилля, 

Н 

Рухливість під час 

роботи 

Радіус 

робочої 

зони, мм 

Особливості діяльності 

Сидячи – стоячи 

(поперемінно) 
50... 100 

Середня 

(можливість 

періодичної зміни 

пози) 

500...750 
Достатньо великий огляд і зона 

досяжності рук 

Сидячи до 80 Обмежена 380...500 

Невелика статична 

стомлюваність, більш спокійне 

положення рук, можливість 

виконання точної роботи 

Стоячи 100...120 
Велика 

(вільність пози і 

рухів) 

 

750 та 

більше 

Краще використовування сили, 

більший огляд; передчасна 

стомлюваність 



матеріалів, заготовок, готових виробів; засоби сигналізації; засоби безпеки. 

Робоче місце працівника (особливо, оператора) характеризує два поля: інформаційне 

поле (простір із засобами відображення інформації) і моторне поле (простір з органами 

управління та об'єктом праці). 

В інформаційному полі зорового спостереження (рис. 5.1) виділяють три зони: у зоні 

1 розміщують засоби відображення інформації, які використовуються дуже часто і 

вимагають точного та швидкого зчитування інформації; у зоні 2 – засоби інформації, які 

використовуються часто і вимагають менш точного і швидкого зчитування інформації; у зоні 

3 – засоби відображення інформації, які використовуються рідко. 

 

 
Рис. 5.1. Зони в полі зорового спостереження: 

а – в горизонтальній площині;  
б–у вертикальній площині 
 

В моторному полі (рис. 5.2) теж виділяють три зони: 1 – зона оптимальної 

досяжності, в якій розміщують дуже важливі і дуже часто використовувані (більше 2 раз за 

хвилину) органи управління; 2 – зона легкої досяжності, в якій розміщують часто 

використовувані (2 рази за хвилину) органи управління; 3 – зона досяжності, в якій роз-

міщують рідко використовувані (менше 2 раз за хвилину) органи управління. Зони в 

моторному полі при виконанні робочих операції при робочій позі «стоячи» наведені на рис. 

5.3. 

 
 

Рис. 5.2 Зони в моторному полі при виконанні ручних операцій та розміщення 

органів управління при робочій позі «сидячи»: 

1 – зона оптимальної досяжності; 2 – зона легкої досяжності; 3 – зона досяжності 
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Рис. 5.3 Зони в моторному полі при виконанні ручних операцій 

при робочій позі «стоячи»: 

1 – оптимальна робоча зона; 2 – зона досяжності рук при фіксованому положенні ніг. 

 

Вимоги виробничої санітарії до робочого місця.  

Кожне робоче місце повинно: 

• обладнуватись необхідними засобами колективного захисту; 

• укомплектовуватись необхідними засобами індивідуального захисту; 

• мати параметри санітарно-гігієнічних факторів такими, що не перевищують 

гранично допустимих значень відповідних нормативних документів. 

• мати достатнє природне та штучне освітлення; 

• мати параметри мікроклімату відповідно до санітарних норм; 

• мати вентиляцію. 

 

5.2. Оздоровлення повітряного середовища на підприємствах 

металургійної галузі 
 

5.2.1. Загальні заходи та засоби нормалізації  мікроклімату та теплозахисту 

Нормалізація несприятливих мікрокліматичних умов для підприємств металургійної 

галузі є задачею номер один і здійснюється за допомогою комплексу заходів та способів, які 

включають: будівельно-планувальні, організаційно-технологічні та інші заходи колективного 

захисту. Для профілактики перегрівань та переохолоджень робітників використовуються 

засоби індивідуального захисту, медикобіологічні тощо. 

Нормовані параметри мікроклімату на робочих місцях повинні бути досягненні, в 

першу чергу, за рахунок раціонального планування виробничих приміщень і оптимального 

розміщення в них устаткування з тепло- , холодо- та вологовиділеннями. Для зменшення 

термічних навантажень на працюючих передбачається максимальна механізація, 

автоматизація та дистанційне управління технологічними процесами і устаткуванням. 

У приміщеннях із значними площами засклених поверхонь передбачаються заходи 

захисту від перегрівання при попаданні прямих сонячних променів в теплий період року 

(орієнтація віконних прорізів схід-захід, улаштування жалюзі та ін.), від радіаційного охоло-

дження – в зимовий (екранування робочих місць). При температурі внутрішніх поверхонь 

огороджуючих конструкцій вище допустимих величин робочі місця повинні бути віддалені 

від них на відстань не менше 1 м. 

У виробничих приміщеннях з надлишком (явного) тепла використовують природну 

вентиляцію (аерацію). Аераційні ліхтарі та шахти розташовують безпосередньо над 



основними джерелами тепла на одній осі. У разі неможливості або неефективності аерації 

встановлюють механічну загально обмінну вентиляцію. При наявності одиничних джерел 

тепловиділень оснащують обладнання місцевою витяжною вентиляцією у вигляді локальних 

відсмоктувачів, витяжних зонтів тощо. 

У замкнутих і невеликих за об'ємом приміщеннях (кабіни кранів, пости та пульти 

керування, ізольовані бокси, кімнати відпочинку тощо) при виконанні операторських робіт 

використовують системи кондиціонування повітря з індивідуальним регулюванням 

температури та об'єму повітря, що подається. 

