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Оцінено хімічні речовини, що містяться в повітрі замкнутих приміщень і формують його аероіонний склад, у 
зв’язку із чим запропоновано розглядати вплив на працюючих комплексів «аероіон–хімічна речовина». Приве-
дено підходи до визначення ризику шкідливого впливу комплексів «аероіон–хімічна речовина» обох знаків за-
лежно від часу перебування працюючих у приміщеннях. За результатами розрахунків визначено види нозологі-
чних груп захворювань, які можуть виявлятися із плином часу під час роботи в хімічно забруднених приміщен-
нях в умовах утворення аероіонів. Показано, що наявність легких негативних аероіонів не завжди сприяє пози-
тивному впливу на стан здоров’я працюючих – величини індивідуальних ризиків у переважній більшості пере-
вищують нормативне значення 1·10–6. Запропоновано підхід до врахування індивідуальної чутливості організму 
людини залежно від віку працюючих у виробничих приміщеннях за показником патологічних впливів із визна-
ченням відносного коефіцієнту вікової чутливості, величина якого визначається експертно-аналітичним мето-
дом. Для мінімізації негативного впливу забрудненого повітря виробничих приміщень пропонується автомати-
зована система регулювання швидкості повітрообміну за допомогою припливно-витяжної вентиляції з визначе-
ною частотою обертів вентилятора.  
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помещений. Оценены химические вещества, содержащиеся в воздухе замкнутых помещений и формирующие 
его аэроионный состав, в связи с чем предлагается рассматривать влияние на работающих комплексов «аэро-
ион–химическое вещество». Приведены подходы к определению риска вредного воздействия комплексов «аэ-
роион–химическое вещество» обоих знаков в зависимости от времени пребывания в помещении работающих. 
По результатам расчетов определены виды нозологических групп заболеваний, которые могут проявляться с 
течением времени при работе в химически загрязненных помещениях в условиях образования аэроионов. Пока-
зано, что наличие легких отрицательных аэроионов  не всегда способствует положительному воздействию на 
состояние здоровья работающих – величины индивидуальных рисков в большинстве превышают нормативное 
значение 1·10–6. Предложен подход для учета индивидуальной чувствительности организма человека в зависи-
мости от возраста работающих в производственных помещениях по показателю патологических воздействий с 
определением относительного коэффициента возрастной чувствительности, величина которого устанавливается 
экспертно-аналитическим методом. С целью минимизации отрицательного воздействия воздуха производст-
венных помещений на работающих предлагается автоматизированная система регулирования скорости возду-
хообмена с использованием приточно-вытяжной вентиляции с конкретной частотой оборотов  
вентилятора.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. З усіх чинників на-
вколишнього середовища атмосферне повітря є най-
більш значущим для здоров'я людини. Слід зазначи-
ти, що в повітрі замкнутих приміщень – житлових 
або виробничих – присутні ті ж хімічні речовини, 
що й у зовнішньому природному середовищі, різні 
за своєю природою, структурою та походженням, 
але з концентраціями, на порядок нижчими порівня-
но із зовнішнім атмосферним середовищем. При 
цьому навіть незначна кількість забруднюючих ре-
човин повітря приміщень може викликати несприя-

тливі наслідки при тривалому впливі, тобто кінце-
вий ефект впливу залежить від часу перебування в 
приміщенні. Це проявляється пролонговано, що не 
дає можливості чітко виявити причини, які виклика-
ли негативний вплив. 

Наслідком забрудненості повітря замкнутих 
приміщень є скарги людей на частий головний біль, 
слабкість і погане самопочуття (так званий «синд-
ром закритих приміщень») [1–5]. Не менш важливу 
роль у формуванні внутрішнього середовища при-
міщень відіграють і продукти життєдіяльності лю-
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дини, що виділяються в атмосферне повітря примі-
щень, – це близько 400 хімічних сполук [1–5]. 

