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БУДОВА АТМОСФЕРИ 

Тропосфера – найнижча частина атмосфери. Її висота досягає 8–10 км 

у помірних широтах і 16–20 км у зоні екватора, зосереджено 80 % усієї маси 

атмосфери. Життя та діяльність людини відбуваються в тропосфері і цим 

визначається її найбільше гігієнічне значення.    

Стратосфера – вона поширюється до висоти 60 км, її маса складає 

лише 5–15 % маси атмосфери, що пояснюється великою розрідженістю 

повітря.  

Мезосфера – до 80 км, містить в собі лише 0,3–5 % маси всієї 

атмосфери, тому характеризується великим розрідженням газового 

середовища. Тут температура зменшується до –80 0 С, а швидкість 

переміщення повітряних мас може досягати 100 км / год.  

Іоносфера (термосфера) – знаходиться на відстані 80–100 км. 

Властива висока іонізація та велика електропровідність, містить менше 0,05 

% атмосфери.  



Екзосфера – понад 100 км, щільність якої майже не відрізняється від 

щільності космічного простору. Атмосферні гази звідси розсіюються у 

світовий простір.  

 

Фізичні властивості повітря та їх гігієнічна характеристика. 

Температура повітря 

Температура впливає на теплообмін – один з основних видів взаємодії 

організму з навколишнім середовищем. Значне підвищення температури 

утруднює тепловіддачу, внаслідок чого можливе перегрівання. Воно 

спричинює посилене потовиділення, втрату води та солей, згущення крові, 

погіршення кровообігу, кисневе голодування.  

При низькій температурі внаслідок значної тепловіддачі можливе 

переохолодження, яке викликає порушення кровообігу, знижує захисні сили 

організму, спричинює появу простудних захворювань, може викликати 

травми м’язів, суглобів.  

Одиниці вимірювання температури: градуси Цельсія, Фаренгейта, 

Реомюра, Кельвіна. 

Прилади для вимірювання температури називаються термометри, 

термографи.  

Атмосферний тиск 

Одиниці вимірювання атмосферного тиску: міліметри ртутного 

стовпчика (мм рт.ст.), паскалі (Па), гексопаскалі (гПа), мілібари (мб).  

Атмосферний тиск визначають барометром, барографом.  

Нормальний атмосферний тиск – це тиск 760 мм рт.ст (1013,55 гПа), 

що дорівнює 1 атмосфері при вимірюванні на рівні моря за температури 

повітря 0 0  С на широті 45 0.  

Знижений атмосферний тиск – причина виникнення висотної хвороби 

(гірської хвороби), яка виникає при швидкому підйомі на висоту і 

зустрічається у пілотів, гірськолижників, альпіністів при порушенні вимог, 

які оберігають людину від впливу низького атмосферного тиску.  

При зниженому атмосферному тиску внаслідок зменшення 

парціального тиску кисню порушується зв’язування його гемоглобіном, 

зменшується надходження кисню в тканини (гіпоксія) та погіршується 

окиснення венозної крові в легенях (гіпоксемія).  

Ознаки гірської хвороби: порушення координації рухів, запаморочення, 

задуха, нудота, зниження працездатності. Заходи профілактики – 

акліматизація до висотних умов або тренування у барокамері.  

Вологість повітря 

Вологість повітря – вміст в повітрі водяних парів, пружність яких 

можна виміряти висотою ртутного стовпчика в міліметрах. 

Абсолютна вологість (А) – кількість водяних парів (г), що знаходяться 

в 1 м3 повітря 

Максимальна вологість (М) – необхідна кількість водяних парів (г) для 

повного насичення 1 м3 повітря при даній температурі.  



Відносна вологість (В) – це відношення абсолютної до максимальної 

вологості, виражена у %.  

Одиниці вимірювання: абсолютна та максимальна вологості – мм рт. 

ст., відносна - %.  

Норми відносної вологості повітря:  

Для житлових приміщень – 30-60 %.  