При наявності джерел тепловипромінювання вживають комплекс заходів з 

теплоізоляції устаткування та нагрітих поверхонь за допомогою теплозахисного обладнання. 

Вибір теплозахисних засобів обумовлюється інтенсивністю тепловипромінювання, а 

також умовами технологічного процесу. 

При неможливості технічними засобами забезпечити допустимі гігієнічні нормативи 

опромінення на робочих місцях використовуються засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) – 

спецодяг, спецвзуття, ЗІЗ для захисту голови, очей, обличчя, рук, ніг. В залежності від 

призначення передбачаються такі ЗІЗ: 

• для постійної роботи в гарячих цехах – спецодяг (костюм чоловічий повстяний), а 

при ремонті гарячих печей та агрегатів – автономна система індивідуального охолодження в 

комплексі з повстяним костюмом; 

• при аварійних роботах – тепловідбиваючий комплект з металізованої тканини; 

• для захисту ніг від теплового випромінювання, іскор і бризок розплавленого 

металу, контакту з нагрітими поверхнями – взуття шкіряне спеціальне для працюючих в 

гарячих цехах; 

• для захисту рук від опіків – рукавиці суконні, брезентові, комбіновані з 

надолонниками з шкіри та спилку; 

• для захисту голови від теплових опромінень, іскор та бризок металу – повстяний 

капелюх, захисна каска з підшоломником, каски текстолітові або з полікарбонату; 

• для захисту очей та обличчя – щиток теплозахисний сталевара, з прикладними для 

нього захисними окулярами із світлофільтрами, маски захисні з прозорим екраном, окуляри 

захисні, козиркові з світофільтрами. 

Відповідно до міждержавних стандартів ГОСТ 12.4.176-89 та ГОСТ 12.4.016-87 

спецодяг повинен мати захисні властивості, які виключають можливість нагріву його 

внутрішніх поверхонь на будь-якій ділянці до температури 313 К (40°С). 

У виробничих приміщеннях, де на робочих місцях неможливо встановити 

регламентовані інтенсивності теплового опромінювання працюючих через технологічні 

вимоги, технічну недосяжність або економічно обґрунтовану недоцільність, 

використовуються обдування, повітряне душування, водно – повітряне душування . 

Доцільно в умовах підвищеної температури на робочих місцях працівникам вживати 

газовану підсолену (0,5%) воду. Це запобігає втрати води організмом, а також необхідних 

для людини солей та мікроелементів. Одночасно, рекомендується підвищувати споживання 

білкової їжі. Ці заходи покращують самопочуття та працездатність робітників в умовах дії 

підвищеної температури на робочих місцях. 

 

5.2.2. Забруднюючі та шкідливі речовини, їх нормування та дія на людину 

В даний час близько 60 тисяч хімічних речовин знаходять застосування в діяльності 

людини. Серед інгредієнтів забруднення повітряного середовища металургійних підприємств 

– тисячі хімічних сполук у вигляді аерозолів (твердих, рідких) чи газоподібному вигляді. Ці 

речовини не лише забруднюють навколишнє середовище, створюючи додаткове погіршення 

умов праці, але й викликають відхилення у стані здоров’я.  

Шкідливими називаються речовини, що при контакті з організмом можуть 

викликати захворювання чи відхилення від нормального стану здоров'я, що виявляються 

сучасними методами як у процесі контакту з ними, так і у віддалений термін, в тому числі і в 

наступних поколіннях. 



Найбільш розповсюдженими видами забруднень є тверді суспензії (пил, зола, дим), 

оксиди вуглецю, азоту, сірки, вуглеводні, аміак, оксиди і солі важких металів і т. ін. 

Крім прямої дії на здоров'я людини забруднюючі атмосферу речовини впливають 

негативно на навколишнє середовище: рослинний і тваринний світ, водне середовище, ґрунт, 

будівельні конструкції, техніку і технології. Це приводить як до прямих вторинних дій 

шкідливих речовин на людину (наприклад, через харчові ланцюжки), так і до великих 

економічних втрат (зниження врожайності сільгосппродукції і тваринництва, корозія 

матеріалів, порушення у технологічних процесах, збільшення браку продукції, що 

випускається, і т. ін.). 

В даний час усі міста світу щорічно викидають в атмосферу близько 1 млрд. т різних 

аерозолів, тільки теплові електростанції викидають 100 – 120 млн. т золи і 60 млн. т 

сірчистого газу. 

За рік в атмосферу повітря світові викиди основних інгредієнтів складають більше 

20 млрд. т двооксиду вуглецю, 300 млн. т оксиду вуглецю, 150 млн. т сірчаного ангідриду, 60 

млн. т N02. В Україні в 2000 р. сумарний викид від стаціонарних джерел в атмосферу склав 

3959,4 тис. т, у тому числі пилу – 729,6 тис. т, оксиду вуглецю – 1230,6 тис. т, двооксиду 

сірки 976,6 тис. т, оксидів азоту – 320 тис. т. 

Найбільш шкідливими для навколишнього середовища і, зокрема повітря, є 

енергетичні установки, авіаційний і автомобільний транспорт, металургійне виробництво, 

виробництво будівельних матеріалів, хімічні підприємства. Значні промислові викиди і 

викиди автомобільного й іншого транспорту призводять до зміни клімату великих міст. 