Якість повітряного середовища невентильованих 
приміщень погіршується пропорційно числу осіб і 
часу їх перебування в приміщенні й містить димети-
ламін, сірководень, двооксид азоту, оксид етилену, 
бензол, оцтову кислоту, фенол, метилстирол, толу-
ол, метанол, вінілацетат, ацетон, метилетилкетон, 
бутилацетат, бутан, метилацетат. Перебування в 
таких умовах навіть протягом двох-чотирьох годин 
негативно позначається на показниках розумової 
працездатності працюючих [1–5], а це, у свою чергу, 
пов’язано з аероіонним складом повітря. 

У літературі [6–9] пропонується знижувати кон-
центрації аероіонів шляхом додаткової іонізації по-
вітря, але не розглядаються питання впливу на пра-
цюючих речовин, що можуть утворитися під дією 
іонізаторів. Не приділено достатньої уваги впливу 
електромагнітних полів технологічного устаткуван-
ня на утворення або рекомбінацію наявних у повітрі 
аероіонів – вважається, що електромагнітні поля 
знижують їх концентрацію, але такий висновок мо-
жна піддавати сумніву.  

На теперішній час слід вести мову про автомати-
зовані системи вентиляції, що дозволяють покращи-
ти умови праці й забезпечити зниження витрат на 
енергоносії. Встановлення приладів та устаткування 
з відповідним програмним забезпеченням спрощує й 
здешевлює процес їх інтеграції до складних систем, а 
самі системи вентиляції стають функціонально більш 
гнучкими та надійними. 

У зв’язку з вищевикладеним, необхідно розроби-
ти підходи для визначення рівнів шкідливого впливу 
позитивних і негативних аероіонів для можливості 
розрахунку ймовірності виникнення різних захво-
рювань, які впливають на самопочуття, працездат-
ність і здоров’я працюючих, а також запропонувати 
шляхи зменшення вищезазначеного впливу. 

Мета роботи – провести розрахунок імовірнісного 
шкідливого впливу комплексів «аероіон–хімічна ре-
човина» на працюючих у замкнутих приміщеннях із 
застосуванням методології оцінки ризиків. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для 
реалізації поставленої мети були класифіковані при-
чини та чинники утворення аероіонів за їх приро-
дою й походженням (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Класифікація чинників і причин утворення аероіонів 
 

Найбільш численну групу причин і чинників ви-
никнення аероіонів становлять природні чинники й 
причини їх появи – постійної та періодичної дії. Лі-
нії тектонічних розламів є джерелом внутрішньозе-
много електромагнітного випромінювання (поля), 
меншого за потужністю порівняно з потужністю 
електромагнітного випромінювання Сонця, але, 
проте, можуть виступати як ініціатори іонізації ато-

мів і молекул, що містяться в атмосферному повітрі, 
з наступним утворенням аероіонів. Джерелом жорс-
ткого ультрафіолетового (УФ) випромінювання є 
також Сонце. Випромінення не затримується призе-
мними шарами страто- й атмосфери, виступаючи 
причиною фотохімічних перетворень атмосферних 
атомів і молекул, приводячи в результаті до утво-
рення аероіонів. Поклади урановмістких руд висту-
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пають як джерело іонізації через наявність радіоак-
тивного α-, β-, γ-випромінювання.  

Радон (Rn) міститься в ґрунтах і природних во-
дах, особливо підземних. Будучи джерелом  
α-випромінювання, радон накопичується в підваль-
них житлових і виробничих приміщеннях, створює 
природний фон і, маючи енергію іонізації 10,75 еВ, 
також додає свого внеску в процес утворення аероі-
онів. 

Чинники періодичної дії (рис. 1) є причиною 
сплеску концентрацій аероіонів під впливом фізико-
хімічних природних чинників, яке спрогнозувати 
практично неможливо. Слід зазначити, що наявність 
забруднюючих хімічних речовин у повітрі навколи-
шнього зовнішнього й внутрішнього середовища 
приміщень накладає істотний відбиток на можливий 
аероіонний склад (табл. 1) різної природи – як неор-
ганічної, так і органічної. 

