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ВСТУП 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Теоретичні аспекти 

мікрокліматичних умов виробничих приміщень» є підготовка фахівця, який 

володіє теоретичними, методичними і нормативними основами технологічного 

функціонування інженерних систем забезпечення мікроклімату приміщення. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Теоретичні 

аспекти мікрокліматичних умов виробничих приміщень» є: 

навчити вмінню застосовувати теоретичні положення у процесі 

проектування систем забезпечення мікроклімату будівлі; 

навчити обґрунтовано вибирати параметри мікроклімату в приміщеннях та 

інші вихідні дані для проектування і розрахунку систем опалення, вентиляції і 

кондиціонування повітря; 

сформувати загальне уявлення про постановці й методах вирішення 

теплового, вологісного, газового та повітряного режиму будівлі, як єдиної 

системи забезпечення заданого мікроклімату в приміщенні. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

– фізико-математичний опис процесів формування мікроклімату під 

впливом зовнішнього середовища, систем охолодження і вентиляції з 

урахуванням функціонального призначення будівлі;  

– методологію нормування параметрів мікроклімату; 

– принципи вибору комплексу засобів щодо забезпечення мікроклімату в 

приміщеннях різного призначення та систему вихідних даних для їх 

проектування; 

– принципи енергозберігаючої технології забезпечення мікроклімату 

приміщень. 

– сучасні підході до створення новітнього опалювально-вентиляційного 

обладнання та тенденції його вдосконалення. 
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- основи сучасних методів проектування і розрахунку систем забезпечення 

мікроклімату будинків. 

вміти: 

– використовувати основні поняття, закони і моделі тепло-масообмінних, 

гідравлічних та аеродинамічних процесів щодо систем забезпечення 

мікроклімату будинків; 

– обґрунтовано вибирати параметри мікроклімату в приміщеннях та інші 

вихідні дані для проектування і розрахунку систем опалення, вентиляції і 

кондиціонування повітря;  

– сформулювати постановку завдання і скласти систему рівнянь, що 

описують тепловий, вологісний, газовий або аеродинамічний режим приміщень 

будинків і елементів систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря; 

– проводити розрахунки теплового, вологісного, газового та 

аеродинамічного режим приміщення на ЕОМ за стандартними та власними 

програмами. 
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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема. Склад і фізичні властивості повітря. Розрахунки виділені тепла й 

вологості з використанням I-d діаграми. Побудова графіка процесів зміни 

стану повітря. 

Мета заняття: ознайомитися з І-d діаграмою вологого повітря. Навчитися 

виконувати розрахунки основних процесів вологого повітря (нагрівання, 

охолодження, осушка, зволоження) на І-d діаграмі. Розв’язувати завдання за 

допомогою І-d діаграми. 

Після проведення практичного заняття студент повинен знати: 

– основні величини, які характеризують стан вологого повітря; 

– І-d діаграму вологого повітря. 

Студент повинен уміти: 

– користуватися і застосовувати на практиці І-d діаграму вологого повітря; 

– виконувати розрахунки основних процесів вологого повітря (нагрівання, 

охолодження, осушка, зволоження) на І-d діаграмі та розв’язувати завдання. 

Короткі теоретичні відомості 

Атмосферне повітря є механічною сумішшю різних газів, які складають 

суху частину, та водяної пари. Остання зазвичай знаходиться в ненасиченому 

(перегрітому) стані, але може переходити в насичений або перенасичений стан. 

Газовий склад сухої частини відрізняється порівняно великою сталістю і 

містить в масовому відношенні: азоту – 75,5 %; кисню - 23,1 %; аргону – 1 %; 

вуглекислого газу – 0,0 5 % та невелику кількість інших компонентів (біля 1 %). 

У діапазоні тисків і температур, що мають практичний інтерес для 

розрахунку апаратів і систем кондиціювання вологе повітря можна розглядати як 

суміш двох ідеальних газів (сухої та вологої частин), які підлягають відповідним 

законам. 

Будь-який стан вологого повітря може характеризуватися комплексом 

параметрів: температурами за сухим tc і мокрим tм, °С термометрами; 
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вологовмістом d, кг/кг; густиною р, кґ/м
3
; температурою точки роси tР, °С; 

ступенем насиченості ψ; парціальним тиском водяної пари Рп, Па; ентальпією I, 

кДж/кг. 

Для визначення всіх вище перелічених параметрів досить знати два будь-

яких з них, решту знаходять за допомогою I-d діаграми вологого повітря. 

Стислий опис I-d діаграми вологого повітря 

Вологе повітря займає особливе місце серед газів як за застосуванням і 

поширенням, так і за своїми властивостями. Як суміш сухого повітря і водяної 

пари, воно принципово відрізняється насамперед наявністю фазового переходу 

одного з компонентів водяної пари, що в певних умовах суттєво впливає на його 

стан. 

Під час розв’язування різноманітних завдання вентиляції, кондиціювання 

повітря, холодильної техніки, метеорології і теплофізики виникає необхідність 

визначення термодинамічних параметрів і розрахунку термодинамічних процесів 

вологого повітря. 

Для полегшення розрахунків рівняння тепломісткості вологого повітря

0,24 (597,3 0,44 ) ,
1000

d
I t t  

 

зображують у вигляді графіка, що одержав назву 

I-d діаграма (рис.1). 

1918 року професор петербурзького університету Рамзін Л. К. 

запропонував I-d діаграму, на якій однозначно відбивається зв’язок між 

параметрами вологого повітря t, d, I, φ за певного атмосферного тиску Рб. 

I-d діаграма Рамзіна Л. К. побудована в косокутній системі координат. По 

осі ординат відкладається значення ентальпії I, а по осі абсцис, розташованої під 

кутом 135° до осі ординат, – значення вологовмісту d. Початок координат    

(точка 0) відповідає значенням I = d = 0. Нижче точки відкладаються від’ємні 

значення ентальпії, вище – додатні. На отриманій у такий спосіб сітці будуються 

лінії ізотерм t = const, постійних відносних вологостей φ = const, парціального 

тиску водяної пари і вологовмісту. 
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Рисунок 1.1 – Основні лінії I-d діаграми 

 

Нижня крива φ = 100 % характеризує насичений стан повітря і називається 

прикордонною кривою. На I-d діаграмі область, розташована вище прикордонної 

кривої (φ = 100 %), є областю ненасиченої пари, а нижче прикордонної кривої – 

областю перенасиченого вологого повітря. 
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На I-d діаграмі кожна точка вище прикордонної кривої відображує певний 

стан повітря (температуру, вологовміст, відносну вологість, ентальпію, 

парціальний тиск водяної пари). 

І-d діаграма вологого повітря побудована для конкретного тиску повітря, 

використання її для змінного тиску пов’язане з необхідністю введення 

розрахункових виправлень на відхилення тиску від того конкретного значення, 

що закладено в ту або іншу діаграму. Тому для полегшення графічних 

розрахунків вологого повітря застосовують серію діаграм, побудованих для 

різних конкретних тисків. 

Терміни та визначення 

Вологе повітря – це суміш сухого газу і водяної пари і його властивості 

описуються законом Дальтону. Обмежений об’єм сухого газу (за певної 

температури) може абсорбувати певну масу води. Це значення відповідає тиску 

насиченої водяної пари (РН), який залежить від температури. 
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Рисунок 1.2 – Графік залежності Рн від t °C 

 

Водяна пара – газоподібний стан води. Міститься в тропосфері. 

Утворюється молекулами води під час її випаровування. Вступаючи в повітряні 

маси водяна пара створює певний тиск, який має назву парціальний (РП). 
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Водяна пара може переходити безпосередньо в тверду фазу в кристали 

льоду. Кількість водяної пари в грамах, що міститься в 1 кубічному метрі, 

називають абсолютною вологістю повітря. 

Тиск атмосферного повітря (Рб) є сумою парціального тиску сухого 

повітря Рс і водяної пари Рп (закон Дальтону). 

Тиск вимірюється в: Паскалях, міллібарах або міліметрах ртутного стовпа 

(1 мбар = 100 Па, 1 мм рт. ст. = 133,33 Па). 

Густина сухого повітря (ρП) за 20 ºС та атмосферному тиску дорівнює     

1,2 кг/м
3
. За інших значень температури її можна обчислити за виразом  

ρП = 353/(273 + t), кг/м
3
,      (1.1) 

Вологовміст вологого повітря (d, г/кг) – маса водяної пари у вологому 

повітрі, що доводиться на 1 кг маси сухої його частини. 

622 ВП

Б ВП

Р
d

Р Р



,  (1.2) 

де ВПР
 – парціальний тиск водяної пари, мм рт.ст., БР – барометричний тиск 

(дорівнює 760 мм рт. ст.). 

Кількість вологи dMAX, яка може максимально міститися в повітрі за 

атмосферного тиску (у стані повного насичення), залежить від його температури 

(табл. 1.1). 

Відносною вологістю (φ, %), або ступенем вологості, називають 

відношення парціального тиску пари води до парціального тиску насиченої пари, 

виражене у відсотках. 

100% ,ВП

Н

Р

Р
   (1.3) 

де НР
 – тиск водних парів, що насичують повітря, мм рт. ст. (рис. 1.2, табл. 1.2). 

Щільність (об’ємна вага) вологого повітря ( ,  кг/м
3
) – вага 1 м

3
 вологого 

повітря. 
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Таблиця 1.1 – Значення густини ρП і вологовмісту з повним насиченням 

dMAX  залежно від температури за тиску 1013,25 гПа  

t, ºС ρ, кг/м
3 

dmax,  

г/кг с. п. 

t, ºС ρ, кг/м
3 

dmax,  

г/кг с. п. 

t, ºС ρ, кг/м
3 

dmax,  

г/кг с. п. 

–20 1,4 0,77 0 1,29 3,8 20 1,2 14,70 

–19 1,39 0,86 1 1,29, 4,15 21 1,2 15,6 

–18 1,39 0,93 2 1,28 4,48 22 1,2 16,8 

–17 1,38 1,04 3 1,28 4,77 23 1,19 17,7 

–16 1,37 1,11 4 1,28 5,1 24 1,19 18,8 

–15 1,37 1,2 5 1,27 5,4 25 1,19 20 

–14 1,36 1,3 6 1,27 5,78 26 1,18 21,4 

–13 1,36 1,4 7 1,26 6,21 27 1,18 22,6 

–12 1,35 1,5 8 1,26 6,65 28 1,17 24 

–11 1,35 1,65 9 1,25 7,13 29 1,17 25,6 

–10 1,34 1,79 10 1,25 7,63 30 1,17 27,3 

–9 1,34 1,93 11 1,24 8,15 31 1,16 28,8 

–8 1,33 2,08 12 1,24 8,75 32 1,16 30,6 

–7 1,33 2,25 13 1,24 9,35 33 1,15 32,5 

–6 1,32 2,4 14 1,23 9,97 34 1,15 34,4 

–5 1,32 2,6 15 1,27 10,6 35 1,15 35,6 

–4 1,31 2,8 16 1,22 11,4 36 1,14 38,8 

–3 1,31 3,1 17 1,22 12,1 37 1,14 41,1 

–2 1,3 3,28 18 1,21 12,9 38 1,14 43,5 

–1 1,3 3,58 19 1,21 13,8 39 1,13 46 

 

Ентальпія (тепломісткість) вологого повітря (I, ккал/кг) – це кількість 

теплоти, яка необхідна для переведення 1 кг абсолютно сухого повітря, що 

знаходиться за 0 ºС, в інший стан з температурою t і вологовмістом d.  

Ентальпія повітря вимірюється в кілоджоулях на кілограм сухого повітря і 

є сумою трьох складових, що відображають витрати (або виділення) теплоти під 

час таких процесів:  

– нагрівання (охолодження) сухої частини повітря від 0 ºС до температури t;  

– випаровування (конденсація) вологи;  

– нагрівання (охолодження) водяної пари від 0 ºС до температури t. 