Забруднюючі атмосферу шкідливі речовини при контакті з організмом можуть 

викликати різні захворювання, професійні і гострі отруєння (у тому числі зі смертельним 

наслідком). Шкідливі речовини проникають в організм людини головним чином через 

дихальні шляхи, а також через шкіру і шлунково-кишковий тракт. Ефект токсичної дії різних 

речовин залежить від кількості речовини, що потрапила в організм, їх фізико-хімічних 

властивостей, тривалості надходження. Особливе значення має хімізм взаємодії даної 

речовини з біологічними середовищами (кров'ю, ферментами). Отруйні дії залежать від 

шляхів надходження і виведення, розподілу в організмі, від статі людини, віку, 

індивідуальної сприйнятливості й інших супутніх факторів. Загальний токсичний вплив у 

залежності від виду речовини може викликати різні дії: нервово-паралітичну (бронхоспазм, 

ядуха, судома, параліч), загально токсичну (набряк мозку, параліч, судоми), задушливу 

(токсичний набряк легенів), дратівливу (подразнення слизових оболонок), психотичну 

(порушення психічної активності, свідомості), шкіряно-резорбтивну (місцеві запалення). 

Склад і ступінь забруднення повітряного середовища різними речовинами 

оцінюється за масою (мг) в одиниці об'єму повітря (м
3
) – концентрацією (С, мг/м

3
). Крім 

зазначеної одиниці виміру – мг/м
3
, можуть використовуватися – %, а також – млн

– 1
 чи «ppm» 

(кількість часток речовини на мільйон часток повітря). 

Гігієнічне нормування шкідливих речовин проводять за гранично допустимими 

концентраціями (ГДК, мг/м
3
) у відповідності з нормативними документами:  

для робочих місць визначається гранично допустима концентрація в робочій зоні – 

ГДКрз (ГОСТ 12.1.005-88, СН 245-71);  

в атмосфері повітря населеного пункту – максимально разові ГДКмр (найбільш 

висока, зареєстрована за 30 хв спостереження),  

середньодобові – ГДКcд (середня за 24 год при безупинному вимірі) і  

орієнтовно-безпечні рівні впливу – ОБРВ (список ГДК забруднюючих речовин № 

3086-84 з доповненнями, ДСП 201-97).  

Гігієнічне нормування вимагає, щоб фактична концентрація забруднюючої речовини 

не перевищувала ГДК (Сфакт ≤ ГДК). 

Гранично допустима концентрація шкідливої речовини на робочому місці ГДКрз – це 

максимальна концентрація, що при щоденній (крім вихідних днів) роботі протягом 8 год чи 

при іншій тривалості, але не більш 41 год у тиждень, протягом усього стажу (25 років) не 

може викликати захворювань чи відхилень стану здоров'я, що виявляються сучасними 



методами досліджень у процесі роботи чи у віддалений період життя сучасного і наступних 

поколінь. 

За ступенем впливу на організм шкідливі речовини підрозділяються на чотири класи 

небезпеки: 

1.  Надзвичайно небезпечні, що мають ГДКрз менш 0,1 мг/м
3
 у повітрі (смертельна 

концентрація в повітрі менш 500мг/м
3
); 

2.  Високо небезпечні – ГДКрз = 0,1÷ 1,0 мг/м
3
 (смертельна концентрація в повітрі 500 

– 5000 мг/м
3
); 

3.  Помірно небезпечні – ГДКрз = 0,1 10,0 мг/м
3
 (смертельна концентрація в повітрі 

5000 – 50000 мг/м
3
); 

4.  Мало небезпечні – ГДКрз > 10,0 мг/м
3
 (смертельна концентрація в повітрі > 50000 

мг/м
3
). 

Щодо концентрації шкідливих речовин на робочих місцях підприємств 

металургійної галузі, характеру їх дії див. лекцію 1, пп. 1.3.1, 1.3.3,1.3.4, 1.3.5. 

Якщо в повітрі присутні кілька речовин, що мають ефект сумації (односпрямованої 

дії), то якість повітря буде відповідати встановленим нормативам за умови, що: 

С1/ГДК1, + С2/ГДК2 + С3/ГДК3 + ... + Сn/ГДКn ≤ 1,   (5.1) 

де С1 … Сn  – фактична концентрація шкідливої речовини в повітрі; 

    ГДК1 … ГДКn – гранично допустима концентрація шкідливої речовини в повітрі. 

Ефектом сумації володіють сірчистий газ і двооксид азоту, фенол і сірчистий газ і ін. 

Донедавна ГДК хімічних речовин оцінювали як максимально разові. Перевищення їх навіть 

протягом короткого часу заборонялося. Останнім часом для речовин (мідь, ртуть, свинець і 

ін.), що мають кумулятивні властивості (здатність накопичуватися в організмі), для 

гігієнічного контролю введена інша величина – середньо змінна концентрація. Наприклад, 

допустима середньозмінна концентрація свинцю складає 0,005 мг/м
3
. 

Ступінь впливу пилу (аерозолю з розміром твердих часточок 0,1…200 мкм) на 

організм людини залежить не тільки від хімічного складу, але й розмірів часток (дисперсного 

складу), форми порошин і їхніх електричних властивостей. Найбільшу небезпеку являють 

частки розміром 1…2 мкм, тому що ці фракції в значній мірі осідають у легенях при диханні. 