Таблиця 1 – Хімічні речовини зовнішнього  
атмосферного повітря як джерела утворення аероіонів 

Назва Хімічна  
формула 

Вміст,  
мг/м3 

Неон Ne 14,9 
Гелій He2 0,85 
Криптон Kr 3,43 
Ксенон Xe 0,429 

Озон O3 
0,0004 

(періодично) 
Метан CH4 0,656 
Вуглеводні CxHy 0,008–0,123 
Оксид  
вуглецю CO 0,05–15,0 

Закис азоту N2O 0,90 

Оксиди азоту NOx 
(NO + NO2) 

0,003–0,30 

Аміак NH3 0,0003–0,0010 
Двооксид сірки SO2 0,005–0,008 
Сірководень H2S 0,0007–0,0010 
Органічні  
речовини  
(газоподібні) 

R–[CH]n–[CO]m 0,0025–0,040 

 
При цьому, залежно від наявності промислового 

навантаження в населених пунктах, у повітрі примі-
щень можуть міститися наступні речовини з відпові-
дними концентраціями: оксид вуглецю – 10–15 мг/м3; 
формальдегід – 0,025–0,037 мг/м3; оксид азоту –  
0,12–0,62 мг/м3; двооксид азоту – 0,35–0,44 мг/м3; 
бензол – 0,005–0,07 мг/м3, меркаптани –  
0,006–0,01 мг/м3; оксиди сірки – 0,027–0,15 мг/м3. 

Порівнюючи дані табл. 1 і значення концентра-
цій забруднюючих речовин у замкнутих приміщен-
нях, можна зробити однозначний висновок, що хімі-
чна небезпека для людини від токсичних сполук і 
пилу в цих приміщеннях може перевищувати небез-
пеку від впливу зовнішніх забруднюючих речовин. 

Таким чином, із використанням критеріїв токсично-
сті, концентрацій і часу впливу можна визначити 
пріоритетність шкідливого впливу аероіонів, прису-
тніх у повітряному середовищі замкнених виробни-
чих приміщень, на здоров’я працюючих. 

Відомо, що під впливом негативних аероіонів 
зменшується швидкість осідання еритроцитів, а по-
зитивні аероіони її збільшують; під впливом негати-
вних аероіонів знижується згортання крові й збіль-
шується її в’язкість, а під впливом позитивних аеро-
іонів спостерігаються зворотні явища; негативні 
аероіони збільшують число еритроцитів і зменшу-
ють число лейкоцитів; позитивні аероіони – навпаки 
[6–9]. Вихід за межі санітарно-гігієнічних норм не-
гативних аероіонів викликає збільшення вмісту в 
крові продуктів білкового розпаду і, відповідно, 
стимулює сечовиділення, також відзначається під-
вищення кількості цукру в крові; у хворих на діабет, 
навпаки, – його виразне зниження. У непровітрюва-
них приміщеннях присутній надлишок позитивних і 
брак негативних аероіонів, що є в більшості випад-
ків причиною підвищеної стомлюваності, втрати 
апетиту, головного болю, безсоння, слабкості, запа-
морочення, ослаблення пам’яті [10–12]. 

Відтак, актуальним стає питання визначення 
ступеня шкідливого впливу аероіонів, утворених 
хімічними забруднюючими речовинами, що надій-
шли до приміщень ззовні та самостійно утворились 
за рахунок виникнення коронного, іскрового розря-
дів від технологічного обладнання й устаткування та 
внаслідок взаємодії аероіонів різних полярностей 
або приєднання чи відриву електронів від атомів і 
молекул.  