Підвищена вологість при високій температурі повітря спричинює 

перегрівання, оскільки порушується тепловіддача. Підвищена вологість при 

низькій температурі спричинює переохолодження, оскільки підвищується 

віддача тепла. Низька вологість при високій температурі сприяє віддачі тепла 

і дає змогу легше переносити спеку (сухе повітря сприяє швидшому 

випаровуванню поту).  

Рух повітря 

Характеризується напрямком та швидкістю 

Гігієнічне значення руху повітря полягає у можливості збільшувати 

віддачу тепла способом конвекції (передачі тепла потоками повітря).  

Велика швидкість руху повітря при низькій температурі спричинює 

переохолодження, а при високій – збільшує віддачу тепла шляхом конвекції 

та випаровування. Вплив вітру сприятливий, коли температура повітря 

нижча, ніж температура тіла.  

Норми швидкості руху повітря: 

– у житлових приміщеннях 0,1–0,3 м / с; 

– у зовнішньому середовищі 1–4 м / с .  

Ультрафіолетові промені 

1. Проявляються еритемою, засмагою (утворенням меланіну); 

2. Сприяють утворенню вітаміну D; 

3. Володіють бактерицидною дією; 

4. Підвищують імунобіологічні властивості організму людини;  

5. Сприяють кращому загоєнню ран.  

Хімічний склад повітря та його гігієнічна характеристика 

Кисень  

 безбарвний газ, добре розчиняється у воді; 

 утворюється в процесі фотосинтезу; 

 в організмі міститься 65 % кисню.  

Вуглекислий газ 

 газ без кольору та запаху; 

  утворюється при диханні людей, тварин, гнитті та розкладанні 

органічних речовин, згорянні пального.  

Азот 

 безбарвний газ без запаху і смаку, не підтримує дихання і горіння; 

  складова частина амінокислот,  

  відіграє роль у природному кругообігу речовин; 

  створює рівень атмосферного тиску, необхідного для життєво 

важливих процесів; 

 



Фізіологічні функції води 

 пластична  

  участь в обміні речовин і енергії; 

  роль у підтриманні осмотичного тиску і кислотно-лужної рівноваги;  

  участь у теплообміні та терморегуляції;  

  транспортна функція;  

  видалення з організму обмінних шлаків;  

  джерело надходження в організм макро- і мікроелементів.  

Санітарно-гігієнічні та господарські функції води 

 засіб приготування їжі та складова частини харчового раціону; 

  засіб підтримання чистоти тіла, одягу, білизни, посуду, житлових, 

громадських, виробничих приміщень, території населених пунктів; 

  чинник загартовування; 

  зрошування зелених насаджень в межах населених пунктів; 

  санітарно-транспортна та знешкоджуюча функції води – видалення 

побутових та промислових відходів системою каналізації, їх 

знешкодження на очисних спорудах, самоочищення водойм; гасіння 

пожеж.    

Вимоги до питної води 

1. бути безпечною в епідеміологічному відношенні – не містити 

патогенних збудників, яєць та личинок гельмінтів, а також збудників 

хвороб; 

2.   мати нешкідливий хімічний склад – не містити токсичних, 

радіоактивних речовин та залишків солей, здатних негативно впливати 

на здоров’я людей;  

3. мати належні органолептичні властивості – температуру, що освіжає, 

бути прозорою, не мати кольору, запаху та стороннього присмаку. 

Очищення води — це усунення завислих у ній частинок, що дає змогу 

покращити її якість (усунення каламутності та забарвлення).  

Знезараження води – це знищення у ній мікроорганізмів.  

Санітарні вимоги до облаштування водопостачання 

в закладах ресторанного господарства 

Здійснюється шляхом приєднання до місцевої мережі водопроводу, за її 

відсутності – за допомогою обладнання артезіанських свердловин, шахтних 

колодязів з обов’язковим обладнанням внутрішнього водопроводу незалежно 

від потужності підприємства та джерела водопостачання. Для попередження 

забруднення води при прокладанні труб слід уникати сумісного проведення 

та перетину в землі водопровідних труб з каналізаційними. У разі їх 

сумісного обладнання труби каналізаційної мережі прокладають нижче від 

водопровідних та ізолюють шляхом розташування в трубах більшого 

діаметру. При користування колодязною водою шахтний колодязь необхідно 

встановлювати на відстані не менше ніж 20 м від вигрібних приміщень і не 

менше 50 м від бетонованих ям та приймачів для збору нечистот.  

