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ОЦІНКА ФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ СЕРЕДОВИЩА В САЛОНАХ КРАСИ 

Робота присвячена дослідженню фізичних факторів середовища (температура та вологість повітря, швидкість переміщення повітря, шум, 
освітленість приміщень, електростатичне поле, електромагнітне випромінювання, іонізуюче випромінювання, легкі аероіони) у салоні кра-
си «НІККО» (м. Буча, Україна). Метою роботи було оцінити відповідність рівнів фізичних факторів середовища у салоні краси встановле-
ним нормативним вимогам та розробити заходи з нормалізації цих факторів у разі їх невідповідності. Новизна отриманих результатів поля-
гає в тому, що вперше були досліджені фізичні фактори приміщень салону краси та оцінені рівні їх безпечності.  
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Вступ.. На сьогодні індустрія краси є однією з 

тих сфер, на послуги якої не спадає попит. Однією із 
форм малого підприємництва, що покликана надавати 
послуги у даній сфері є салон краси. Надаючи послуги 
по покращенню зовнішнього вигляду представникам 
як жіночої, так і чоловічої статі, салони краси ретель-
но відслідковують усі загрози контакту відвідувачів з 
небажаними хімічними та біологічними агентами і 
притримуються усіх встановлених санітарно-
гігієнічних вимог задля цього. При цьому питання 
впливу фізичних факторів на відвідувачів та праців-
ників завжди було другорядним.  

В той же час, не можна заперечувати той факт, 
що перебуваючи у салоні краси, людина піддається дії 
цілого ряду фізичних факторів, які при своїй невідпо-
відності безпечним нормативним рівням, здатні роби-
ти її негативною для здоров’я людини. Такими факто-
рами є параметри мікроклімату (температура та від-
носна вологість повітря), шум, вібрація, електромаг-
нітне випромінювання, електростатичні поля, світло-
вий режим, концентрації легких аероіонів, іонізуюче 
випромінювання [1-3].  

Актуальність проблеми відповідності рівнів фі-
зичних факторів працеохоронним нормативам обумо-
влена різними чинниками. Серед них – широке вико-
ристання систем кондиціювання без врахування наяв-
них рівнів мікрокліматичних показників, що здебіль-
шого призводить до істотного зниження вологості по-
вітря. Також впливає використання електричного об-
ладнання без визначення його впливу на фізичні па-
раметри середовища приміщень салонів краси. Все 
перелічене разом із недослідженістю проблеми безпе-
чності рівнів фізичних факторів середовища примі-
щень салонів краси свідчить про безумовну актуаль-
ність даної проблеми. 

Мета та задачі дослідження. Мета роботи – 
оцінка безпечності фізичних факторів середовища у 
салоні краси та розробка заходів з нормалізації цих 
факторів у разі небезпечності їх рівнів. 

Для досягнення мети роботи були поставлені на-
ступні завдання: 

- виконати вимірювання  рівнів шуму, темпе-
ратури та вологості повітря, освітленості приміщень, 
потужності еквівалентної дози іонізуючого випромі-
нювання, густини потоку енергії електромагнітного 
випромінювання, напруженості електростатичного 
поля і рівнів іонізації повітря у приміщеннях салону 
краси «НІККО»; 

-  провести оцінку відповідності рівнів виміря-
них факторів санітарним нормам та розробити заходи 

з нормалізації фізичних факторів, що не задовольня-
ють нормативні вимоги.  

Новизна та практична цінність отриманих ре-
зультатів. Новизна отриманих результатів полягає в то-
му, що вперше були досліджені фізичні фактори примі-
щень салону краси та оцінені рівні їх безпечності.  

Практичне значення отриманих результатів по-
лягає в тому, що завдяки проведеним дослідженням 
були приведені у відповідність із санітарними норма-
ми ті фізичні фактори середовища салону краси, що 
до цього не відповідали нормативним рівням. Резуль-
тати даного дослідження можуть бути використані у 
подальших дослідженнях факторів приміщень салонів 
краси.  

Проведення досліджень. Дослідження були 
проведені з листопада 2014 року по січень 2015 року в 
салоні краси «НІККО» (м. Буча, Київська область), 
розміщеного в багатоповерховому житловому будин-
ку на першому поверсі. 