У зв’язку із викладеним вище необхідно зазначи-
ти, що на теперішній час не існує підходів до визна-
чення ступенів ризику впливу аероіонів на працюю-
чих у замкнених приміщеннях. Аналіз літературних 
джерел і виконані власно багаточисельні розрахунки 
показали, що для оцінки ймовірності (ризику) шкід-
ливого впливу аероіонів можна застосовувати мето-
дичні рекомендації «Оцінка ризику для здоров’я 
населення від забруднення атмосферного повітря» 
(наказ МОЗ України № 184 від 13.04.2007 р.). При 
цьому встановлюється ступінь ризику при дії того 
або іншого аероіону незалежно від його природи чи 
структури на момент проведення оцінки стану при-
міщення – все базується лише на величинах концен-
трацій аероіонів/речовин у приміщенні: 

D kjB e
k jR A e ,   (1) 

де Rkj – ризик k-го етапу за j-им компонентом вироб-
ничого середовища; А, В – константи, 4,99·10-6 і  
–7,577 відповідно; Dkj – величина, що визначається 
відповідно до k-го етапу розрахунку ризику за j-им 
компонентом за виразом  

1kjI
kjD e   ,   (2) 

де Ikj – індекс забруднення за j-им компонентом ви-
робничого середовища для k-го етапу розрахунку 
ризику (табл. 2). 
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Таблиця 2 – Визначення індексу забруднення повітря виробничих приміщень 

Компонент  
середовища 

Перший етап (k=1) Другий етап (k=2) 
Вихідні дані Розрахункова 

залежність Ikj  
Вихідні дані Розрахункова 

залежність Ikj  
Повітря  

приміщення 
(j=1)  

КП – кратність  
перевищення  
нормативів 

 
0,25 · КП 

ПЗі – показник забруднення 
і-ю речовиною повітря  

приміщення, %  

 
0,0025 · ПЗі 

 
Для визначення ступеня впливу позитивних і не-

гативних аероіонів на ймовірність виникнення за-
хворювань авторами даної роботи запропоновано 
вираз для оцінки ризику щодо впливу деяких поши-
рених повітряних токсикантів для умов замкнутих 
виробничих/навчальних приміщень: 

61 10іСRisk ( e )N ,       (3) 
де Risk – ризик (ймовірність) виникнення захворю-
вань (або додаткової кількості захворювань) певної 
нозологічної групи; β – коефіцієнт впливу аероіонів 
конкретної хімічної структури; Сі – концентрація 
аероіонів на момент оцінки, іонів/м3; N – кількість 
працюючих, що піддаються впливу аероіонів; τ – час 
впливу аероіонів, години; 10-6 – величина індивідуа-
льного ризику; λ – частка концентрації конкретної 
забруднюючої речовини в загальній кількості забру-
днюючих речовин для даного приміщення. 

Слід відзначити, що ніяким чином не вдається до 
останнього часу врахувати індивідуальні особливос-
ті організму, тому час прояви ознак захворювання 
може бути нетривалим, а може розтягнутись на роки 
(так званий «період пролонгації»).  

Вплив шкідливих речовин на здоров’я людини є 
процесом контакту одного чи декількох прикордон-
них бар’єрів організму з чинником (чинниками) за-
бруднення оточуючого середовища у певній концен-
трації (концентраціях) протягом певного періоду [6].  

Безперечно, найважливішим параметром, який 
відображає вплив хімічної речовини на організм, є 
доза, оскільки вона безпосередньо вказує на кіль-
кість забруднювача, якому властивий ефект потен-
ціювання стосовно органу-мішені [2]. 