Ентальпія суміші газів дорівнює сумі ентальпій компонентів, що входять в 

суміш. Отже, питома ентальпія вологого повітря є сумою ентальпій сухого 

повітря і водяної пари. 
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пспВП І +І=І  , кДж/кг сух.пов.,     (1.4) 

де ІСП. = Сс.п. t – ентальпія сухого повітря, кДж/кг сух. пов.; ССП. – питома масова 

теплоємність сухого повітря, кДж/(кг °С); ІВП = (rt=0 + Cп t) d10
-3

 – ентальпія 

водяної пари, кДж/кг; rt = 0 – теплота пароутворення, кДж/кг води; CВП – питома 

масова теплоємність водяної пари, кДж/(кг °С). 

Таким чином, ентальпію вологого повітря визначають за виразом:  

ІВП = ССП t + r d / 1000 + СВП t d / 1000, кДж/кг сух.пов.            (1.5) 

де ССП – теплоємність сухого атмосферного повітря, 1,005 кДж/(кг·°С);             

СВП – теплоємність водяної пари, 1,8 кДж/(кг·°С); r – питома теплота 

пароутворення води, 2500 кДж/кг; t – температура вологого повітря, °С. 

Ентальпія вологого повітря може бути також подана у вигляді: 

ІВП = 1,005 t + (2500+1,8 t) d10
-3

, кДж/кг сух.пов.             (1.6) 

Витрати теплоти на нагрівання сухої частини повітря та на випаровування 

вологи співвимірні і мають однаковий порядок, натомість витратами теплоти на 

нагрівання водяної пари у більшості випадків можна знехтувати.  

З рівняння (1.5) за відомих температури та ентальпії повітря його 

вологовміст можна обчислити за виразом: 

d = 1000 (І – ССП t)/(r + СВП t) г/кг сух.пов.            (1.7) 

а відносну вологість – за наближеною формулою 

φ = 100·d · PБ / (1013,25 · dMAX) %,            (1.8) 

де dMAX – максимальний (з повним насиченням) вологовміст сухого повітря за 

атмосферного тиску 1013,25 гПа і відповідної температури повітря t, г/кг сух.пов. 

(табл. 1.1); PБ – барометричний тиск для місцевості, гПа. 

Температура (Т, К) – величина, що характеризує ступінь нагрівання тіла. 

Вона є мірою середньої кінетичної енергії поступального руху молекул. На 

сьогодні використовуються температурна шкала Цельсія і термодинамічна шкала 

температур, заснована на другому законі термодинаміки. Між температурами, 

вираженими в Кельвінах і градусах Цельсія, є наступне співвідношення T,           

K = 273,15 + t °С. 
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Температура, відповідна стану насичення вологого повітря (φ = 100 %) у 

заданим значенням вологовмісту (d = const) або парціального тиску, називається 

температурою точки роси (tр, рис. 1.3). Температура точки роси є граничною 

температурою, до якої можна охолоджувати вологе повітря з постійним 

вологовмістом без випадання конденсату. 

 

Рисунок 1.3 – Температура точки роси 

 

Температурою мокрого термометра (tм) повітря цього стану називають 

температуру насиченого повітря (тобто за φ = 100 %), визначену за I = const   

(рис. 1.4). 

 

Рисунок 1.4 – Температура мокрого термометра 

 

Розрахунки процесів зручно виконувати графоаналітичним методом за 

допомогою I-d діаграми. 

Побудова I-d діаграми вологого повітря здійснюється так: 
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а) на осі ординат відкладаємо у вибраному масштабі від вільно обраної 

точки нульову температуру вологого повітря t, °С, її позитивні й негативні 

значення; 

б) вісь абсцис розташовуємо у верхній частині шкали температур і 

наносимо на неї значення вологовмісту повітря d, г/кг с.п. Точка перетину осей 

має d = 0. Тобто на температурній шкалі знаходиться абсолютно сухе повітря; 

в) ентальпія абсолютно сухого повітря визначається формулою: 

Iсп=1,005t, кДж/кг с.п.                                                               (1.9) 

Отже, з точністю до постійної ентальпія сухого повітря дорівнює його 

температурі й шкала температури може бути використана як шкала ентальпіі; 

г) згідно до формули ентальпії вологого повітря, ентальпія вологого повітря 

є функцією незалежних змінних – температури та вологовмісту. Нехай лінії 

постійного значення вологовмісту будуть спрямовані паралельно осі ординат, а 

ізотерми орієнтовані в напрямку, паралельному осі абсцис. Тоді лінії постійної 

ентальпії, починаючись на температурній шкалі (яка також є шкалою ентальпії), 

мають бути спрямовані зліва направо і зверху донизу. Дійсно, під час руху зліва 

направо ентальпія вологого повітря буде збільшуватися завдяки збільшенню «d», 

а постійною вона може залишатися лише в тому разі, якщо при цьому буде 

відповідно зменшуватися температура повітряно-парової суміші. 

Лінія постійної ентальпії є кривою другого порядку, але практичного 

значення це не має – ізоентальпія в I-d діаграмі зображена прямою лінією; 

д) криві постійної відносної вологості «d» будуємо в порядку: призначаємо 

барометричний тиск, для якого будуємо I-d діаграму; визначаємо, яку криву 

відносної вологості будуватимемо, наприклад, φ = 1); визначаємо ряд температур 

насиченої повітряно-парової суміші й відповідний ряд Рнп; 

е) використовуючи відомі Рб, φ, Рнп, за формулою обчислюємо d; 

ж) для ряду обчислених значень d та відповідних значень t = tм у I-d 

діаграмі наносимо точки й з’єднуємо плавною кривою. Отримуємо криву 

постійної відносної вологості зі значенням φ = 1 (або φ = 100 %). 

Для кожної точки I-d діаграми тепер можна визначити величини t, φ, I, d. 
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Вихідні дані до задач 

Основні властивості вологого повітря 

1. Визначення вологовмісту, ентальпіі, температури точки роси й 

парціального тиску водяної пари. 

На I-d діаграмі (рис. 1.1) вологого повітря проводимо ізотерму t, °С до 

перетинання з лінією φ, % і визначаємо: 

а) опускаючись із крапки перетинання по вертикалі до перетинання з віссю 

абсцис, одержуємо вологовміст d, г/кг; 

б) позначаючи крапку перетинання лінії d = const з лінією φ = 100 % (φ = 1) 

проводячи через цю крапку ізотерму, маємо температуру точки роси tр, °С; 

в) проводячи через крапку 1 лінію I = const (під 45º до вертикалі), 

знаходимо ентальпію I, ккал/кг; 

г) відзначаючи ординату точки перетинання лінії d = const з лінією РП = 

f(d), визначаємо парціальний тиск пари РП, мм рт. ст. 

2. Визначення ентальпії вологого повітря. 

Ентальпія вологого повітря визначається за формулою 

0,24 (597,3 0,44 ) ,
1000

d
I t t    ккал/кг,  

де t – температура вологого повітря, °С; d – вологовміст вологого повітря з 

формул (1.2, 1.3), РН  – парціальний тиск водяних пар, що насичують повітря, мм 

рт. ст. (табл. 1.2, рис. 1.2). 

3. Визначення граничної температури стін приміщення у зимовий період 

року, після якої на стінах буде виділятися волога 

Для розв’язання задачі необхідно знайти точку роси за заданих умов. 

Знаходимо вологовміст повітря у приміщенні: 

, / ,
100

Нd d г кг


  
         (1.10) 

де φ – відносна вологість повітря, %; d – вологовміст насиченого вологого 

повітря, г/кг. 
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Величину dН знаходимо з таблиці фізичних характеристик вологого повітря 

(табл. 1.1, 1.2). 

Умова конденсації (точка роси) d = dН. З цією ж таблицею знаходимо 

температуру tр за вологовмістом з формули (1.10). Тобто за температури в 

приміщенні нижче tр, °С на стінах буде виділятися волога. 

Процес нагрівання повітря на I-d діаграмі 

4. Визначення необхідної потужності калорифера для нагрівання повітря до 

заданої температури. 

На I-d діаграмі із точки з параметрами tн, °С і φн, % (рис. 1.1) проводимо 

вертикально вгору пряму до точки з температурою tв, °С. У цих точках 

визначаємо ентальпію вологого повітря, IH і IВ, ккал/кг, а також відносну 

вологість φВ , %. 

Витрата тепла в калорифері приміщення: 

( ), / ,В НQ L L L ккал год    

де   – об’ємна вага повітря, яка визначається за формулою 

3273
1,293 ( 0,378 ), / ,

760 760

б П
Р Р

кг м
T

     

де Т – температура повітря, К; РП – парціальний тиск водяної пари з формули 

(1.3),  РН – парціальний тиск водяних пар, що насичують повітря, мм рт. ст., 

(табл. 1.2, рис. 1.2). Електрична потужність калорифера має бути Р = Q / 860 кВт. 

Процес охолодження повітря на I-d діаграмі 

5. Визначення температури точки роси і температури вологого термометра. 

На I-d діаграмі (рис. 1.1) знаходимо точку із зазначеними параметрами і 

визначаємо вологовміст і ентальпію вологого повітря. По вертикалі з 

параметрами d = const рухаємося вниз до перетинання на межі з кривою                

φ = 100 %, де знаходимо температуру точки роси tр, ºС. Для визначення 

температури вологого термометра від вихідної точки рухаємося по лінії адіабати 

I = const до перетинання з кривою φ = 100 %, де знаходимо tвол ,°С. 

Процес осушення вологого повітря на I-d діаграмі 
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6. Визначити параметри рециркуляційного повітря для видалення вологи з 

приміщення. 

На I-d діаграмі знаходимо крапку із зазначеними параметрами, що 

видаляється з приміщення (рис. 1.1), і визначаємо його вологовміст dк, г/кг. 

Процес адіабатичного осушення буде проходити по лінії I = соnst, тобто IN = IК, 

ккал/кг. Вологу що має поглинути в приміщенні кожен кілограм 

рециркуляційного повітря знайдемо за формулою: 

1000
, / .ВМ

d г кг
L


 


 

У приміщенні вологовміст приміщення: 

, / .N Kd d d г кг   

Знаходимо точку N на перетинанні ліній IN, ккал/кг і dN, г/кг. Звідси 

знаходимо параметри рециркуляційного повітря tN, ºС і φN, %. 

Адіабатичне зволоження й охолодження на I-d діаграмі 

7. Визначити параметри зволоженого повітря tF, °C, dF, г/кг, кількість води, 

що випарилася W, кг/год, яку потрібно додати в оборотний цикл, і температуру 

вологого термометра tвол, °C. 

На I-d діаграмі (рис. 1.1) знаходимо точку з параметрами повітря tÅ, °С і dÅ, 

г/кг і проводимо адіабату IE = соnst, тобто IE = IF, ккал/кг до перетинання з 

кривою φF, %. Визначаємо параметри зволоженого повітря t F, °С і dF, г/кг. 

Кількість води, що випарилася, за годину: 

1
( ) , / ,

1000
F EW L d d кг год     

де L – кількість (витрати) повітря, м
3
/ч; dE і dF – відповідно вологовміст повітря 

до і після зволоження, г/кг. 

Із точок φE, % і tE, °С проводимо лінію по IE = соnst до перетинання з 

примежовою кривою φ = 100% і у цій точці (F1) визначаємо температуру, яка 

відповідає температурі вологого термометра tвол, °С. 

8. Визначити параметри й витрату припливного повітря. 