Дослідження так само показують, що електрозаряджений пил у 2…3 рази інтенсивніше 

осідає в організмі в порівнянні з нейтральним по заряду пилом. 

Гігієністи за характером дії на організм виділяють специфічну групу пилу – пил 

фіброгенної дії. Особливість дії такого пилу на організм полягає в тому, що при попаданні у 

легені такий абразивний нерозчинний пил спричинює утворення в легеневій тканині 

фіброзних вузлів – ділянок затверділої легеневої тканини, в результаті чого легені втрачають 

можливість виконувати свої функції. Такі захворювання практично не піддаються лікуванню 

і при своєчасному їх виявленню можливо припинити розвиток хвороби за рахунок зміни 

умов праці. Подібні захворювання об'єднуються гігієністами під загальною назвою 

пневмоконіози. Назви окремих захворювань цієї групи є похідною від назви речовин, що їх 

спричинила (сілікоз – пил з вмістом SіО2, антрокоз – пил вугілля, азбестоз – пил азбесту 

тощо). Гігієністи ідентифікують біля 50 речовин, пил яких може спричиняти пневмоконіози 

(є фіброгенним). Ряд видів пилу (каніфолі, борошна, шкіри, бавовни, вовни, хрому і т. д.) 

може викликати алергічні реакції і захворювання легень – бронхіальну астму. 

 

5.2.3. Методи регулювання якості повітряного середовища та зниження негативного 

впливу забруднюючих речовин на працівників 

Методи регулювання параметрів повітряного середовища є невід'ємною частиною 

загальнодержавного підходу до керування навколишнім середовищем відповідно до ДСТУ 

ISO 14001-97 (Системи управління навколишнім середовищем). 



Методи керування якістю повітряного середовища можуть бути класифіковані за 

рівнем значимості: 

• глобальний – «безвідходні» і передові технології, нові види палива й енергії, нові 

типи двигунів , міжнародне квотування викидів різних інгредієнтів, міжнародні угоди в 

галузі екологічного аудиту тощо; 

• регіональний – організаційно-планувальні (вибір території і розташування 

промислових об'єктів); організаційно-економічні (ліцензування діяльності, регіональне 

квотування викидів, установлення плати за викиди, штрафні санкції, страхування еколо-

гічних ризиків, пільги); нормативно-правові (установлення гранично допустимих 

концентрацій забруднюючих речовин у повітряному середовищі, установлення гранично 

допустимих викидів на джерелах викидів, нормування технологічних викидів, вимоги щодо 

інвентаризації викидів); вибір технологій, палива, застосування ефективних методів 

очищення й уловлювання забруднюючих речовин; 

• підприємства – зниження викидів у джерелі утворення (технологічні методи, 

вибір устаткування і рівень його обслуговування, автоматизація технологічних процесів, 

придушення шкідливих речовин у зоні утворення, герметизація устаткування, уловлювання 

забрудненого повітря й ефективне очищення його, вентиляція, контроль якості повітряного 

середовища, відбір персоналу і контроль стану його здоров'я); 

• на робочому місці – герметизація (локалізація) робочої зони і створення в ній 

нормальних параметрів повітряного середовища, застосування засобів індивідуального 

захисту, організаційні методи роботи. 

Успіх функціонування системи керування параметрами повітряного середовища, що 

діє на людину, залежить від ефективності всіх її ієрархічних і функціональних рівнів. Однак, 

для сучасного підприємства найбільш розповсюдженим інженерним методом впливу на 

атмосферу є організація повітрообміну (вентиляція) у приміщеннях, а також локалізація 

джерел викидів з наступним видаленням забрудненого повітря і його очищенням (аспірація). 

 

5.2.4. Вентиляція 

Вентиляцією називають організований і регульований повітрообмін, що забезпечує 

видалення з приміщення забрудненого повітря і подачу на його місце свіжого. Задачею 

вентиляції є забезпечення чистоти повітря і заданих метеорологічних умов у виробничих 

приміщеннях. За способом переміщення повітря розрізняють системи природної, механічної 

і змішаної вентиляції. Головним параметром вентиляції є повітрообмін, тобто обсяг повітря, 

що видаляється (Lв) або надходить у приміщення (Lп). 

Для ефективної роботи вентиляції необхідно дотримувати ряду вимог: 

1.  Обсяг припливу повітря Lп у приміщення повинен відповідати обсягу витяжки Lв. 

Різниця між цими обсягами не повинна перевищувати 10…15%. Можлива організація 

повітрообміну, коли обсяг припливного повітря більше обсягу повітря, що видаляється. При 

цьому в приміщенні створюється надлишковий тиск у порівнянні з атмосферним, що 

виключає інфільтрацію забруднюючих речовин у дане приміщення. Така організація 

вентиляції здійснюється у виробництвах, що пред'являють підвищені вимоги до чистоти 

повітряного середовища (наприклад, виробництво електронного устаткування). Для 

виключення витоків із приміщень з підвищеним рівнем забруднення обсяг повітря, що 

видаляється з них, повинен перевищувати обсяг повітря, що надходить. У такому 

приміщенні створюється незначне зниження тиску в порівнянні з тиском у зовнішньому 

середовищі. 

2.  При організації повітрообміну необхідно свіже повітря подавати в ті частини 

приміщення, де концентрація шкідливих речовин мінімальна, а видаляти повітря необхідно з 

найбільш забруднених зон. Якщо щільність шкідливих газів нижче щільності повітря, то 

видалення забрудненого повітря виконується з верхньої частини приміщення, при видаленні 

шкідливих речовин із щільністю більшою – з нижньої зони. 