Деякі дослідники [1–4] описували транспорту-
вання хімічних речовин до організму як двоетапний 
окремий процес: надходження та поглинання. Але ці 
два процеси розглядаються частіш за все як послі-
довні процеси – так легше визначити дозу речовини, 

що надійшла до організму.  
У випадку з оцінкою впливу аероіонів надхо-

дження та поглинання слід розглядати як послідов-
но-паралельний процес. При цьому слід ураховувати 
наступні показники:  

– концентрація забруднювача в повітряному се-
редовищі приміщення; 

– кількість утворених аероіонів;  
– частка такого ж самого забруднювача, що на-

дійшла до приміщення ззовні через припливну вен-
тиляцію;  

– маса тіла працюючого;  
– час перебування людини в приміщенні;  
– швидкість дихання або добовий обсяг спожи-

вання повітря в приміщенні; частота й тривалість 
впливу (250 днів/рік, виходячи з п’ятиденного робо-
чого тижня та 50 робочих тижнів на рік).  

Період опосередкування експозиції можна не 
враховувати, оскільки час життя аероіонів складає 
10-18–10-17 с. У загальному випадку мову слід вести 
все ж про вплив хімічних речовин, що знаходяться у 
виробничому/навчальному приміщенні [6]. 

Для оцінки ймовірності шкідливого впливу аеро-
інів, присутніх у виробничих приміщеннях, на стан 
здоров’я працюючих прийнято припущення, що на-
явність концентрації шкідливої речовини у повітрі 
приміщення ідентична вмісту аероіонів – скільки 
утворилось аероіонів, стільки ж рекомбінувало (стан 
квазірівноваги, якщо розглядати дане приміщення 
як ізольовану динамічну систему).  

Отримані результати з розрахунку на одного 
працюючого при восьмигодинному перебуванні у 
приміщенні з урахуванням оцінки процентного вне-
ску кожної речовини в загальну концентрацію, при-
ведені в табл. 3−7 (концентрація негативних аероіо-
нів – 1009 іон/м3; позитивних – 600 іон/м3, вентиля-
ція не працює).  

Таблиця 3 – Ризик шкідливого впливу аероіонів, утворених оксидом вуглецю, протягом восьмигодинного  
перебування у виробничому приміщенні 

Захворювання Шкідливий ефект 
(негативні аероіони) 

Коефіцієнт впливу СО, 
β 

Астма 7,12·10-6  0,0032 
Пневмонія 1,24·10-2  0,0528 
Обструктивна хвороба легень 1,55·10-2  0,025 

  Порушення ритму серцевої діяльності 1,14·10-2  0,0573 
Хвороби кровообігу 1,5·10-2  0,034 
Хвороби кровотворення 2,64·10-7  0,017 
Ішемічна хвороба серця 1,71·10-6 0,000467 
Серцево-судинні захворювання 1,37·10-7  0,0127 
Анемії 3,52·10-5  0,0139 
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Таблиця 4 – Ризик шкідливого впливу аероіонів, утворених двооксидом азоту,  
протягом восьмигодинного перебування у виробничому приміщенні 

 
Захворювання Шкідливий ефект  

(негативні аероіони) 
Коефіцієнт впливу 

NO2, β 
Респіраторні захворювання 3,2·10-6 0,00378 
Інфекційні респіраторні захворювання 7,68·10-6 0,000172 
Пневмонія 6,48·10-4 0,00169 
Хвороби кровообігу 3,36·10-4 0,00264 
Ішемічна хвороба серця 8·10-6 0,00318 

 
Таблиця 5 – Ризик шкідливого впливу аероіонів, утворених киснем,  
протягом восьмигодинного перебування у виробничому приміщенні 

 
Захворювання Шкідливий ефект 

(негативні аероіони) 
Коефіцієнт впливу  

О3, β 
Усі респіраторні захворювання  4,4·10-6 0,00498 
Астма 5,92·10-6 0,0025 
Обструктивна хвороба легень 7,44·10-6 0,003 
Інфекції респіраторних шляхів 7,6·10-6 0,00198 
Пневмонія 7,28·10-6 0,0037 
Хвороби серця 1·10-6 0,00531 
Порушення серцевого ритму 5,36·10-6 0,00168 
Бронхіт 4,48·10-7 0,0231 
Анемії 1,16·10-6 0,0019 