Визначаємо величину кутового коефіцієнта: 
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.над

п

Q

M
  

На 1-d діаграмі знаходимо крапку з параметрами, які необхідно забезпечити 

в приміщенні, і визначаємо dп, г/кг, Iп, ккал/кг. Знаходимо ε, ккал/кг на полях       

I-d діаграми і проводимо промінь від нульової крапки через ε. Через крапку з 

параметрами, які необхідно забезпечити в приміщенні проводимо промінь 

процесу, паралельний знайденому кутовому коефіцієнту. На цьому промені 

відшукуємо крапку на перетинанні з температурою припливного повітря рівної 

tпр, °С, і визначаємо dпр, г/кг, Iпр, ккал/кг. Кожен кілограм припливного повітря 

асимілює тепло  I = Iп – Iпр і вологу  d = dп – dпр, тому витрата припливного 

повітря можна визначити по формулою: 

3, / .надQ
L м г

I



 

Завдання до виконання практичної роботи 

Задача № 1. За I-d діаграмою для барометричного тиску 745 мм рт. ст. 

визначити вологовміст, ентальпію, крапку роси й парціальний тиск водяної пари 

за температури повітря t, °С і відносної вологості φ, %. 

Параметр 

Варіант 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

t, °С 22 10 25 30 24 16 20 5 21 8 
 

φ, % 54 40 65 50 50 70 60 65 62 75 
 

 

Задача № 2. Визначити ентальпію вологого повітря І, ккал/кг, за 

температури t, °C и φ, %. Задачу розв’язати аналітичним і графічним способами. 

Параметр 

Варіант 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

t, °C 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
 

φ, % 40 45 50 55 60 65 70 65 60 70 
 

            
 

Рб, мм рт. ст. 745 
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Задача № 3. За заданої температури t, °C, й відносної вологості φ, %, 

визначити, до якої температури можуть охолоджуватися стіни приміщення          

(t р, °C) у зимовий період, щоб на стінах не виділялася волога. Задачу вирішити 

аналітичним і графічним способами. 

Параметр 

Варіант 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

t, °C 25 24 23 22 21 20 25 24 23 26 
 

, % 65 50 60 54 62 56 64 55 63 57 
 

            

 

Задача № 4. Необхідно повітря з витратою L, м
3
/год, із початковою 

температурою tн, °C і відносною вологістю φн, %, що проходить через калорифер, 

нагріти до tВ, °C. Визначити потужність калорифера і кінцеві параметри повітря. 

Параметр 

Варіант 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

L, м
3
/год 5000 10000 15000 7000 9500 8400 12000 6900 10500 11400 

 

t , °C 28 27,5 26 25 20 19 23 24 27 24,6 
 

φ, % 35 30 40 45 50 55 32 36 48 52 
 

tВ, °C 42 40 38 41 35 37 43 39 44 40 
 

 

Задача № 5. Визначити температуру точки роси tр, °C і температуру 

вологосного термометра tвол, °C. 

Параметр 

Варіант 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

t, °C 21 45 23 44 22 30 25 18 35 27,5 
 

φ , % 60 21 50 20 65 50 40 50 35 50 
 

            

 

Задача № 6. У приміщенні виділяється , кг/год, вологи. Для видалення 

вологи подається рециркуляційне повітря обсягом L, м
3
/год, та об’ємною вагою   

 , кг/м
3
. Із приміщення видаляється повітря із заданими параметрами tk , °С, φ , 

%. Необхідно визначити параметри рециркуляційного повітря t N , °С і φN ,%. 
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Параметр 

Варіант 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

M  , кг/год 2 2,5 3 2,7 1,8 2,2 3,2 2,4 3,5 2,9 
 

L , м
3
/год 600 350 400 550 650 300 450 500 620 570 

 

 , кг/м
3

 1,2 
 

φ , % 50 40 45 43 47 55 57 62 60 53 
 

t , °C 30 25 20 18 22 27 24 19 26 29 
 

 

Задача № 7. Повітря в кількості L, м
3
/рік, з параметрами tЕ, °С і dЕ, г/кг 

зволожується в адіабатичній камері зрошення оборотною рециркуляційною 

водою до φF, %. Визначити параметри зволоженого повітря tF, °C, dF, г/кг, 

кількість води, що випарилася W, кг/рік, яку потрібно додати в оборотний цикл, і 

температуру вологого термометра tвол, °C. 

Параметр 

Варіант 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

L , м
3
/год 5000 10000 15000 7000 9500 8400 12000 6900 10500 11400 

 

d Е , г/кг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

tЕ , °C 25 24 23 22 21 20 25 24 23 26 
 

, кг/м
3

 1,17 1,18 1,18 1,19 1,19 1,19 1,17 1,18 1,18 1,17 
 

φF, %      70     
 

 

Задача № 8. У виробничому приміщенні необхідно забезпечити 

температуру tп, °С (об’ємна вага повітря γ, кг/м
3
) і відносну вологість φп, %. 

Припливного повітря має температуру tпр, °С, надлишок тепла в приміщенні Qнад, 

ккал/год, вологовиділення Мп, кг/г. Визначити параметри й витрату припливного 

повітря. 

Параметр 

Варіант 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

Qнад, ккал/г 44000 33000 2200025000 35000 45000 50000 28000 55000 34000 
 

Мп, кг/г 32 30 28 40 29 18 35 20 34 25 
 

tп, °С 23,5 24 22 24,2 23,8 23 22,5 21,5 23 23,5 
 

φп, % 60 54 44 48 42 52 58 46 56 50 
 

tпр, °С 17 16 18 18 19 15 16 17 18 19 
 

γ, кг/м
3

 1,2 1,26 1,3 1,25 1,24 1,2 1,3 1,28 1,29 1,23 
  

 



21 

Таблиця 1.2 – Основні фізичні характеристики повітря за тиску             

745 мм рт. ст. 
 

 

Температура 
повітря, °С 

Парціальний тиск 

водяних пар, що 

насичують повітря, 

мм рт. ст. 

 

Утримання водяної пари з повним 

насиченням 

 

  
 

  
 

  в 1 м 
пароповітряної 

суміші, кг 

в 1 кг 
пароповітряної 

суміші,кг 

в 1 кг сухого 

повітря, г 

 

 

  
 

  
 

   
 

–4  3,404 0,0036  0,0028 2,80 
 

–3  3,669 0,0039  0,0030 3,10 
 

–2  3,952 0,0042  0,0032 3,28 
 

–1  4,256 0,0045  0,0035 3,58 
 

0  4,579 0,0049  0,0038 3,80 
 

+1  4,926 0,0052  0,0041 4,15 
 

2  5,294 0,0056  0,0043 4,48 
 

3  5,685 0,0060  0,0047 4,77 
 

4  6,101 0,0064  0, 0050 5,10 
 

5  6,534 0,0068  0,0054 5,40 
 

6  7,013 0,0073  0,0057 5,78 
 

7  7,513 0, 0077  0,0061 6,21 
 

8  8,045 0, 0083  0,0066 6,65 
 

 9  8,609  0,0088  0,0070 7,13 
 

 10  9,209  0,0094  0,0075 7,64 
 

 11  9,844  0,0100  0,0080 8,15 
 

 12  10,518  0,0107  0,0086 8,75 
 

 13  11,231  0,0113  0,0092 9,35 
 

 14  11,987  0,0121  0,0098 9,97 
 

 15  12,788  0,0128  0,0105 10,62 
 

 16  13,634  0,0136  0,0112 11,40 
 

 17  14,530  0,0145  0,0119 12,11 
 

 18  15,477  0,0154  0,0127 12,93 
 

19  16,477 0,0163  0,0135 13,80 
 

20  17,533 0,0173  0,0144 14,71 
 

21  18,650 0,0183  0,0153 15,60 
 

22  19,827 0,0194  0,0163 16,80 
 

23  21,068 0,0206  0, 0173 17,70 
 

24  22,377 0,0218  0, 0184 18,81 
 

25  23,756 0,0230  0,0195 20,10 
 

26  25,209 0,0244  0,0207 21,40 
 

27  26,739 0,0258  0,0220 22,65 
 

28  28,349 0,0272  0, 0234 24,00 
 

 29  30,043  0,0288  0, 0248 25,60 
 

 30  31,824  0,0304  0,0263 27,23 
 

 31  33,965  0,0320  0,0278 28,80 
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Парціальний тиск 

водяних пар, що 

насичують повітря, 

мм рт. ст. 

 Утримання водяної пари з повним 

насиченням 

 

    
 

 
Температура 

повітря, °С 

 
 

 3  

в 1 кг 
пароповітряної 

суміші,кг 

 
 

  в 1 м 
пароповітряної 

суміші, кг 

в 1 кг сухого 

повітря, г 

 

    
 

    
 

      
 

32  35,663 0,0338  0,0295 30,61 
 

33  37,729 0,0357  0,0312 32,50 
 

34  39,898 0,0376  0,0331 34,43 
 

35  42,175 0,0396  0,0350 36,63 
 

36  44,563 0,0417  0,0370 38,08 
 

37  47,067 0,0439  0,0392 41,10 
 

38  49,692 0,0462  0,0414 43,55 
 

34  52,442 0,0486  0,0438 46,10 
 

40  55,324 0,0511  0,0463 49,00 
 

41  58,340 0,0538  0,0489 51,70 
 

42  61,500 0,0565  0,0516 54,80 
 

43  64,800 0,0544  0,0545 58,00 
 

44  68,260 0,0623  0,0575 61,31 
 

45  71,880 0,0654  0,0607 65,26 
 

46  75,650 0,0687  0,0640 68,91 
 

47  79,600 0,0720  0,0675 72,80 
 

 48  83,710  0,0756  0,0711 77,00 
 

 49  88,020  0,0792  0,0750 81,51 
 

 50  92,510  0,0831  0,0790 86,69 
  

 

Контрольні питання 

1. Поясніть, які основні складові частини повітря? 

2. Поясніть, як визначається відносна вологість повітря? 

3. Поясніть, від чого залежить вологовміст? 

4. Послідовність здійснення побудови I-d діаграми? 

5. Поясніть, як визначається вологовміст за I-d діаграмою? 

6. Поясніть, яка послідовність дій за I-d діаграмою для визначення 

відносної вологості та температури точки роси повітря? 

7. Поясніть, як характеризується стан вологого повітря? 

8. Дайте визначення температури мокрого термометра? 

9. Дайте визначення точки роси повітря? 

Література: [1, с. 161–185; 3, с. 11–19; 4, с. 55–98; 5, с. 55–75]. 
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Практичне заняття № 2 

Тема. Розрахунок показників теплового стану людини 

Мета заняття: визначити витрати повітря, потрібного для забезпечення 

необхідних параметрів повітряного середовища в промислових приміщеннях; 

установити параметри руху повітря; розробити схеми вентиляції; з механічною 

вентиляцією – розрахувати потужність двигуна та визначити його тип, вибрати 

тип вентилятора, а з природною – розрахувати площу вентиляційних прорізів. 

Короткі теоретичні відомості 

1.1 Види теплового стану організму 

Під тепловим станом людини розуміють функціональний стан, що 

характеризується вмістом і розподілом тепла в глибоких («ядро») і поверхневих 

(«оболонка») тканинах організму, а також ступенем напруги механізмів 

терморегуляції. 

Напруга механізмів терморегуляції – активація реакцій різних систем 

організму, спрямованих на збереження температурного гомеостазу, які 

оцінюються за ступенем їх вираженості. 

Тепловий стан людини підрозділяється на: 

− оптимальний; 

− допустимий; 

− гранично допустимий; 

− неприпустимий. 

Оптимальний тепловий стан людини характеризується відсутністю 

загальних і/або локальних дискомфортних тепловідчуттів, мінімальною 

напругою механізмів терморегуляції, оцінюваним за показниками і критеріями, і 

є передумовою тривалого збереження високої працездатності. 

Допустимий тепловий стан людини характеризується незначними 

загальними і/або локальними дискомфортними тепловідчуттями, збереженням 

термостабільності організму протягом усієї робочої зміни з помірним 

напруженням механізмів терморегуляції, оціненого за показниками і критеріями. 

При цьому може бути тимчасове (протягом робочої зміни) зниження 
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працездатності, але не порушується здоров’я (протягом усього періоду трудової 

діяльності). 