3.  Система вентиляції не повинна створювати додаткових шкідливих і небезпечних 

факторів (переохолодження, перегрів, шум, вібрацію). 

 



4. Система вентиляції повинна забезпечувати пожежо-вибухонебезпечність. 

Особливо це стосується тих випадків, коли вентиляційна система забезпечує відбір повітря з 

пожежо-вибухонебезпечних приміщень. Не можна допускати таких ситуацій, коли повітря 

відсмоктується спочатку з пожежо-вибухонебезпечних приміщень, а потім з приміщень, у 

повітрі яких джерела запалювання. 

5. Система вентиляції повинна бути надійною в експлуатації і економічною.  

Визначення необхідного повітрообміну при загальнообмінній вентиляції. Відповідно 

до санітарних норм усі виробничі і допоміжні приміщення повинні вентилюватися. 

Необхідний повітрообмін (кількість повітря, що подається чи видаляється з приміщення) в 

одиницю часу (L, м
3
/год) може бути визначений різними методами в залежності від 

конкретних умов. 

1.При нормальному мікрокліматі і відсутності шкідливих речовин повітрообмін 

може бути визначений за формулою: 

 L = n∙L', (5.2) 

де n – число працюючих; 

 L' – витрата повітря на одного працюючого, прийнята в залежності від об'єму 

приміщення, що приходиться на одного працюючого V', м
3
 (при V' < 20 м

3
; L' = 30 м

3
/год; 

при V' = 20...40 м
3
 L' = 20 м

3
/год; при V' > 40 м

3
 і при наявності природної вентиляції 

повітрообмін не розраховують); при відсутності природної вентиляції (герметичні кабіни) L' 

= 60 м
3
/год). 

2. При виділенні шкідливих речовин у приміщенні необхідний повітрообмін 

визначається, виходячи з їхнього розведення до допустимих концентрацій. Розрахунок 

повітрообміну проводиться виходячи з балансу утворюваних у приміщеннях шкідливих 

речовин і речовин, що видаляються з нього, за формулою: 

 L = Gшр/(Cвид – Cпр) (5.3) 

де Gшр – маса шкідливих речовин, що виділяються у приміщенні за одиницю часу, мг/год; 

 Свид і Спр – концентрація шкідливих речовин, у повітрі, що видаляється, і у припливному 

повітрі (Свид ≤ ГДК, Спр < 0,3ГДК). 

 

3.  При боротьбі з надлишковим теплом повітрообмін визначається з умов асиміляції 

тепла і обсяг припливного повітря визначається за формулою: 

 

 L=Qнад/(ρпр∙cп∙(tвид – tпр));    (5.4) 

 

де Qнад – надлишкові тепловиділення, ккал/год, Qнад = Qсум – Qвид,  

 де Qсум – сумарне надходження тепла,  

 Qвид – кількість тепла, що видаляється за рахунок тепловтрат; 

 ρпр – густина припливного повітря, кг/м
3
; 

 сп – теплоємність повітря, ккал/(кг∙град), (теплоємність сухого повітря 0,24 ккал/(кг∙ 

град); 

 tвид і tпр – температура повітря, що видаляється, і припливного повітря, °С. 

 

4.  Для орієнтованого визначення повітрообміну (L, м
3
/год) застосовується 

розрахунок по кратності повітрообміну. Кратність повітрообміну (К) показує, скільки разів 

за годину міняється повітря у всьому об'ємі приміщення (V, м
3
): 

 

 L=K∙V,    (5.5) 

 де К – коефіцієнт кратності повітрообміну (К = 1 ...10). 

Значення коефіцієнту К вибирається в залежності від наявності та характеру шкідливостей у 

приміщенні. Якщо для приміщень, в яких відсутні виділення шкідливих речовин К складає  1 

…3, то для металургійних підприємств значення К може досягати 12 і навіть більше.  



5.2.5. Природна вентиляція 

Система вентиляції, переміщення повітря при якій здійснюється завдяки виникаючій 

різниці тисків усередині і зовні приміщення, називається природною вентиляцією. Різниця 

тисків обумовлена різницею щільності зовнішнього і внутрішнього повітря (гравітаційний 

тиск чи тепловий напір (∆Pт) і вітровим напором (∆Pв), що діє на будову. Розрахунок 

теплового напору можна провести за формулою: 

 ∆Pт = gh(ρз – ρв), Па,            (5.6) 

де g – прискорення вільного падіння, м/с
2
; h – вертикальна відстань між центрами 

припливного і витяжного отворів, м; 

 ρз і ρв – густина зовнішнього і внутрішнього повітря, кг/м
3
. 

При дії вітру на поверхнях будинку з навітряної сторони утвориться надлишковий 

тиск, на підвітряній стороні – розрядження. Вітровий напір може бути розрахований за 

формулою: 

 ∆Pв = kn( ρз)/2, Па, (5.7) 

де kn – коефіцієнт аеродинамічного опору будинку (визначається емпіричним шляхом); 

 υв – швидкість вітрового потоку, м/с. 