 
Таблиця 6 – Ризик шкідливого впливу аероіонів, утворених двооксидом сірки,  

протягом восьмигодинного перебування у виробничому приміщенні 
 

 Захворювання Шкідливий ефект 
(негативні аероіони) 

Коефіцієнт впливу  
SО2, β 

Астма 4,17·10-6 0,00446 
Пневмонія 4,45·10-6 0,00143 
Обструктивна хвороба легень 8,64·10-10 0,0536 
Порушення ритму серцевої діяльності 6,32·10-6 0,00136 
Втрата працездатності 3,66·10-6 0,0046 
Хвороби кровотворення 7,18·10-6 0,000737 
Ішемічна хвороба серця 5,92·10-6 0,00177 
Серцево-судинні хвороби 6,72·10-6 0,00102 
Бронхіт  1,04·10-12 0,0931 

 
Таблиця 7 – Ризик шкідливого впливу аероіонів, утворених кремніймістким пилом (вміст SiO2  

у завислих речовинах 30–70 %), протягом восьмигодинного перебування у виробничому приміщенні   
 

Захворювання Шкідливий ефект 
 (негативні аероіони) 

Коефіцієнт впливу  
завислих речовин, β 

Астма 1,17·10-6 0,00321 
Пневмонія 7,34·10-6 0,000498 
Обструктивна хвороба легень 1,52·10-6 0,0033 
Порушення ритму серцевої діяльності 3,54·10-6 0,00136 
Хвороби кровообігу 5,00·10-6 0,000741 
Загальні респіраторні захворювання 8,72·10-6 0,000147 
Ішемічна хвороба серця 4,06·10-7 0,000496 
Серцево-судинні хвороби 4,34·10-6 0,00102 
Хронічний бронхіт 2,95·10-8 0,00932 
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Аналіз даних розрахунків свідчить, що відсут-
ність вентилювання приміщення сприяє формуван-
ню чинників, що сприяють виникненню захворю-
вань або відхилень у стані здоров’я: основна маса 
забруднюючих речовин, що утворюють аероіони, 

формують індивідуальний ризик, який перевищує 
нормативне значення – 1·10-6. Для врахування віко-
вої чутливості працюючих у виробничих приміщен-
нях пропонується ввести показник патологічних 
впливів: 

                                     1 2
1 1 2 2

1 1 11 1 2 2

m m m
j j n j

n m
j j jj j j j n j n j

C C C
W a N a N .. . a N

D k D k D k  

      ,             (4) 

 
де an – ваговий коефіцієнт, який ураховує внесок і-ї 
речовини в сумарний ризик; kij – відносний коефіці-
єнт вікової чутливості, величина якого визначається 
експертно-аналітичним методом самим дослідником 
у частках одиниці для кожної з виділених вікових 
категорій, на які населення розбивається в рамках 
дослідження; Cij – концентрація аероіонів обох по-
лярностей, що утворюють комплекси з хімічними 
речовинами; Dij – відповідні нормативні значення 
для аероіонів обох полярностей; Nj – частки j-ї віко-
вої категорії у загальній кількості працюючих.  

Отже, в кінцевому результаті оцінку ризику шкі-
дливого впливу аероіонів у повітрі виробничих 
приміщень можна описати наступним чином: 

           61 10іСRisk ( e )N W      .               (5) 
Таким чином, для вирішення проблеми зниження 