 

 



Гігієнічне значення грунту 

 головний елемент біосфери, де відбуваються процеси міграції, 

трансформації та обміну усіх хімічних речовин природного і 

антропогенного походження; 

  формує хімічний склад продуктів харчування рослинного та 

тваринного походження; 

  відіграє важливу роль у формуванні якості води поверхневих і 

підземних джерел господарсько-питного водопостачання;  

  впливає на якісний склад сучасної атмосфери; 

  має ендемічне значення – аномальний природний хімічний склад 

грунту є причиною виникнення і розповсюдження ендемічних 

захворювань: ендемічного флюорозу, карієсу, зобу, нефропатії, 

борного ентериту; 

  має епідеміологічне значення – може бути фактором передачі 

збудників інфекційних захворювань та інвазій людини (черевний тиф, 

холера, гепатит А, лептоспіроз, правець, газова гангрена, ботулізм, 

аскаридоз); 

 є природнім середовищем для знешкодження рідких і твердих 

побутових та промислових відходів за рахунок процесів самоочищення 

(санітарне значення грунту).  

Гігієна опалення 

Гігієнічним завданням опалення є створення та підтримання 

нормального мікроклімату приміщення відповідно до фізіологічних потреб 

людини і призначення приміщення. 

До опалення ЗРГ висуваються такі гігієнічні вимоги: 

1) прилади опалення повинні забезпечувати встановлену санітарними 

нормами температуру незалежно від температури зовнішнього повітря, 

кількості людей у приміщенні; 

2) температура повітря в приміщенні встановлюється відповідно до його 

призначення і при нормальному тиску і відносній вологості повітря повинна 

бути рівномірною як в горизонтальному, так і у вертикальному напрямку; 

3) добові коливання температури не повинні перевищувати 2-30 С при 

центральному опаленні і 3 0 С при пічному; 

4) різниця в температурі повітря по горизонталі (від вікон до протилежних 

стін) не повинна перевищувати 20 С, по вертикалі – 2-2,50 С на кожен метр 

висоти приміщення; 

5) температура стін, стелі, підлоги, поверхні огородження повинна бути 

наближеною до температури повітря всередині приміщення.  

6) опалення приміщень має бути безперервним і передбачати якісне і 

кількісне регулювання тепловіддачі; 

7) температура поверхні приладів опалення не повинна перевищувати 850 С; 

8) усі опалювальні прилади повинні бути в робочому стані і не допускати 

забруднення повітря димом, саджею, шкідливими газами; 

9) система опалення повинна забезпечувати простоту обслуговування і 

догляду, бути безшумними і безпечними в пожежному плані.  



У ЗРГ застосовують дві основні системи опалення – місцеву та 

центральну.  

Залежно від виду теплоносія центральне опалення буває водяне, парове, 

повітряне, радіаційне (променеве). Найбільшого поширення отримало 

центральне водяне опалення низького тиску, бо воно забезпечує необхідний 

температурний режим і не допускає нагрівання поверхні радіаторів вище 850 

С 

Місцеве опалення використовується у сільській місцевості за допомогою 

пічного опалення. Його недоліки: забруднює приміщення саджою, пилом, 

можливе надходження в повітря приміщення диму, чадного газу; 

нерівномірне прогрівання приміщення, є пожежонебезпечним.  

Гігієна вентиляції 

Вентиляцію характеризують вентиляційний об’єм і кратність 

повітрообміну.  

Вентиляційний об’єм – кількість повітря у м3, яке надходить у 

приміщення протягом години.  

Кратність повітрообміну – скільки разів впродовж години змінюється 

повітря в приміщенні.  

Для посилення природної вентиляції проводять провітрювання 

приміщень через вікна, фрамуги, кватирки.  