Неорганізована природна вентиляція – інфільтрація (природне провітрювання) 

здійснюється зміною повітря в приміщеннях через нещільності в елементах будівельних 

конструкцій завдяки різниці тиску зовні й усередині приміщення. Такий повітрообмін 

залежить від ряду випадкових факторів (сили і напрямку вітру, різниці температур 

зовнішнього і внутрішнього повітря, площі, через яку відбувається інфільтрація). Для 

житлових будинків інфільтрація сягає 0,5…0,75, а в промислових будинках 1…1,5 обсягу 

приміщень у годину. 

Для постійного повітрообміну необхідна організована вентиляція. Організована 

природна вентиляція може бути витяжна без організованого припливу повітря (канальна) і 

припливно-витяжна з організованим припливом повітря (канальна і безканальна аерація). 

Канальна природна витяжна вентиляція без організованого припливу повітря широко 

застосовується в житлових і адміністративних будинках. Розрахунковий гравітаційний тиск 

таких систем вентиляції визначають при температурі зовнішнього повітря +5
о
С, вважаючи, 

що весь тиск падає в тракті витяжного каналу, при цьому опір входу повітря в будинок не 

враховується. При розрахунку мережі повітроводів насамперед роблять орієнтований підбір 

їх площ, виходячи з допустимих швидкостей руху повітря в каналах верхнього поверху 

0,5…0,8 м/с, у каналах нижнього поверху і збірних каналів верхнього поверху 1,0 м/с і у 

витяжній шахті 1…1,5 м/с. 

Для збільшення тиску в системах природної вентиляції на устя витяжної шахти 

встановлюють насадки-дефлектори, які розташовують у зоні ефективної дії вітру (рис. 5.4). 

 

 
Рис. 5.4 Дефлектор 

 

Посилення тяги відбувається завдяки розрідженню, яке виникає при обтіканні 

дефлектора потоком повітря, що набігає. Орієнтовно продуктивність дефлектора може бути 

розрахована за формулою: 

Lд = 1131,73∙D
2
∙vв, м

3
/год,                                            (5.8) 

 



де D – діаметр підвідного патрубка, м; 

 vв – швидкість вітру, м/с. 

Аерацією називається організована природна загальнообмінна вентиляція 

приміщень в результаті надходження і видалення повітря через фрамуги вікон, що 

відкриваються, і ліхтарів (рис. 5.5). 

Повітрообмін регулюють різним ступенем відкривання фрамуг (у залежності від 

температури зовнішнього повітря чи швидкості і напрямку вітру). Цей спосіб вентиляції 

знайшов застосування в промислових будинках, що характеризуються технологічними 

процесами з великими тепловиділеннями (прокатні, ливарні, ковальські цехи). 

Рис.5.5 Аерація приміщень 

 

Надходження зовнішнього повітря в приміщення в холодний період року 

організують так, щоб холодне повітря не потрапляло в робочу зону. Для цього в холодний 

період року зовнішнє повітря подають у приміщення через прорізи, розташовані не нижче 

4,5 м від підлоги, у теплий період року приплив зовнішнього повітря орієнтують через 

нижній ярус віконних прорізів (1,5 … 2 м). 

Основною перевагою аерації є можливість здійснювати великі повітрообміни без 

витрат механічної енергії. До недоліку аерації слід віднести те, що в теплий період року її 

ефективність може істотно знижуватись через зниження перепаду температур зовнішнього і 

внутрішнього повітря. Крім того, повітря, що надходить у приміщення, не очищується і не 

охолоджується, а повітря, що видаляється, забруднює повітряну атмосферу. 

 

5.2.6. Механічна вентиляція 

Вентиляція, за допомогою якої повітря подається в приміщення чи видаляється з них 

з використанням механічних збудників руху повітря, називається механічною вентиляцією. 

Якщо система механічної вентиляції призначена для подачі повітря, то вона 

називається припливною (рис. 5.6, а), якщо ж вона призначена для видалення повітря  – 

витяжною (рис. 5.6, б). Можлива організація повітрообміну з одночасною подачею і 

видаленням повітря  – припливно-витяжна вентиляція (рис. 5.6, в). В окремих випадках для 

скорочення експлуатаційних витрат на нагрівання повітря застосовують системи вентиляції з 

частковою рециркуляцією (до свіжого повітря підмішується повітря, вилучене із 

приміщення). 

По місцю дії вентиляція буває загальнообмінною і місцевою. При загальнообмінній 

вентиляції необхідні параметри повітря підтримуються у всьому об'ємі приміщення. Таку 

систему доцільно застосовувати, коли шкідливі речовини виділяються рівномірно по всьому 

приміщенню. Якщо робочі місця мають фіксоване розташування, то з економічних міркувань 

можна організувати оздоровлення повітряного середовища тільки в місцях перебування 

людей (наприклад, душировання робочих місць у гарячих цехах).  

Витрати на повітрообмін значно скорочуються, якщо уловлювати шкідливі речовини 

в місцях їх виділення, не допускаючи поширення по приміщенню. З цієї метою поруч із 

 



зоною утворення шкідливості встановлюють пристрої забору повітря (витяжки, панелі, що 

всмоктують, всмоктувачі). Така вентиляція називається місцевою (рис. 5.7). 

У виробничих приміщеннях, у яких можливе раптове надходження великої кількості 

шкідливих речовин, передбачається влаштування аварійної вентиляції. 