Гранично допустимий тепловий стан людини характеризується 

вираженими загальними і/або локальними дискомфортними тепловідчуттями, 

значним напруженням механізмів терморегуляції, оцінюваним за показниками і 

критеріями. Воно не гарантує збереження термічного гомеостазу та здоров’я, 

обмежує працездатність. 

Неприпустимим є тепловий стан, що характеризується через надмірним 

напруженням механізмів терморегуляції, що призводить до порушення стану 

здоров’я. 

1.2 Оцінювання теплового стану організму за показниками і критеріями  

Для оцінювання теплового стану людини для нормування параметрів 

мікроклімату слід використовувати показники і критерії: ректальна температура 

тіла, середньозважена температура шкіри, середня температура тіла, зміна 

тепловмісту, збільшення частоти серцевих скорочень, вологовтрати, 

тепловідчуття, різниця між температурою шкіри грудей і стопи. 

Для оцінювання теплового стану людини для розробки заходів щодо 

попередження перегрівання та переохолодження можуть бути також 

використані показники і критерії, за умови, що середньозважені величини 

показників за робочу зміну не вийдуть за верхню чи нижню межі. При цьому 

мінімальні величини показників теплового стану під час роботи в нагрівальному 

середовищі та максимальні під час роботи в системі охолоджувального 

середовища не мають виходити за межі оптимальних. 

Тепловий стан людини або груп осіб оцінюється за середніми величинами, 

які не менше ніж у 80 % випадків не мають виходити за межі встановлених 

значень. 

Показники теплового стану людини визначають за одинадцятикрапковою 

або п’ятикрапковою системою вимірювання. 

За одинадцятикрапковою системою температура шкіри вимірюється на      

11 ділянках поверхні тіла. У виробничих умовах (у разі відсутності наслідків 
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вираженого локального впливу того чи іншого параметра мікроклімату на 

організм працівників) допустиме вимірювання на 5 ділянках тіла: лоб, груди, 

тил кисті, середина зовнішньої поверхні стегна, гомілку. 

Середньозважена температура шкіри (ТСК), ураховуючи 

одинадцятикрапкову систему вимірювання, розраховується за формулою: 

2 3 4 5
1 6

8 9
7 10 11

( )
 0,0886 0,34 0,134

4

( )
0,045 0,203 0,125 0,0644 ,

2

СК

T T T T
Т T T

T T
T T T

  
      


      

 

               (2.1) 

де Т1–Т11 – відповідно температура поверхні шкіри чола, грудей, спини, 

живота, попереку, плеча, тилу кисті, верхньої частини стегна, гомілки, тилу 

стопи. 

З урахуванням з п’ятикрапкової системи Тск розраховують за формулою: 

1 2 7 8 100,07 0,5 0,05 0,18 0,20 ,СКT T T T T T                      (2.2) 

Використовуються засоби вимірювання (датчики, які реєструє апаратура), 

що дозволяють визначити температуру шкіри з точністю не менше +/– 0,2 °С. 

Під час проведення досліджень у виробничих умовах температура шкіри у 

працівників вимірюється безпосередньо на робочому місці після виконання 

типових операцій. Після закінчення не більше 2–3 хв після закінчення роботи. 

Перевагу в охолодженому мікрокліматі слід віддавати вимірюванню 

температури шкіри за допомогою датчиків, закріплених на весь час обстеження. 

У нагрівальному середовищі температура шкіри може бути виміряна 

шляхом прикладання датчика до поверхні тіла. Кріплення температурних 

датчиків на поверхні тіла не має порушувати кровообіг на цій ділянці. Датчик 

може бути прикріплений або за допомогою еластичної стрічки (спеціального 

еластичного костюма і т.д.), або шляхом використання клейового матеріалу, що 

не викликає подразнення шкіри. 

Тепловідчуття (загальні і локальні) оцінюються за семибальною 

шкалою:холодно1, прохолодно 2, злегка прохолодно 3, комфортно 4, злегка 

тепло 5, тепло 6, жарко 7. 
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Теплові відчуття людини, одягненої в тонкі штани, сорочку з довгим 

рукавом і легку спідню білизну, що виконує в приміщенні протягом не менше    

3 годин легку роботу в сидячому положенні, можна визначити за формулою: 

7 0,243 0,049 2,803,Б t P                 (2.3) 

де Б7 – число балів, відповідне певному тепловідчуттю працівника;                        

t – температура повітря в приміщенні, °С; Р – парціальний тиск водяної пари в 

повітрі, кПа, яке визначають за виразом    н       ; PH – парціальний тиск 

насиченої водяної пари за конкретної температурі, кПа: за 10 °С PH = 12,51 кПа, 

за 20 °С PH = 23,83 кПа, за 30 °С PH = 43,25 кПа (додаток Е); φ – відносна 

вологість повітря, %. 

Середня температура тіла (Тст) розраховується зі значень ректальної 

температури (Тр) і середньозваженої температури шкіри (Тск) з урахуванням 

коефіцієнта змішування (К) за формулою: 

(1 )   ,СТ Р СКT K T K T                 (2.4) 

Коефіцієнти змішування ректальної температури тіла за різних 

тепловідчуттях людини і рівнів енерговитрат подані в додатку А. 

Тепломісткість в організмі (Qтс) визначається за формулою: 

 ,m C CTQ C T  кДж/кг,            (2.5) 

де С – теплоємність тканин організму, 3,48 кДж / кг °С (0,83 ккал °С / кг). 

Зміна тепловмісту (ΔQтс) визначається за формулою: 

,TC CKQ C T   кДж/кг.             (2.6) 

Для визначення ΔQтс допускається також використовувати дані 

температури тіла, яка вимірюється під язиком (Тя), у пахової западині (Тм), у 

слуховому проході (Тс). Не рекомендовано вимірювати температуру тіла під 

язиком за мінусових температур. Тривалість одномоментного вимірювання 

температури тіла в пахвовій западині, під язиком, усередині слухового проходу 

– не менше 5 хв. 

У разі, коли були визначені Тм, або Тя, або Тз: 

[  ( ,  )  (1 )],TC M Я С СКQ C T T T K T K           кДж/кг.          (2.7) 
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Зміна тепловмісту розраховується по відношенню до його начальних 

показникам, визначеним в умовах теплового комфорту у людини, що перебуває 

в стані відносного фізичного спокою в положенні сидячі (дод. 5). 

У разі неможливості забезпечення цих умов до початку проведення 

досліджень як комфортної (для стану відносного спокою) ректальна температура 

тіла береться рівною 37,1 °С, пахова – 36,6 °С, слухового проходу – 36,8 °С, 

під'язикова – 36,9 °С, Середньозважена температура шкіри – 33,2 °С, К – 0,61. 

Енерговитрати (Qет) визначаються методом непрямої калориметрії. 

Орієнтовно енерговитрати можуть бути визначені за величиною об’єму 

легеневої вентиляції з урахуванням колористичного коефіцієнта повітря: 

0,232ЕТ

L
Q

S
  , Вт/м

2
, 

           (2.8) 

де L – обсяг легеневої вентиляції, приведений до нормального обсягу за 

температури повітря 20 °С, дм
3
/год, атмосферному тиску 760 мм рт. ст .;             

S – поверхня тіла людини, може бути визначена виходячи з урахуванням зросту і 

ваги в додатку В. 

Щодо випадку виконання динамічної фізичної роботи енерговитрати 

можуть бути визначені за величиною частоти серцевих скорочень (додаток Г). 

Вологовитрати людини визначаються шляхом зважування без одягу на 

медичних вагах. Під час повторного зважування зміну ваги слід компенсувати за 

рахунок набору гирь. 

Зміна частоти серцевих скорочень, ΔЧСС, визначається відносно ЧСС, 

зареєстрованої у людини, що зазнає постійного теплового комфорту в стані 

відносного спокою в положенні сидячи. 

Для орієнтовних розрахунків як вихідна може бути узята ЧСС, що 

дорівнює 72 уд./хв.  

1.3 Оцінювання теплового опромінення 

Теплові випромінювання в гарячих цехах мають вирішальний вплив на 

стан організму людини. Найбільшу проникну здатністю мають червоні промені 

видимого спектру і короткі інфрачервоні промені з довжиною хвилі до 1,5 мкм, 
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глибоко проникають в тканини і мало поглинаються поверхнею шкіри. Промені 

з довжиною хвилі близько 3 мкм викликають нагрівання поверхні шкіри. 

Допустима інтенсивність теплового опромінення на робочих місцях від 

виробничих джерел (матеріалів, виробів та ін.), нагрітих до температури 

світіння, не має перевищувати значень, указаних у таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1 – Допустима інтенсивність теплового опромінення поверхні 

тіла працівника 

Опромінює поверхню тіла, % 

Інтенсивність теплового 

випромінювання, 

Вт/м
2
 

 

 

  

50 і більше 35  

Від 25 до 50 70  

Не більше 25 100  

 

Допустима інтенсивність теплового опромінення працівників від джерел 

випромінювання, нагрітих до білого і червоного світіння (розжарений або 

розплавлений метал, скло, полум’я та ін.), не повинна перевищувати 140 Вт/м
2
. 

При цьому опроміненню не має піддаватися більше 25 % поверхні тіла й 

обов’язковим є використання засобів індивідуального захисту, у тому числі 

засобів захисту обличчя та очей. 

Інтенсивність опромінення в гарячих цехах набагато перевищує терпиму 

організмом. Інтенсивність опромінення на робочих місцях у мартеновських і 

електросталеплавильних цехах досягає 13,9 кВт/м
2
, у конверторних –              

10,4 кВт/м
2
, у доменних – 14,6 кВт/м

2
. 

Інтенсивність опромінення, Вт/м
2
, можна наближено визначити за 

формулою: 

4

2
3,26 [(0,01 ) 110],

F
q T

l
      

           (2.9) 

або 

43,26 [(0,01 ) 110],
F

q T
l

     
         (2.10) 
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де F – площа поверхні, що випромінює, м
2
; l – відстань від центру 

випромінювальної поверхні до об’єкта, що опромінюється, м; Т – температура 

випромінювальної поверхні, К: на зовнішніх поверхнях  – 773 К, на внутрішніх – 

1473 К, у розплавленого алюмінію – 933 К, у розплавленої сталі – 1673...1 803 К, 

у полум’ї – 2 073 К, у полум’ї дугових печей і зварювальних апаратів – більш 2 

273 К. 

Перша формула призначена для визначення інтенсивності опромінення 

при l > F (за абсолютними значеннями), а друга – при l < F. 

Приклад. У термічному цеху встановлено дві нагрівальні печі. Визначити 

інтенсивність теплового опромінення працівника цеху. Зовнішня площа 

поверхня печі F = 28 м
2
.
 
Температур поверхні печі, що випромінює в бік 

працівника Т = 338 К. Відстань від центру випромінювальної поверхні до 

працівника l = 3,75 м. Опромінювання поверхні тіла працівника становить 15 %. 

Розв’язання. Оскільки l = 3,75 < F = 28, інтенсивність теплового 

опромінення працівника визначимо за формулою: 

428
3,26 [(0,01 ) 110] 3,26 [(0,01 338) 110] 92

3,75

F
q T

l
           Вт/м

2 

Результат розрахунку показує, що інтенсивність теплового опромінення 

працівника не перевищує допустимого значення: 100 Вт/м
2
. 

1.4 Інтегральне оцінювання нагрівального мікроклімату (математичний 

метод) 

Математичний метод інтегрального оцінювання нагрівального мікроклімату 

дозволяє визначити вплив комплексу чинників на ступінь перегрівання 

організму, що оцінюється за величиною змісту тепла в організмі і його змін по 

відношенню до комфортного рівня. 