шкідливого впливу комплексів «аероіон–хімічна 
речовина», що знаходяться в атмосферному повітрі 
виробничих приміщень, необхідно створення мате-
матичних моделей, в яких враховуватимуться всі 
чинники формування комфортності, а також вели-
чини ризиків залежно від хімічного складу повітря. 
Їх розв’язання потребує проектування та випробу-
вання автоматизованих вентиляційних систем, які 
дозволять оперативно враховувати зміну всіх мікро-
кліматичних параметрів, своєчасно отримувати ін-
формацію про стан технічних засобів і систем жит-
тєзабезпечення, створювати умови для ефективного 
контролю та управління основними фізичними чин-
никами повітряного середовища в нестандартних 
приміщеннях. При цьому обов’язковою є оцінка 
енергоспоживання електродвигунів, що забезпечу-
ють працездатність зазначених систем, а також мо-
жливість зниження енерговитрат завдяки наявності 
датчиків, які реагують на зміну в часі будь-якого 
мікрокліматичного параметру. Це передбачає розро-
бки працездатної ефективної системи виробничого 
моніторингу для будь-яких технологічних процесів і 
виробництв.  

ВИСНОВКИ. Таким чином, встановлено, що ос-
новна маса аероіонів, що утворюються в замкнутих 
виробничих приміщеннях, формують комплекси з 
хімічними речовинами та чинять негативний вплив 
на комфортність і стан здоров’я працюючих, пере-
вищуючи нормативне значення індивідуального 
ризику 1·10-6. 

Створення комфортних умов можливо лише за 
наявності у приміщеннях систем вентиляції, що за-
безпечує також відповідний температурний і вологі-
сний режими. 

Потребує подальших досліджень питання враху-

вання індивідуальної чутливості працюючих залеж-
но від віку та часу перебування у виробничих при-
міщеннях залежно від наявності технологічного об-
ладнання, оскільки можливі іскрові розряди, елект-
ричні та електромагнітні поля устаткування є як 
джерелом додаткового утворення аероіонів різних 
полярностей, так і умовою рекомбінації аероіонів, 
що сприяє зниженню негативного впливу комплек-
сів «аероіон–хімічна речовина» на організм людини.  

Окремому дослідженню підлягає питання встано-
влення механізмів виникнення аероіонів і їх впливу 
на окремі тканини, органи та системи людини. 

Необхідним є створення ефективної системи ви-
робничого моніторингу, яка дозволить поєднати в 
собі регулювання мікрокліматичних параметрів ви-
робничого середовища та прогностичне оцінювання 
ризиків дисбалансу в комплексі «комфортність ви-
робничого середовища–ймовірність виникнення 
професійних захворювань».  
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ASSESSMENT AND MINIMIZATION WAYS OF PROBABILITY EXPOSURE COMPLEX  
"AIR ION-CHEMICALS" IN THE AIR OF CLOSED INDUSTRIAL PREMISES  

T. Kozlovskaya, S. Sukach, O. Kravets 
Kremenchuk Mykhailo Ostohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: kozlovskaya5819@gmail.com; sergvs68@mail.ru 
Purpose. The paper analyzes the harmful factors of external and internal environment of the production facilities. The 

necessity to create the comfortable conditions for the human life activity in the various premises is based on the complex 
dynamic system of relationships, interaction and interconversion of various factors of physical, chemical and biological 
nature, one of which is air-ion formula. It was shown that the air-ion formula of premise has the harmful effect on the phy-
siological characteristics of the human organism – exuded metabolism products: the emergence of additional quantities of 
carbon dioxide, ammonia, hydrogen sulfide, in some cases – organic materials such as aldehydes, acids, alcohols, etc., es-
pecially if the person staying in the premise, has a chronic diseases. Results. With the use of the risk assessment metho-
dology we have defined the "dose-effect" and the risks value dependences for the most common air pollutant of the indus-
trial premises. Originality. It is proposed to determine the diseases formation probability with the use of a residence time 
in the premises, aero-ion content in a given volume and the coefficients of harmful effect. Practical value.  The proposed 
approach for the risk assessment allows to predict the change in air state of the closed production facilities taking into ac-
count the number of employees and the lifetime of air ions. References 12, figures 1, tabl. 7. 

Key words: chemicals, air ions, atmospheric air, risk, adverse effects, harmful effect.  
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