У системах механічної вентиляції рух повітря здійснюється в основному 

вентиляторами повітродувними машинами (осьового чи відцентрового типу) і, в деяких 

випадках, ежекторами. Осьовий вентилятор являє собою розташоване в циліндричному 

кожусі лопаткове колесо, при обертанні якого повітря, що надходить у вентилятор, під дією 

лопаток переміщається в осьовому напрямку. 

 

Рис.5.6 Схема механічної вентиляції 

а – припливна; б – витяжна; в – припливно – витяжна. 

1 – повітро забірний пристрій; 2 – повітронагрівач та зволожувач; 3 – вентилятор; 4 – 

магістральні повітропроводи; 5 – насадки для регулювання припливу та забору повітря; 6 – 

очищувач; 7 – шахта для викиду забрудненого повітря 

До переваг осьових вентиляторів відноситься простота конструкції, велика 

продуктивність, можливість економічного регулювання продуктивності, можливість 

реверсування потоку повітря. До їхніх недоліків відноситься мала величина тиску (30…300 

Па) і підвищений шум. 

 

Рис.5.7. Похилий боковий (панельний) відсмоктувач над робочим столом: 

а – одностороннього всмоктування; б – двостороннього всмоктування 

Відцентровий вентилятор складається зі спірального корпуса з розміщеним усере-

дині лопатковим колесом, при обертанні якого повітря, що припливає через вхідний отвір, 

попадає в канали між лопатками колеса і під дією відцентрової сили переміщується по цих 

каналах, збирається корпусом і викидається через випускний отвір. Тиск вентиляторів такого 

типу може досягати більш 10000 Па. У залежності від складу переміщуваного повітря 

вентилятори можуть виготовлятися з різних матеріалів і різної конструкції (звичайного, 



пилового, антикорозійного, вибухобезпечного виконання). При підборі вентиляторів 

потрібно знати необхідну продуктивність, створюваний тиск і, в окремих випадках, 

конструктивне виконання. Повний тиск, що розвиває вентилятор, витрачається на подолання 

опорів на всмоктувальному і нагнітальному повітроводі при переміщенні повітря. 

Установка вентиляційної системи (припливна, витяжна, припливно-витяжна; див. 

рис. 5.6) складається з повітрозабірних пристроїв і пристроїв для викиду повітря 

(розташованих зовні будинку), пристроїв для очищення повітря від пилу і газів, калориферів 

для підігріву повітря в холодний період, повітроводів, вентилятора, пристроїв подачі і 

видалення повітря в приміщенні, дроселів і засувок. Розрахунок вентиляційної мережі 

полягає у визначенні втрат тиску під час руху повітря, що складаються з втрат на тертя 

повітря (Ртр) (за рахунок шорсткості повітроводу) і в місцевих опорах (Рмо) (повороти, зміни 

площ, перетини, фільтри, калорифери та  тощо.). Повні втрати тиску РΣ(Па) визначають 

підсумовуванням втрат тиску на окремих розрахункових ділянках:  

 

РΣ=РТР+РМО=(
n

l
1

· λ /D+
m

1

 )·Ρ·
2

пv

2
                    (5.9) 

де λ – коефіцієнт опору тертя (орієнтовно λ=0,02); 

 l  – довжина ділянки повітровода, характеризується сталістю витрат і швидкістю 

повітря, м; 

 ξ – коефіцієнт місцевого опору(довідникові данні в залежності від фасонних змін 

повітроводів і устаткування,ξ =0…1000); 

 ρ – густина повітря, кг/м
3
; 

 vп – швидкість повітря, м/с; 

 n – число ділянок магістралі; 

 m – число елементів місцевих опорів. 

Порядок розрахунку вентиляційної мережі такий: 

1.Вибирають конфігурацію мережі в залежності від розміщення приміщень, 

установок, робочих місць, які повинна обслуговувати вентиляційна система. 

2.Знаючи необхідну витрату повітря на окремих ділянках повітроводів, визначають 

площі їхніх поперечних перерізів, виходячи з допустимих швидкостей руху повітря (у 

звичайних вентиляційних системах швидкість приймають 6…12 м/с, а в аспіраційних 

установках для запобігання засмічення 10…25 м/с). 

3.За формулою (5.9) розраховують опір мережі, причому за розрахункову звичайно 

приймають найбільш протяжну магістраль. 

4. По каталогах вибирають вентилятор і електродвигун. 

Якщо опір мережі виявився занадто великим, розміри повітроводів збільшують і 

роблять перерахунок мережі. 

На підставі даних про необхідну продуктивність і тиск, роблять вибір вентилятора за 

його аеродинамічною характеристикою, що графічно виражає зв'язок між тиском, 

продуктивністю і ККД при визначених швидкостях обертання (P – L характеристика). При 

виборі вентилятора враховують, що його продуктивність пропорційна швидкості обертання 

робочого колеса, повний тиск квадрату швидкості обертання, а споживана потужність кубу 

швидкості обертання. Установочна потужність електродвигуна (N, кВт) для вентилятора 

розраховується за формулою: 

N = k∙L∙P/(1000∙ηв∙ηп),                (5.10) 

де k – коефіцієнт запасу (1,05…1,15); 

 L– продуктивність вентилятора, м
3
/год;  

 Р –повний тиск вентилятора, Па;  

 ηв– ККД вентилятора; 

 ηп –ККД передачі від вентилятора до двигуна (для клиновидних пасів ηп = 0,9…0,95, для 

плоских пасів 0,85…0,9). 