Для розрахунку тепловмісту в організмі вимірюються параметри 

мікроклімату на робочих місцях (температура повітря, його вологість і 

швидкість руху, теплове випромінювання) відповідно до гігієнічних вимог к 

мікроклімату виробничих приміщень і враховуються інші чинники, що 
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впливають на теплообмін людини з навколишнім середовищем (тип одягу, 

енерговитрати, тривалість перебування на робочому місці). 

Математична модель для визначення тепловмісту (Qт.с., кДж/кг) має вигляд: 

116,95 0,0035 0,2771 0,02 0,177

0,0017 0,359 0,04 0,005 0,0082

ТС

ОД ГУ ОД ЕТ

Q T

R T T Из q

          

          
 
             (2.11) 

де Qтс – утримання тепла в організмі людини, кДж/кг; τ – час, хв.;                       

Т – температура повітря; φ – відносна вологість повітря, %; v – швидкість вітру, 

м/с; R – теплове випромінювання, Вт/м
2
; ТОД  – тип одягу, бал (0 – плавки, 1 – х/б 

костюм і натільну білизну, 2 – тришаровий х/б костюм, 3 – повітряна-проникний 

комбінезон); ТГУ  – тип головного убору, бал (0 – без головного убору; 1 – кепка, 

косинка; 2 – каска; 3 – шолом); Изод – ізоляція одягу, %; qЕТ – енерговитрати, 

Вт/м
2
. 

Накопичення тепла в організмі (ΔQтс., кДж/кг) слід визначати як різницю 

між величиною тепловмісту і величиною тепловмісту в організмі, в умовах 

теплового комфорту – 123,5 кДж/кг. 

Клас умов праці визначається за величиною накопичення тепла в організмі  

(ΔQтс., кДж/кг) (дод. Б). 

Приклад розрахунку 

На робочому місці вальцювальника металургійного виробництва значення 

параметрів мікроклімату становлять: 

– температура повітря – 30 °С;  

– вологість повітря – 40 %;  

– рухливість повітря – 0,5 м/с; 

– теплове випромінювання – 300 Вт/м
2
. 

Тривалість перебування на робочому місці (за винятком перерви на обід, 

роботу і відпочинок в умовах оптимального або допустимого мікроклімату) 

становить 240 хв. Робітник одягнений у комплект спецодягу, тип 1, ізоляція 

поверхні тіла (частка поверхні тіла яка виключена з вологообміну) становить 10 

%, тип головного убору 1 (кепка). Категорія виконуваних робіт належить до 

категорії IIа (113 Вт/м
2
). 
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Слід визначити клас умов праці за параметрами мікроклімату на робочому 

місці вальцювальника. 

Розв’язання. З цією метою визначаємо величину тепловмісту в організмі 

робітника, кДж/кг: 

116,95 0,0035 240 0,2771 30 0,02 40 0,177 0,5 0,0017 300

0,359 1 0,04 0,005 10 0,0082 113 128,7

TCQ           

       
 

Віднімаючи з цієї величини величину тепловмісту, що відповідає 

комфортному рівню (123,5 кДж/кг), отримуємо, що накопичення тепла в 

організмі вальцювальника становитиме 5,20 кДж/кг (128,7–123,50) (дод. Б). 

Порядковий номер класу умов праці визначається за рис. 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Накопичення тепла в організмі 

 

Залежно від порядкового номера встановлюється клас умов праці за  

табл. 2.2 

З урахуванням рівня накопичення тепла в організмі (5,20 кДж/кг), 

порядковий номер класу становить 5,75, округляючи цю величину відповідно 

математичного правилу (до 6), робимо висновок, що умови праці на робочому 

місці вальцювальника відповідають класу 3,4. 
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32 

Таблиця 2.2 – Клас умов праці залежно від порядкового номера 

Клас умов праці Порядковий номер класу умов праці 

  

1 1 

  

2 2 

  

3,1 3 

  

3,2 4 

  

3,3 5 

  

3,4 6 

  

4 7 

  

 

Під час оцінювання класу умов праці (2.11) слід ураховувати, що 

оптимальна або допустима величина накопичення тепла в організмі може бути 

досягнута в результаті низької вологості, що забезпечує збільшення тепловтрат 

за рахунок випаровування вологи, що виділяється людиною, яка, однак, не 

запобігає напруженню реакцій терморегуляції. 

Ураховуючи це, клас умов праці за вологості повітря 10–14 % оцінюється 

як 3,1, а за вологості менше 10 % – як 3,2. 

Завдання до виконання практичної роботи 

Завдання 1. Визначити енерговитрати за обсягом легеневої вентиляції для 

працівника, який виконує роботи з рівнем енерговитрат Е, параметри працівника 

зріст × вага (Н × m). Тривалість робочої зміни 8 годин. 

Параметр. 

Варіант 
 

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

          
 

Е, Ккал / год 100 150 200 250 300 100 150 200 250 300 
 

Н, см 160 165 170 175 180 185 190 195 160 165 
 

m, кг 50 55 60 70 80 75 85 90 75 85 
 

Кат. робіт Іа ІІб ІІІ Іа ІІб ІІІ Іа ІІб Іа ІІІ 
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Примітка: усереднені величини обсягів легеневої вентиляції, які залежать 

від категорій робіт згідно з СанПіН 2.2.4.548-96 «Гігієнічні вимоги до 

мікроклімату виробничих приміщень»: для робіт категорії Іа-Іб обсяг легеневої 

вентиляції за зміну 4 м
3
, для робіт категорії IIа-IIб – 7 м

3
, для III – 10 м

3
. 

 

Завдання 2. У термічному цеху встановлено n нагрівальних печей. 

Визначити інтенсивність теплового опромінення працівника цеху. Зовнішня 

площа поверхня печі F, м
2
.
 
Температур поверхні печі, що випромінює в бік 

працівника Т, К. Відстань від центру випромінювальної поверхні до працівника 

l, м. Опромінювання поверхні тіла працівника становить β, %. 

 

Параметр.. 

Варіант 
 

            

1 2 3 4 
 

5 6 7 8 9 10 
 

 
 

           
 

n, шт. 3 2 2 3  2 1 3 2 1 2 
 

F, м
2

 10 12 14 16  18 20 15 17 19 13 
 

Т , К 500 400 300 335  450 345 440 335 330 550 
 

l, м 32 20 4,5 2,5  10 6,5 16 3,5 1,5 26,5 
 

β, % 100 75 50 25  15 30 60 75 10 100 
 

 

Завдання 3. Оцінити теплові відчуття працівника, який виконує легку 

роботу протягом 4 годин у положенні сидячі у приміщенні з температурою 

повітря t, °C і відносною вологістю повітря φ, %. 

Параметр.. 

Варіант 
 

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

          
 

t, °C 26 22 26 24 28 30 16 18 20 22 
 

φ, % 100 75 50 25 15 30 60 75 10 100 
 

 

Завдання 4. Визначити клас умов праці і ризик перегрівання організму 

працівника зі зміни тепловмісту в організмі, якщо після виконання роботи була 

виміряна температура в пахвовій западині його тіла (Тм) і середньозважена 

температура шкіри (Тск). 
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Параметр. 

Варіант 
 

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

          
 

Тм, °С 36,8 36,9 37,0 36,7 37,1 37,2 36,8 36,9 37,0 36,7 
 

Тск, °С 34,4 34,5 34,7 34,8 34,9 34,6 34,0 34,7 34,8 34,9 
 

 

Завдання 5. Визначити клас умов праці на робочому місці працівника, 

якщо значення параметрів мікроклімату на робочому місці: температура повітря 

Т, °С, вологість повітря φ, %, рухливість повітря ν, м/с, теплове випромінювання 

R, Вт/м
2
, тривалість перебування на робочому місці τ, хв. Робітник одягнений у 

комплект спецодягу тип ТОД, ізоляція поверхні тіла ІЗОД, %, тип головного убору 

ТГУ, енерговитрати qЕТ, Вт/м
2
. 

 

Параметр. 

    варіант     
 

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

          
 

Т, °С 30 32 29 28 31 33 27 28 30 32 
 

φ, % 55 40 45 60 35 30 75 80 65 50 
 

ν, м/с 0,7 0,5 0,3 0,6 0,8 0,9 0,4 0,3 0,6 0,5 
 

R, Вт/м
2

 300 275 250 350 200 325 350 300 325 275 
 

τ, хв. 360 240 300 420 480 360 240 300 420 360 
 

ТОД, бал 1 2 2 1 2 3 1 2 2 3 
 

ІзОД, % 0 10 15 0 10 10 0 15 20 10 
 

ТГУ – каска шолом кепка косинка шолом – каска каска кепка 
 

qЕТ, Вт/м
2

 69 113 145 87 113 145 69 145 177 177 
 

 

Контрольні питання 

1.Що розуміють під тепловим станом людини. 

2. Наведіть характеристики теплового стану людини. 

3. За якими показниками і критеріями здійснюється оцінювання теплового 

стану організму? 

4. За якими показниками визначається інтенсивність теплового 

опромінення працівника? 

5. Як здійснюється інтегральне оцінювання нагрівального мікроклімату? 

Література: [3, с. 168–180; 4, с. 64–117]. 
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Практичне заняття № 3 

Тема. Розрахунок аерації промислового приміщення. Розрахунки 

повітрообміну на розбавлення шкідливих речовин, які надходять у 

приміщення 

Мета заняття: визначити витрати повітря, потрібного для забезпечення 

нормованих параметрів повітряного середовища в промислових приміщеннях. 

Короткі теоретичні відомості 

Задачею вентиляції є забезпечення чистоти повітря і заданих параметрів 

метеорологічних умов у виробничих приміщеннях шляхом видалення 

забрудненого або нагрітого повітря з приміщення і подачі в нього свіжого 

повітря. 

Класифікація систем вентиляції: 

1. За способом переміщення повітря вентиляція буває природною і 

механічною. Можливе також поєднання природної і механічної вентиляції 

(змішана вентиляція) у різних варіантах. 

2. За призначенням залежно від того, для чого слугує система вентиляції,  

для подачі – припливна, для видалення – витяжна, для того й іншого одночасно - 

припливно-витяжна.  

3. За місцем дії вентиляція буває загальнообмінною і місцевою. 

4. За часом дії вентиляція буває робоча за нормального режиму роботи і 

аварійна, умикається вручну або автоматично від датчиків концентрації.  

Дія загальнообмінної вентиляції базується на розбавленні свіжим повітрям 

повітря робочого приміщення до досягнення граничнодопустимих концентрацій 

шкідливих речовин. 

Місцева вентиляція застосовується для видалення шкідливих речовин у 

місцях їх утворення, або місцевої подачі свіжого або охолодженого повітря на 

робочі місця. 

Визначення необхідного повітрообміну 

Для розрахунку загальнообмінної вентиляції необхідно визначити 

необхідний повітрообмін, ураховуючи з призначення приміщення та 
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технологічного процесу, який у ньому проходить. 

1. За нормального мікроклімату і відсутності шкідливих речовин 

необхідний повітрообмін визначається за формулою: 

1НL N L   , м
3
/год,          (3.1) 

де N  – число працівників у найчисленнішій зміні; 1L  – витрата повітря на 

одного працівника за годину, що береться  залежно від об’єму приміщення, що 

доводиться на кожного працівників (за об’ємі на одного працівника менше       

20 м
3
, 1L  = 30 м

3
/год; за об’єму на одного працівника понад 20 м

3
, 1L  = 20 м

3
/год; 

за об’ємі понад 40 м
3
 на одного працівника і наявності вікон і дверей 

повітрообмін не розраховується). 

2. У разі виділення пари або газів у приміщенні необхідний повітрообмін 

визначається з урахуванням умови розбавлення їх до гранично допустимих 

концентрацій: 

Н

вид пр

G
L

c c



 , м

3
/год,          (3.2) 

де G  – кількість пари, газів або пилу, що виділяється, мг/год;                           

видс , мг/м
3 
– концентрація шкідливих речовин у повітрі, що видаляється, не має 

перевищувати ГДК; прс , мг/м
3
– концентрація шкідливих речовин у повітрі, що 

подається в приміщення, не має перевищувати 0,3 ГДК; дані з виділення деяких 

шкідливих речовин на машинобудівних підприємствах подані в додатках Ж–К. 