Недоліком природної вентиляції є її нерівномірність, тому варто 

застосовувати штучну вентиляцію. Вона здійснюється за допомогою 

вентиляційних систем. Штучна вентиляція може бути припливною,  

витяжною, припливно-витяжною.  

Вибір механічної вентиляції залежить  від потужності ЗРГ. У ЗРГ до 100 

місць допускається обладнання тільки витяжної вентиляції, понад 100 – 

припливно-витяжна вентиляція.  

Гігієнічні вимоги до вентиляції ЗРГ: 

• вентиляційним обладнанням повинні забезпечуватися всі приміщення, 

які його потребують; 

• вентиляція поряд з опаленням повинна забезпечувати параметри 

повітряного середовища, визначені санітарними нормами; 

• усі приміщення ЗРГ мають бути забезпечені обладнанням, що посилює 

природний повітряний обмін.  

• місце забору повітря повинне забезпечувати максимальну відповідність 

його гігієнічним нормам (на висоті не менше 2 м від землі), а місце 

вилучення повітря – відсутність зворотних потоків забрудненого 

повітря в приміщення. Шахти витяжної вентиляції повинні виступати 

над коньком даху або поверхнею плоскої покрівлі на висоту не менше 

ніж 1 м.  

Кондиціювання – очищення повітря та встановлення оптимальних 

параметрів мікроклімату приміщення.  

При кондиціюванні повітря в приміщеннях для перебування великої 

кількості людей (аудиторії, торгові зали) рекомендовано створювати 



пульсуючий мікроклімат для підтримання ефекту – кожні 15 хв на 2 хв 

знижувати температуру на 3-4 градуси.  

У ЗРГ кондиціювання повітря застосовують у залах, адмінприміщеннях та 

деяких виробничих цехах.  

Гігієна освітлення 

Виробниче освітлення повинно відповідати таким вимогам: 

1) створювати на робочій поверхні освітленість, що відповідає характеру 

зорової роботи і не є нижчою за встановлені норми; 

2) не повинно чинити засліплюючої дії як від самих джерел освітлення, так і 

від предметів, що є в полі зору; 

3) забезпечувати достатню рівномірність та постійність рівня освітленості у 

виробничих приміщеннях, щоб уникнути частої переадаптації ока; 

4) не створювати на робочій поверхні різких та глибоких тіней; 

повинен бути достатній для розрізнення деталей контраст поверхонь, що 

освітлюються; 

5) не створювати небезпечних та шкідливих виробничих факторів (шум, 

теплові випромінювання, пожежо- та вибухонебезпека світильників); 

6) повинне бути надійним і простим в експлуатації, економічним та 

естетичним.  

Норми та якісні показники освітленості для виробничих приміщень 

підприємств громадського харчування 
 

Виробничі приміщення Штучне освітлення Природне освітлення 
  

Освітленість, лк КПО при верхньому або верхньому та бічному 

освітленні  

Цехи: доготівельні, заготівельні, гарячі, холодні 200 3 

Цехи кондитерські 300 3 

Приміщення для нарізування хліба, мийні кухонного посуду 

і столового посуду 

200 2 

Мийні тари 150 - 

Приміщення для персоналу 150 - 

Адміністративні приміщення  200 2 

Обідні зали столових, чайних, закусочних, буфетів 200 2 



Обідні зали ресторанів, кафе, барів: 

столи для відвідувачів 

проходи між стільцями 

  

танцювальні майданчики 

естрада  

  

роздаткові  

  

  

100-300 

Не менш 30 від будь-яких 

джерел світла 

100-150 

300 від будь-яких джерел 

світла 

300 

  

  

2 

  

- 

- 

- 

  

3 

Завантажувальні, комори тари 75 - 

Комори продуктів у вогненебезпечній упаковці 50 - 

Комори овочів, холодильні камери 20 - 

Експедиції  100 - 

Вестибюлі, гардероби 75 - 

 


	ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
	ІМЕНІ ІВАНА БОБЕРСЬКОГО
	Кафедра біохімії та гігієни
	Шавель Х. Є.
	ЛЕКЦІЯ № 2
	Розробник: доц. Шавель Х.Є.

