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ПРОБЛЕМАТИКА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

СИСТЕМИ «ЛЮДИНА-ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ- 

СЕРЕДОВИЩЕ»  
• НАСЛІДКИ 

• Конденціювання  

• Рекуперація 

• Вентиляція 

• Прибирання 

• Дезодорація (пахощі) 

• ФАКТОРИ 

• Карбонізація атмосфери 

• Парниковий ефект 

• Урбанізація, забруднення 

• Дискомфорт  закритого 
приміщення 



НАДМІРНЕ МАРНОТРАТНЕ ПІТНІННЯ 

ЛЮДИНИ ПОТРЕБУЄ ДОДАТКОВІ 
ЕНЕРГОВИТРАТИ НА ПІДТРИМКУ КОМФОРТУ 

Потовиділення-функція терморегуляції 
шкіри людини є одною з 
найдосконаліших, саме завдяки її 
еволюції розвивався мозок людини, і як 
наслідок людина сформувалась як Homo 
sapiens. Це підтвердили антропологи 
Стенфордського університету . Сучасна 
людина сама пітніюча істота на землі, 
адже створена природою, щоб віддавати 
тепло, на відмінну від тварин, котрі 
акумулюють тепло. Для прикладу 
дискомфортні відчуття людини найбільш 
характерними є при температурі 
середовища вище 25˚С для стопи та 
ступні людини у взутті, адже босоніж 
вони не проявляються. 



ФУНКЦІЇ ШКІРИ 

Захисна 
Забезпечує захист від 

зовнішнішнього середовища 

Рецепторна – орган чуття 

Терморецептори та 

механорецептори шкіри реагують на 

дотик, біль, тепло, холод тощо 

Терморегуляційна 

Бере участь у регуляції теплового 

обміну з довкіллям, близько 82 % 

усіх теплових витрат організму 

відбувається через шкіру 

Секреторна Забезпечують сальні залози шкіри  

Дихальна 

Поглинає кисень, виділяє 

вуглекислий газ, через неї 

здійснюється 1 % загального 

газообміну 

Обмінна та енергетична 

Запаси жирів підшкірної клітковини 

за потреби розщеплюються і 

виділяють потрібну організму 

енергію.   

Видільна 

Бере участь в регуляції водного, 

сольового та жирового обмінів, а за 

допомогою потових залоз через 

шкіру виводиться частина сечовини, 

мінеральних солей і води. 



Мікрофотографії поверхні шкіри ступні людини : 

 а - нормальна шкіра за комфортних умов; б - мокра 

шкіра після волого-температурного дискомфорту; в – 

суха шкіра (після циклічного впливу «дискомфорт - 

відпочинок босоніж») 

   



ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЙНА 
ФУНКЦІЯ ШКІРИ 



ВИВЧЕННЯ КОМФОРТУ  В СИСТЕМІ «ОДЯГ 

(ВЗУТТЯ) - СПОЖИВАЧ - СЕРЕДОВИЩЕ» 
 

 

 

 

 

 

 

Спийняття-психологічний 

процес відображення в мозку  

людини предметів та явищ в 

цілому, у сукупності всіх їх 

якостей та властивостей при 

безпосередній дії на органи  

чуття 

 

 

Відчуття-психологічний процес 

відображення окремих  

елементарних властивостей 

діййсності (якості предметів, 

явищ) внаслідок  

безпосереднього впливу 

подразників на аналізатори 



ТЕРМОДИНАМІЧНА ПРИРОДА СИСТЕМИ «ЛЮДИНА-

ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ- СЕРЕДОВИЩЕ»  

 

 

 

 

Теплобмін між людиною та середовищем здійснюється: 

конвекцією, випромінюванням, випаровуванням поту ,  

Температура 20-22˚С 

Вологість повітря 40-60% 

Швидкість руху повітря 0,1-0,25м/с 

ГДК СО2 0,08% 



 

 

 

 
  

МЕТАБОЛІЧНА ПРИРОДА СИСТЕМИ «ЛЮДИНА-

ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ- СЕРЕДОВИЩЕ»  

 

МЕТАБОЛІЧНА ЕНЕРГІЯ ПЮДИНИ 

1 МЛ ПОТУ=0,585 КАЛ ТЕПЛА  
 





«Словесні образи», що відображають відчуття 

респондентів носіїв взуття 

 

Незручності теплої пори 

року 

1. «Потепління стопи»; 

2. «Зайва волога»; 

3. «Парить ноги»; 

4. «Печіння стопи»; 

5. «Поява набряків»; 

6. «Крутіння ніг»; 

7. «Недомагання»; 

8. «Головний біль». 



Factors of comfort in the “Consumer – garment 
(shoes)- environment” system 

Objective factors 
 

Subjective factors 
 

construction, the nature of the used 
materials 
 

temperature, humidity, pressure, air 
circulation, closeness of space, 
occupation, etc 
 





Психологічна модель комфорту системи 

“споживач – взуття – зовнішнє середовище” 



Локалізація вологості стопи при потовиділення 





Порівняльна характеристика гігієнічних властивостей  

устілкових матеріалів за комплексним 

показником якості 



Інформаційне забезпечення та 
маркування взуттєвих 

матеріалів 



Thanks for your attention! 

 