3. При боротьби з надмірним теплом необхідний повітрообмін 

визначається з умов асиміляції теплових надлишків об’ємом повітря, що 

подається, м
3
/год: 

 
надл

н

пр вид пр

Q
L

c t t


  
,          (3.3) 

де надлQ  – надлишкові тепловиділення, Вт; С – теплоємність сухого повітря, в 

розрахунках беремо 1,01 Дж/(кг К); пр  – густина припливного повітря, у 
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розрахунках беремо 1,2 кг/м
3
; видt  – температура повітря, яке видаляється з 

приміщення, 
0
К; прt  – температура повітря, яке подається в приміщення, 

0
К. 

Інтенсивність тепловиділення під час роботі в гарячих цехах 

машинобудівних підприємств наведені в додатку К. 

4. У разі виділення вологи необхідний повітрообмін визначається за 

формулою: 

1 2

н

W
L

d d



, м

3
/год, 

         (3.4) 

де W  – маса водяної пари, що виділяється в приміщенні, г/год;                            

1d  – вологоємність повітря, що йде з приміщення, г/м
3
; 2d  – вологоємність 

зовнішнього повітря, г/м
3
. 

Для успішної роботи системи вентиляції важливо, щоб ще на стадії 

проектування були виконані такі санітарно-гігієнічні і технічні вимоги: 

− об’єм припливу повітря в приміщення має відповідати об’єму витяжки, 

різниця між цими об'ємами не має перевищувати 10–15 %. 

− свіже повітря необхідно подавати в ті частини приміщення, де кількість 

шкідливих виділень мінімальна (чи  їх взагалі немає), а видаляти, де виділення 

максимальні. 

Принцип улаштування і розрахунок природної вентиляції 

У природній вентиляції повітрообмін здійснюється внаслідок різної 

об’ємної ваги повітря всередині і зовні приміщення. 

Природна вентиляція може бути: 

а) неорганізованою, що здійснюється  через нещільності в будівельних 

конструкціях; 

б) організованою (канальною або безканальною). 

Під час аерації природний обмін повітря в будівлях здійснюється завдяки 

тепловому тиску. Розглянемо як він утворюється. 

Зобразимо розріз виробничого приміщення, що має нижні і верхні прорізи. 

Температура повітря усередині цеху внt  унаслідок виділення надлишків 
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явної теплоти буває вище за температуру зовнішнього повітря зt . Отже, об’ємна 

вага зовнішнього повітря більше об’ємної ваги повітря всередині цеху. Це 

обумовлює наявність різниці тиску зовнішнього і внутрішнього повітря. 

 

Рисунок 3.1 – Схема утворення теплового тиску: 

П.Р.Т. – площина рівних тисків; квF  – площа кватирки, м
2
; двS  – площа     

дверей, м
2
; 2h – відстань від площини рівних тисків до середини дверей, м;        

2h  – відстань від площини рівних тисків до середини кватирки, м 

 

Об’ємну вагу повітря  знаходимо за формулою: 

0,465 бP

Т
  ,           (3.5) 

де бP – барометричний тиск, у розрахунках береться Рб = 750 мм рт. ст.;              

Т  – абсолютна температура повітря, К. 

На певній висоті приміщення, знаходиться площина рівного тиску. Тут 

тиск повітря всередині і зовні приміщення рівні (рис. 3.1). 

Нижче за площину рівного тиску існує розрідження, яке обумовлює 

надходження зовнішнього повітря через двері: 

 1 1 з внН h     ,           (3.6) 

де вн  – об'ємна вага повітря в приміщенні, кг/м
3
,що відповідає температурі 

повітря в приміщенні; з  – об'ємна вага повітря зовні приміщення, кг/м
3
,що 

відповідає температурі повітря зовні приміщення. 

Вище за площину рівних тисків існує надмірний тиск, який на рівні центру 

верхніх отворів (кватирки) складає: 
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 2 2 з внН h     ,           (3.7) 

Цей тиск направлений назовні приміщення та викликає витяжку. Загальна 

величина гравітаційного тиску, під впливом якого відбувається повітрообмін у 

приміщенні, дорівнює сумі тиску на рівні нижніх і верхніх прорізів: 

 1 2 з внН Н Н h       ,           (3.8) 

Величина Н  – сума тиску на рівні нижніх і верхніх прорізів називається 

тепловим тиском. Він залежить від відстані між нижніми і верхніми прорізами h  

і різниці об’ємної ваги повітря зовні і всередині будівлі.  

Оцінювання ефективності природної вентиляції робочого приміщення 

здійснюється порівнянням необхідного повітрообміну з фактичним. 

Фактичний повітрообмін фL , м
3
/год, обчислюється за формулою: 

3600ф пр пL F V    ,           (3.9) 

де прF
 
– площа кватирки або аераційного отвору, через який буде здійснюватися 

видалення та надходження повітря, м
2
; nV  – швидкість виходу повітря через 

кватирку або отвір, м/с. 

Її можна розрахувати за формулою: 

22

вн

g H
V

 



,         (3.10) 

Величина 2h  визначається з такого співвідношення: 

2

1

2

2

кв

дв

h F

h S
 ,         (3.11) 

З геометричних розмірів приміщення hhh  21 , де h  – висота між 

центрами нижніх і верхніх прорізів. 

Отже, з системи двох рівнянь з двома невідомими знаходимо 2h . 

Температура повітря всередині приміщення визначається за ДСН 

3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень» залежно 

від категорії робіт за важкістю та періодом року. Для повітря зовні приміщення 

температура визначається за СНиП 2.04.05-91. Для Полтавської області: 
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− для теплого періоду: зt  = 24˚С, T = 297 К; 

− для холодного періоду: зt = – 11˚С, T = 262 К. 

Визначивши фактичний повітрообмін і порівнявши його з необхідним, 

роблять висновок про ефективність природної вентиляції у приміщенні. Якщо 

виявиться, що вона не ефективна, тобто фL  < нL , або фL  набагато більше нL , 

необхідно дати рекомендації з поліпшення вентиляції і перевірити їх дієвість 

розрахунками. Зокрема, якщо у холодному періоді року фактичний повітрообмін 

набагато перевищує необхідний, що може викликати переохолодження 

працівників, можна рекомендувати скорочення часу провітрювання приміщення 

пропорційно перевищенню фактичного повітрообміну над необхідним. 

Принцип улаштування і розрахунок механічної вентиляції 

Механічна вентиляція здійснюється примусово завдяки механічній тязі 

осьовими або відцентровими вентиляторами, а також  ежекторними 

установками, що переміщають повітря по спеціальних каналах (повітроводах) і 

застосовуються у вибухонебезпечних і пожежо небезпечних виробництвах, де 

іскріння неприпустиме. 

Основними елементами механічної вентиляції є: повітрозбірник, 

повітроводи, вентилятори, циклони, фільтри (очисники повітря), калорифери, 

зволожувачі, насадки. 

Етапи підготовки повітря 

1. Очищення. 

2. Нагрівання, охолоджування, сушка або зволоження. 

3. Озонування. 

Деякі гази мають неприємний запах. У результаті окислення газів озоном 

запах зникає. Проте тривале перебування людини в атмосфері з високою 

концентрацією озону супроводжується головними болями і подразненням 

дихальних шляхів. 

4. Іонізація. 

Для штучної іонізування повітря використовують іонізуючу здатність 

альфа-променів, що випромінюються радіоактивними речовинами. Легкі іони 
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кисню в повітрі додають йому позитивну гігієнічну властивість (так зване живе 

повітря). Під час нагрівання, охолодження і фільтрації різко зменшується вміст 

іонів у повітрі. 

Ультрафіолетова радіація створюється за допомогою спеціальних ртутних 

бактерицидних електричних ламп. Ці лампи ставлять усередині повітропроводів. 

5. Дезинфекція. 

Для очищення повітря від бактерій застосовують наповнені масляні 

фільтри, у яких до масла додають речовини з бактерицидними властивостями. 

Повітря, що видаляється з приміщень або подається в приміщення, 

очищають у пристроях різних конструкцій. 

Важливим показником роботи такого устаткування є ступінь очищення 

повітря, який визначають за формулою: 

 1 2

1

g
= , 

g

g


         (3.12) 

де q1 і q2 – вміст домішок відповідно до і після очищення, мг/м
3
. 

Розрахунок механічної вентиляції насамперед зводиться до визначення 

необхідного повітрообміну нL  за формулами (1–4) і порівняння його з 

фактичним .фL  Фактичний повітрообмін визначається як максимальний із 

проведених розрахунків за виділенням тепла, шкідливих речовин і вологи. На 

максимальний обсяг повітря, яке потрібно видалити (подати) у приміщення 

вибирається за довідковими даними вентилятор. 

Приклад розрахунку повітрообміну виробничого приміщення 

Вихідні дані 

Розміри цеху 50х70х7 м. 

Стіни цеху цегляні, перекриття – залізобетонне. 

У цеху 20 вікон розміром 3х2 м з подвійним склом і двоє воріт розмірами 

3,5х3 м, аераційні ліхтарі площею 245 м
2
. 

У цеху встановлено 20 шліфувальних, 17 токарних і фрезерних верстатів 

загальною потужністю 120 кВт/год. 

Потужність світильників загального освітлення 15 кВт/год. 
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У цеху одночасно працює 250 чол. 

У цех надходить ззовні 2400 кг/год. 

Температура зовнішнього повітря для холодного періоду зt  = –14 
о
С; для 

теплого періоду зt  = + 25 
о
С. 

1. Розрахунок за надлишковим тепловиділенням 

Повітрообмін для видалення надлишкового тепла визначається за 

формулою (3.3): 

 
надл

пр вид пр

Q
L

c t t


  
. 

Визначення надлишкового тепловиділення надлQ . 

надл вихQ Q Q  , 

де Q – загальна кількість тепла, що надходить до приміщення; Qвих – загальна 

кількість тепла, що відводиться з приміщення. 

дв осв сон лQ Q Q Q Q    , 

де двQ  – виділення тепла від електродвигунів верстатів; освQ  – виділення тепла 

від освітлюваних приладів; сонQ  – виділення тепла від сонячної радіації;            

лQ  – виділення тепла від працівників людей. 

вих дод втрQ Q Q  , 

де додQ  – втрати тепла на нагрівання повітря, яке надходить у приміщення;            

втрQ  – втрати тепла через конструкції цеху. 

1.1. 1 2 3 4860двQ N      , кКал/год, 

де N  – сумарна потужність двигунів; 860 – теплоелектричний еквівалент,    

1  – середній ККД електродвигунів; 2  – коефіцієнт використання двигунів;    

3  – коефіцієнт одночасності роботи двигунів; 4  – коефіцієнт, який 

характеризує перехід механічної енергії в теплову. 

Під час роботи обладнання без спеціального охолодження: 

1 2 3 4    0,25. 
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Під час роботи обладнання з охолодженням: 

1 2 3 4    0,1; 

120 860 0,1 10320двQ      кКал/год. 

1.2. 860.ocвQ N   

15 860 12900ocвQ     кКал/год. 

1.3. 
coн o nQ Q Q  , 

де oooo FAqQ   – надходження тепла через засклені отвори;           

nnnn FKqQ   – надходження тепла через перекриття цеху; no qq ,  – величини 

радіації; no FF ,  – площі засклених поверхонь і перекриття відповідно, м
2
;         oA  

– коефіцієнт, який враховує вид засклених отворів, oA  для вікон = 1,15;   oA  

для ліхтарів = 0,8; nK  – коефіцієнт теплопередачі перекриття. 