5.2.7. Кондиціонування повітря 

Кондиціонування повітря це створення та автоматичне підтримування в приміщенні, 

незалежно від зовнішніх умов (постійних чи таких, що змінюються), за визначеною 

програмою температури, вологості, чистоти і швидкості руху повітря. Відповідно до вимог 

для конкретних приміщень повітря нагрівають або охолоджують, зволожують або 

висушують, очищають від забруднюючих речовин або піддають дезінфекції, дезодорації, 

озонуванню. Системи кондиціонування повітря повинні забезпечувати нормовані 

метеорологічні параметри та чистоту повітря в приміщенні при розрахункових параметрах 

зовнішнього повітря для теплого і холодного періодів року згідно ДСН 3.3.6.042-99 та ГОСТ 

12.1.005-88 ССБТ. 

Кондиціонування повітря здійснюється комплексом технічних засобів системи 

кондиціонування повітря (СКП). В склад СКП входять: прилади приготування, переміщення 

та розподілу повітря, засоби автоматики, дистанційного керування та контролю. Технічні 

засоби СКП повністю або частково агрегатуються в апараті – кондиціонері. 

Установки для кондиціонування повітря можуть бути центральними, які 

обслуговують декілька приміщень або будинок, і місцевими, які обслуговують невеликі 

приміщення. Також існують розробки кондиціонерів, які розташовуються на окремих 

робочих місцях. 

 Центральні кондиціонери збираються з типових секцій в залежності від потреб в 

обробці повітря та продуктивності. Продуктивність центральних кондиціонерів досягає 

250000 м
3
/год і більше. Конструкція центрального кондиціонера (рис. 5.8) передбачає 

приготування і обробку зовнішнього повітря та частини рециркуляційного повітря в окремих 

приміщеннях та роздачу повітря на повітроводи в приміщення, що обслуговуються. Для 

охолодження повітря застосовується розпилена холодна вода та компресорні холодильні 

пристрої, а для підігріву різноманітні калорифери. 

Місцеві системи кондиціонування поділяються на автономні і неавтономні. 

Автономні кондиціонери можуть мати все устаткування для оброблення повітря і 

потребують тільки підключення до електромережі або також до водопостачання і каналізації. 

Неавтономні кондиціонери підключаються, окрім того, до систем подачі тепла та холоду. 

 

 
 

Рис. 5.8 Схематична конструкція кондиціонера: 

1 – корпус; 2 – фільтр; 3 – калорифер; 4 – краплеутворювач; 5 – зволожуюча 

охолоджуюча камера; 6 – вентилятор 

Останнім часом поширюється розповсюдження місцевих кондиціонерів типа 

«спліт»-системи. Кондиціонер типу «спліт»–система має два блока, один розташовується 

усередині приміщення, другий зовні на стіні будівлі. У внутрішньому блоці розташовані 

фільтр, вентилятор, випаровувач, у зовнішній частині розташовується компресор, кон-

денсатор та вентилятор. Компресор, випаровувач та конденсатор з'єднані мідними трубами, в 

яких циркулює фреон. Робота кондиціонера здійснюється так: на вхід компресора подається 

газоподібний фреон під малим тиском 3..5 атмосфери. Компресор стискає фреон до 10... 15 

атмосфер, при цьому фреон нагрівається і поступає в конденсатор, що розташований у 

зовнішній частині. При інтенсивному обдуві конденсатора зовнішнім вентилятором фреон 

охолоджується та переходить в летку фазу. Далі з конденсатора леткий фреон прямує через 

знижуючий тиск клапан до випаровувача, де випаровується з поглинанням тепла. 



Температура поверхні випаровувача знижується, що охолоджує повітря, яке прямує через 

випаровувач за допомогою внутрішнього вентилятора до приміщення. Далі цикл 

повторюється. Таким чином, ця система тільки охолоджує внутрішнє повітря без подачі 

свіжого повітря. Очистка внутрішнього повітря здійснюється за допомогою фільтра. Існують 

«спліт»-кондиціонери, які спроможні не тільки охолоджувати, а й нагрівати повітря 

приміщень (реверсивні типи). 

Вибір «спліт»-кондиціонера здійснюється за потужністю (охолодження) з 

урахуванням усіх зовнішніх теплоприливів, від обладнання та робітників. Орієнтовно, 

розрахунок потрібної потужності (Qк) «спліт»-кондиціонера можна зробити за формулою:  

 Qк=Qз+Qo+Qp,      (5.11) 

де QЗ – зовнішній приплив тепла; орієнтовно QЗ = q·V, де q коефіцієнт (30…40 Вт/м
3
), для 

вікон південної орієнтації q = 40 Вт/м
3
, для північної q = 30 Вт/м

3
, середнє значення q = 35 

Вт/м
3
; 

 V – об´єм приміщення, м
3
; 

 Qo – виділення тепла від обладнання, кВт (орієнтовно для персонального комп’ютера та 

копіювального пристрою Qo = 0,3 кВт, для інших електричних приладів Qo = 0,55 · Р, де Р 

паспортна потужність, кВт); 

 Qp – виділення тепла від робітників (при спокійній роботі Qp = 0,1 кВт). 

Далі вибирають ближчу за потужністю марку кондиціонера, або розраховують 

кількість заданих за потужністю кондиціонерів. 