125 20 6 1,15 160 245 0,8 49250oQ          кКал/год; 

 18 0,75 50 70 245 43943nQ        кКал/год; 

49250 43943 93193coнQ     кКал/год. 

1.4. 250 225 56250лQ     кКал/год. 

1.5. Сумарне надходження тепла: 

– для холодного періоду 10320 12900 56250 79470Q      кКал/год; 

– для теплого періоду 79470 93193 172663Q     кКал/год. 

1.6. Втрати тепла на нагрівання повітря, яке надходить у приміщення: 

   0,24 0,24 2400 25 14 22464дод в зQ G t t          кКал/год 

1.7 Втрати тепла через конструкції цеху: 

 втр n в зQ F n K t t     , 

де F  – площа поверхні конструкцій цеху, м
2
; n  = 0,6 – коефіцієнт;                     

nK  – коефіцієнт тепловіддачі конструкцій. 

Втрати тепла через конструкції цеху розраховуємо тільки для холодного 

періоду року. 

Для засклених отворів 
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 (120 245) 0,6 2,5 25 14 21352втрQ       
 
кКал/год. 

Для воріт: 

 21 0,6 5 25 14 2456втрQ        кКал/год. 

Для підлоги: 

 3500 0,6 0,19 25 14 15561втрQ      
 
кКал/год. 

Для стін: 

 1540 0,6 0,67 25 14 24144втрQ      
 
кКал/год. 

Для стелі: 

 3255 0,6 0,75 25 14 57124втрQ       кКал/год. 

Сумарні втрати: 

21352 15561 24144 57124 120639втрQ       кКал/год. 

1.8. Розрахунок надлишкової кількості тепла: 

– для холодного періоду року 79470 120639 22464 63633надлQ       

кКал/год; 

– для теплого періоду 172663надлQ   кКал/год. 

1.9. Визначення необхідного повітрообміну при виділенні тепла: 

 
172663

60969
0,24 1,18 (35 25)

надл

пр вид пр

Q
L

c t t
  

    
м

3
/год, 

де 
1,29 273

1,18,
298

пр


    кг/м

3
; . . ( 2) 25 2 (7 2) 35 ;o

вид р зt t t H C          ..зрt
 
– 

температура повітря в робочій зоні, 
о
С; (1 5)ot   С/м – температурний градієнт;

H  – висота приміщення. 

2. Розрахунки повітрообміну на розбавлення шкідливих речовин, які 

надходять у приміщення. 

Розрахунок необхідного повітрообміну для видалення забруднювальних 

речовин проводиться за формулами (3.1) та (3.2). 

2.1. Знайдемо об’єм приміщення, який припадає на одного працівника: 



45 

70 50 7
98

250
V

 
    м

3
/люд. 

Отже, розрахунок за формулою (3.1) 
1НL N L   не проводимо. 

2.2. Розрахунок за пилом під час виробництві чавуну проводимо за 

формулою: 

17 2 20 12
45667

0,006 0
Н

вид пр

G
L

c c

  
  

 
  м

3
/год. 

Дані з виділення пилу беремо з додатку Ж. За наявності місцевих 

пиловідсмоктувачів у розрахунку візьмемо 10 % від табличних даних.  

2.3. Розрахунок за аерозолем емульсора: 

17 20 20 100
46135

5 0
Н

вид пр

G
L

c c

  
  

 
 м

3
/год. 

2.4. Сумарний повітрообмін за забруднювальними речовинами: 

HL = 46135 м
3
/год. 

Отже, вибір вентилятора для механічної вентиляції виконуємо з 

розрахунку видалення надлишкового тепла 60969L  м
3
/год. 

Завдання до виконання практичної роботи 

Таблиця 3.1 – Варіанти вихідних даних до розрахунку 

Пара 
метр. 

Варіант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Розміри 

цеху 
25х70
х5 м 

40х60
х8 м 

20х30
х5 м 

25х35
х4 м 

80х50
х5 м 

15х25
х4 м 

50х50
х7 м 

50х60
х7 м 

50х40
х7 м 

Кіл-ть 
вікон 

10 25 15 10 30 15 30 25 15 

Розмір 
вікон, 

ворота та 
аер. 

ліхтарі 

Згідно 
з 

прик-
ладом 

Згідно 
з 

прик-
ладом 

Згідно 
з 

прик-
ладом 

Згідно 
з 

прик-
ладом 

Згідно 
з 

прик-
ладом 

Згідно 
з 

прик-
ладом 

Згідно 
з 

прик-
ладом 

Згідно 
з 

прик-
ладом 

Згідно 
з 

прик-
ладом 

Кіл-ть, 
верста 

тів 

По 10 По 5  По 8 По 15  По 11 По 7   По 18 По 20  По 17 

Робл., кВт 80 100 90 110 200 90 210 240 180 

Рсвіт., 
кВт/год 

10 12 11 13 20 8 13 18 20 

Кіл-ть 
прац.  

80 75 90 95 120 70 150 200 220 

Темпе- Згідно Згідно Згідно Згідно Згідно Згідно Згідно Згідно Згідно 
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ратура з 
прик-
ладом 

з 
прик-
ладом 

з 
прик-
ладом 

з 
прик-
ладом 

з 
прик-
ладом 

з 
прик-
ладом 

з 
прик-
ладом 

з 
прик-
ладом 

з 
прик-
ладом 

Контрольні питання 

1. Для чого потрібен повітрообмін у приміщенні? 

2. Що розуміється під вентиляційним процесом? 

3. Якими способами визначають параметри повітря в приміщенні? 

4. Що таке теплова напруженість приміщення? 

5. Якій спосіб організації повітрообміну є найбільш ефективним? 

6. За якими величинами складають балансові рівняння шкідливих у 

приміщенні? 

7. Що показує кратність повітрообміну в приміщенні? 

8. Які обмеження накладаються на температуру і швидкість повітря та чому? 

9. Якій принцип дії аварійної вентиляції? 

10. У чому принцип дії періодичної або переривчастою вентиляції? 

11. Як визначити час провітрювання приміщення? 

Література: [1, с. 169–185; 2, с. 49–65; 3, с. 181–191; 4, с. 497–507;                

6, с.99–108] 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

З метою забезпечення більш гнучкого механізму комплексного 

оцінювання рівня засвоєння матеріалу пропонується рейтингова система 

оцінювання. За цією системою рівень виконання завдань оцінюється сумою 

балів, одержаних за показниками: 

 

Таблиця 4.1 – Критерії оцінювання 

Вид 

занять 

З. М. №1 З. М. № 2 З. М. № 3 Підсум-

ковий 

тест 

(іспит) 

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11   

Лекції 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – 11 

Практ. 

зан., лаб. 

роб., 

семін. зан. 

– 2 2 2 2 2 2 1 2 – 1 – 16 

Поточн. 

контр.: 

тесту-

вання 

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 – 20 

Опиту-

вання 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

Ін. види 

поточн. 

контр. 

            

Усього            20 100 

 

Позитивна оцінка за результатами поточного контролю в цілому може 

бути одержана лише за умови, що за всі перераховані вище пункти студент 

отримав позитивні оцінки. Рівень позитивної оцінки (задовільно, добре чи 

відмінно) визначається глибиною наведених пояснень, чіткістю формулювань 

під час усних відповідей, якістю викладання матеріалу та його оформлення під 

час проведення практичних занять, розв’язання контрольних і тестових завдань. 

При цьому для оцінки А враховуються граматичні показники відповідей, 
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володіння державною мовою, відповідність графічного та іншого оформлення 

чинними стандартам. 

За виконання всього обсягу роботи в семестрі за результатами поточного 

контролю студент може одержати максимальний бал – 100. 

Перерахунок балів за традиційною національною системою здійснюється 

згідно таблиці 4.2. 

 

Таблиця 4.2 – Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

Для заліку 

90–100 А Відмінно  

 

Зараховано 
82–89 В 

Добре 
74–81 С 

64–73 D 
Задовільно 

60–63 Е 

35–59 FX 

Незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

Не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F 

Незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

Не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

 

Коефіцієнти змішування ректальної температури тіла (К) при різних 

тепловідчуттях людини і рівнях енерговитрат 

Тепловідчуття 
Бали 

 Енерговитрати, Вт / м
2

  
 

70 88 113 145 178  

 
 

Холодно 1 0,55 0,57 0,59 0,62 0,64 
 

Прохолодно 2 0,57 0,58 0,60 0,64 0,65 
 

Злегка прохолодно 3 0,59 0,60 0,63 0,65 0,67 
 

Комфорт 4 0,62 0,64 0,65 0,67 0,69 
 

Злегка тепло 5 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 
 

Тепло 6 0,79 0,77 0,74 0,72 0,72 
 

Жарко 7 0,86 0,82 0,79 0,76 0,73 
  

Для інших значень К розраховується за формулою: К = 0,037 x Те + 0,519, де То – бал 

тепловідчуття. 
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Додаток Б 

 

Накопичення тепла в організмі людини і відповідний йому клас умов праці 

 

Накопичення тепла в організмі, 

Δ Qт.с., кДж / кг (верхня межа) 

Клас умов 

праці * 

Ризик перегрівання 

організму 
   

+/– 0,87 1 Відсутній 
   

2,6 2 Малий 
   

2,75 3,1 Помірний 
   

3,30 3,2 Високий 
   

4,0 3,3 Дуже високий 
   

5,5 3,4 Надзвичайно високий 
   

7,0 і вище 4,0 Критичний 
     

* Керівництво Р 2.2.2006-05. «Посібник з гігієнічної оцінки факторів робочого 

середовища і трудового процесу. Критерії та класифікація умов праці».  
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Додаток В 

 

Співвідношення ваги і зросту з поверхнею тіла людини 

 

 
Зріст, 

         

вага, 

кг          
 

                     

 

25 30 35 40 45 50 55 
 

60 65 70 
 

75 80 85 90 95 100 105 
 

 см 
  

 

        

Поверхня тіла, кв. м 
       

 

                
 

 200       1,84  1,91 1,97 2,03  2,09 2,15 2,21 2,26 2,31 2,36 2,41 
 

                      

 195      1,73 1,80  1,87 1,93 1,99  2,05 2,11 2,17 2,22 2,27 2,32 2,37 
 

                      

 190    1,56 1,63 1,70 1,77  1,84 1,90 1,96  2,02 2,08 2,13 2,18 2,23 2,28 2,33 
 

                      

 185    1,53 1,60 1,67 1,74  1,80 1,86 1,92  1,98 2,04 2,09 2,14 2,19 2,24 2,29 
 

                      

 180    1,49 1,57 1,64 1,71  1,77 1,83 1,89  1,95 2,00 2,05 2,10 2,15 2,20 2,25 
 

                      

 175 1,19 1,28 1,36 1,46 1,53 1,60 1,67  1,73 1,79 1,85  1,91 1,96 2,01 2,06 2,11 2,16 2,21 
 

                      

 

170 1,17 1,26 1,34 1,43 1,50 1,57 1,63  1,69 1,75 1,81  1,86 1,91 1,96 2,01 2,06 2,11  
 

                     

165 1,14 1,23 1,31 1,40 1,47 1,54 1,60 
 1,66 1,72 1,78 

 1,83 1,88 1,93 1,98 2,03 2,07 
 

 

    
 

                      

 160 1,12 1,21 1,29 1,37 1,44 1,50 1,56  1,62 1,68 1,73  1,78 1,83 1,88 1,93 1,98   
 

                      

 155 1,09 1,18 1,26 1,33 1,40 1,46 1,52  1,58 1,64 1,69  1,74 1,79 1,84 1,89    
 

                      

 150 1,06 1,15 1,23 1,30 1,36 1,42 1,48  1,54 1,60 1,65  1,70 1,75 1,80     
 

                      

 145 1,03 1,12 1,20 1,27 1,33 1,39 1,45  1,51 1,56 1,61  1,66 1,70      
 

 140 1,00 1,09 1,17 1,24 1,30 1,36 1,42  1,47 1,52 1,57         
 

                      

 135 0,97 1,07 1,14 1,20 1,26 1,32 1,38  1,43 1,48          
 

                      

 130 0,95 1,04 1,11 1,17 1,23 1,29 1,35  1,40           
 

                      

 125 0,93 1,01 1,08 1,14 1,20 1,26 1,31  1,36           
 

                      

 120 0,91 0,98 1,04 1,10 1,16 1,22 1,27             
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Додаток Г 

 

Взаємозв'язок між рівнем метаболізму (Вт/м
2
) і частотою серцевих скорочень 

(ЧСС) як функції віку і ваги людини (чоловіків і жінок) 

 

Вік, 

років 

Вага, кг 
 

 

50 60 

 

70 80 90 
 

 
 

   Жінки   
 

20 2,9 x ЧСС – 150 3,4 x ЧСС – 181 3,8 x ЧСС –210 4,2 x ЧСС – 237 4,5 x ЧСС – 263 
 

 

 

30 2,8 x ЧСС – 143 3,3 x ЧСС – 173 3,7 x ЧCC–201 4,0 x ЧСС – 228 4,4 x ЧСС – 254 
 

 

 

40 2,7 x ЧСС – 136 3,1 x ЧСС – 165 3,5 x ЧСС –192 3,9 x ЧСС – 218 4,3 x ЧСС – 244 
 

 

 

50 2,6 x ЧСС – 127 3,0 x ЧСС – 155 
3,4 x ЧСС –182 

3,7 x ЧСС – 207 4,1 x ЧСС – 232 
 

 

 
 

   Чоловіки   
 

20 3,7 x ЧСС – 201 4,2 x ЧСС – 238 4,7 x ЧСС – 273 5,2 x ЧСС – 307 5,6 x ЧСС – 339 
 

 

 

30 3,6 x ЧСС – 197 4,1 x ЧСС – 233 4,6 x ЧСС – 268 5,1 x ЧСС – 301 5,5 x ЧСС – 333 
 

 

 

40 3,5 x ЧСС – 192 4,0 x ЧСС – 228 4,5 x ЧСС – 262 5,0 x ЧСС – 295 5,4 x ЧСС – 326 
 

 

 

50 3,4 x ЧСС – 186 4,0 x ЧСС – 222 4,4 x ЧСС – 256 4,9 x ЧСС – 288 5,3 x ЧСС – 319 
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Додаток Д 

 

Характеристика окремих категорій робіт 

1. Категорії робіт розмежовуються на основі інтенсивності енерговитрат 

організму в ккал/год (Вт). 

2. До категорії Iа належать роботи з інтенсивністю енерговитрат до         

120 ккал/год (до 139 Вт), вироблені сидячи і супроводжуються незначним 

фізичним напругою (ряд професій на підприємствах точного машинобудування, 

на годинному, швейному виробництвах, у сфері управління і т.п.). 

3. До категорії Iб належать роботи з інтенсивністю енерговитрат            

121–150 ккал/год (140–174 Вт), вироблені сидячи, стоячи або пов’язані з 

ходьбою і супроводжуються деяким фізичним напруженням (ряд професій у 

поліграфічній промисловості, на підприємствах зв’язку, контролери, майстри в 

різних видах виробництва і т. п.). 

4. До категорії IIа належать роботи з інтенсивністю енерговитрат           

151–200 ккал/год (175–232 Вт), пов’язані з постійною ходьбою, переміщенням 

дрібних (до 1 кг) виробів або предметів у положенні стоячи або сидячи, 

потребують певного фізичного напруження (ряд професій в механоскладальних 

цехах машинобудівних підприємств тощо). 

5. До категорії IIб належать роботи з інтенсивністю енерговитрат           

201–250 ккал/год (233–290 Вт), роботи, пов’язані з ходьбою і перенесенням 

невеликих (до 10 кг) вантажів і супроводжуються помірним фізичним 

напруженням (ряд професій у механізованих прокатних, ливарних, 

ковальських, термічних і металургійних підприємств тощо). 

6. До категорії III належать роботи з інтенсивністю енерговитрат більше 

250 ккал/год (понад 290 Вт) – роботи, пов’язані з постійними пересуваннями, 

переміщеннями і перенесенням значних (понад 10 кг) вантажів і потребують 

великих фізичних зусиль (ряд професій в ковальських цехах з ручною ковкою, 

ливарних цехах з ручною набиванням і заливкою опок машинобудівних і 

металургійних підприємств і т.п.)  
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Додаток Е 

 

Тиск насиченої водяної пари в кПа від 0 до 220 °С 

 

Темпера-

тура, °C 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 
 

 

          
 

0 0,6112 0,7060 0,8135 0,9353 1,0729 1,2281 1,4027 1,5989 1,8187 2,0646 
 

20 2,3392 2,6452 2,9857 3,3638 3,7809 4,2452 4,7582 5,3240 5,9472 6,6324 
 

40 7,3848 8,2096 9,1126 10,100 11,117 12,352 13,632 15,023 16,534 18,173 
 

60 19,948 21,869 23,946 26,188 28,605 31,210 34,013 37,010 40,240 43,704 
 

80 47,416 51,388 55,636 60,174 65,018 70,183 75,685 81,542 87,771 94,390 
 

100 101,42 108,87 116,78 125,15 134,01 143,38 153,28 163,74 174,77 186,41 
 

120 198,67 211,59 225,18 239,47 254,49 270,28 286,84 304,22 322,44 341,54 
 

140 361,53 382,46 404,36 427,25 451,17 476,16 502,24 529,45 557,83 587,41 
 

160 618,23 650,32 683,73 718,48 754,62 792,18 831,22 871,75 913,84 957,51 
 

180 1002,8 1049,8 1098,5 1148,9 1201,2 1255,2 1311,2 1369,1 1429,0 1490,9 
 

200 1554,9 1621,0 1689,3 1759,8 1832,6 1907,7 1985,1 2065,0 2147,3 2232,2 
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Додаток Ж 

 

Виділення пилу під час механічного оброблення 

Тип верстата Виділення пилу, г/год Тип верстата Виділення пилу, г/год 

Обробка чавуна Обробка кольорових металів 

Токарний 20–40 Токарний 8–10 

Фрезерний 15–25 Фрезерний 6–8 

Свердлувальний 3–5 Свердлувальний 12–16 

Розточний 6–10 Розточний 2–2,8 

Шліфувальний 120–310 Шліфувальний 120–310 

Обробка текстоліту   

Токарний 50–80   

Фрезерний 100–120   
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Додаток З 

 

Склад і концентрація пилу в процесі абразивного оброблення металів 

Відділення Обсяг повітря, яке 

видаляється, 

10
3
 м

3
/год 

Вид пилу Концентрація 

пилу в повітрі, 

г/м
3 

Механічний цех 

Обдирочне 5–14 Ливарна суміш + 

металічний + абразивний 

0,1 – 0,5 

Заточувальне 2–7 Металічний + горілої 

суміші + окалина 

0,1-0,4 

Шліфувальне 3–7 Абразивний + металічний 0,5 -1 

Полірувальне 9–10 Абразивний + 

текстильний + 

полірувальна паста 

0,9 -1,1 

Гальванічний цех 

Шліфувальне 0,5–3 Абразивний + металічний 0,3-0,8 

Полірувальне 0,7–2,5 Текстильний + 

полірувальна паста 

0,1 – 0,3 
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Додаток И 

 

Виділення аерозолів охолоджувальних рідин під час оброблення металів 

різанням 

Тип верстата Установочна 

потужність, кВт 

Аерозоль 

масла, г/год 

Аерозоль 

емульсола, 

мг/год 

1 2 3 4 

Токарні малих і середніх 

розмірів 

0,65–14 0,1–2,8 4–88 

Токарні великих розмірів 10–200 2–4 63–1260 

Токарно-револьверні 2,8–14 0,6–2,8 17–88 

Токарно-карусельні 20-150 4–30 126–945 

Багатошпиндельні токарні 

напівавтомати 

14-28 2,8–5,6 88–176 

Багаторізцеві токарні 

напівавтомати 

4,5–40 0,9–8 28–252 

Вертикально-свердлувальні 1–10 0,2–20 60–63 

Радіально-свердлувальні 1,7–14 0,3–2,8 11–88 

Горизонтально-розточувальні 4,5–59 0,9–1,2 28–372 

Координатно-розточувальні 0,7–4,5 0,1–0,9 4–28 

Поздовжньо-фрезерні 7–4 1,4–8 40–252 

Карусельно-фрезерні 14 2,8 88 

Барабанно-фрезерні 10–20 2–4 63–126 

Поперечно-стругальні 0,5–10 0,1–2 3–63 

Поздовжньо-стругальні 40–180 8–36 252–1134 

Протяжні 10–55 2–11 63–346 

Різенакатувальні 0,6–14 0,1–2,8 4–88 

Зубофрезерні 0,6–10 1–4 4–126 

Фрезерні 2,8–14 0,6–2,8 17–88 

Круглошліфувальні 0,7–10 

7–28 

21–300 

210–870 

115–1650 

1155–4785 

Плоскошліфувальні 1,7–28 51–840 280–4620 

Зубошліфувальні 3,1–10 93–300 511–1650 
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Додаток К 

 

Інтенсивність теплового випромінювання на робочих місцях у гарячих цехах 

машинобудівних виробництв 

Характеристика робочого місця Інтенсивність теплового 

випромінювання, кВт/м
2
 

Ливарний цех 

Робота кранівника на колошниковому майданчику  0,5–1,05 

Завантаження вагранки вручну 0,5–2,1 

Робота вагранника 0,21–2,1 

Робота заливальника біля вагранки 0,56–1,05 

Робота заливальника на конвеєрі 0,42– ,4 

Робочі місця біля електричних печей 0,42–1,05 під час закритими 

дверцятами; 

1,05–,15 під час відкритими 

дверцятами 

Робота біля електропечі під час випуску сталі 7–8,4 

Робота біля відкритого вікна мартенівської печі на 

відстані 1 – 2 м 

9,1–11,2 

Робота вибивальника біля великих решіток  0,14– ,35 

Робота вибивальника біля вибивних решіток на 

конвеєрах 

0,28–0,7 

Робота вибивальника на вібраторі для вибивання 

стрижнів 

0,7–1,05 

Робочі місця кочегарів біля топок сушарок 0,14–1,05 

Ковальсько-пресовий цех 

Робота біля нагрівальних печей, пресів та молотів 1,4–2,1 

Робочі місця біля місць складування заготовок, 

пульта керування, кабіни кранівників 

1,1–1,95 

Робочі місця під час нагрівання металу на 

високочастотних установках 

0,24–0,3 

Робочі місця біля місць складування виробів після 

кування  

0,5–1 

Термічний цех 

Загартовувально-відпускний агрегат 

(завантаження) 

1,11–1,74 

Загартовувально-відпускний агрегат 

(розвантаження) 

0,35–0,49 

Вертикальна загартовувальна піч 2,1–3,13 

Ванни з електродно-соляним підігрівом при  

Т = 1550 К 

1,39–2,1 

Тигельні печі-ванни з газовим підігрівом 0,7–1,35 

Масляні загартовувальні, селітрові та лужні ванни 

з газовим підігрівом  

0,35–0,7 

Камерні газові печі з висувним подом 0,35–0,7 



 

 

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Теоретичні аспекти мікрокліматичних умов виробничих приміщень» для 

студентів усіх форм навчання зі спеціальності 263 – «Цивільна безпека» 

 

 

Укладачі:  д. т. н., доц. С. В. Сукач, 

асист. Н. В. Зачепа 

 

 

 

 Відповідальний за випуск  завідувач кафедри д. т. н., проф. В. В. Артамонов  

 

 

 

Підп. до. друк. ________. Формат 60×84 1/16 Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. _____. Наклад _______ прим. Зам. № ______ Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ  

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

вул.  Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 