Вимірювання параметрів повітря (температура 
повітря, відносна вологість повітря, швидкість пере-
міщення повітря) досліджуваних офісних приміщень 
виконувалося згідно керівництв з експлуатації цих 
приладів безпосередньо на місці проведення вимірю-
вань концентрації легких аероіонів з триразовою по-
вторюваністю щогодини. Для вимірювання відносної 
вологості та температури повітря застосовували бага-
тофункціональний вимірювач параметрів середовища 
DT-8820, швидкість переміщення повітря у офісному 
приміщенні вимірювали за допомогою термоанемо-
метру ST-8020. 

Потужність експозиційної дози вимірювали за 
допомогою побутового дозиметру Юпітер СІМ-05 ві-
дповідно до інструкції з експлуатації приладу з інтер-
валом проведення виміру 5 с з п’ятиразовою повтор-
ністю.  

Вимірювання напруженості електростатичних 
полів проводилося за допомогою вимірювача елект-
ростатичних зарядів ІЕЗ-П (Измеритель электроста-
тических зарядов – переносной, ИЭЗ-П, Молдавия) 
відповідно до паспорту приладу. При визначенні на-
пруженості поля прилад встановлювався перпендику-
лярно до поверхні джерела поля на відстані 1 см від 
поверхні. Вимірювання напруженості електростатич-
ного поля площинних джерел проводилося методом 
конверту із триразовою повторюваністю.  

Вимірювання легких аероіонів виконувалось лі-
чильником аероіонів «Сапфір-3к» відповідно до ме-
тодики [4] та керівництва з експлуатації приладу. 
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Результати досліджень фізичних факторів се-
редовища в салоні краси Для визначення відповід-
ності рівнів температури (рис. 1) та відносної волого-
сті повітря (рис. 2) у салоні краси рівням мікрокліма-
ту, що встановлені діючими санітарними нормами, 
були проведені їх вимірювання. Як бачимо із діагра-
ми, вологість повітря у приміщеннях коливалась від 
28 % до 32 %, що є суттєво нижчим рівнем за норма-
тивний [5]. Температура повітря коливалась від 25°С 
до 28°С, що набагато вище за значення нормативного 
діапазону [5]. 

 
Рис. 1 – Результати вимірювань температури повітря у при-

міщеннях салону краси 
 

 
Рис. 2 – Результати вимірювань відносної вологості повітря 

в приміщеннях салону краси 
 
Результати вимірювань електричного обладнан-

ня показали, що електростатичні поля спостерігають-
ся лише навколо енергозберігаючих ламп на відстані 
1 см – від 6 до 150 кВ/м [6]. Слід відзначити, що на 
відстані 20 см від джерела напруженість електроста-
тичного поля спадала до значень, що були нижчі за 
поріг чутливості вимірювача.  

Вимірювання напруженості електромагнітного 
поля (діапазон частот 50 МГц – 3,5 ГГц) засвідчили, 
що єдиним джерелом електромагнітного випроміню-
вання в цьому діапазоні є мікрохвильова піч у кімнаті 
відпочинку робітників. Згідно отриманих результатів 
при роботі мікрохвильової печі показник густини по-
току енергії у фронтальному напрямі становив  

2 мкВт/см
2
 (відстань  0,5 м), який не перевищує допу-

стимий рівень в 2,5 мкВт/см
2
[7].  

Задля перевірки радіаційної безпеки [8] примі-
щень салону краси були проведені вимірювання по-
тужності еквівалентної дози гамма-випромінювання 

за допомогою побутового дозиметра Юпітер СІМ-01 
(рис. 3). 

 

 
Рис. 3 – Результати вимірювань потужності еквівалентної 

дози у приміщеннях салону краси 
 
Вимірювання концентрацій легких аероіонів у 

приміщеннях салону показали, що вони не відповіда-
ють вимогам санітарних норм [9], оскільки є значно 
нижчими за мінімально необхідний рівень (рис. 4). 
Виключенням було приміщення солярію, де під час 
роботи солярію концентрації легких аероіонів сягали 
до 5000 іонів/см3 для аероіонів кожної полярності, що 
є верхнім порогом для оптимальної концентрації не-
гативних легких аероіонів. Згідно робіт вчених, кон-
центрації легких аероіонів такого рівня використову-
ються у коротко часових сеансах аероіонотерапії при 
лікуванні серцево-судинних захворювань, нервових 
розладів, хвороб дихальних шляхів та легень. Таким 
чином, можемо констатувати для даного солярію, що 
окрім засмаги відвідування солярію ще й дозволяє 
зміцнити стан здоров’я завдяки позитивному впливу 
легких аероіонів. Однак, слід зазначити, що даний ви-
сновок є попереднім, а саме питання продукування лег-
ких аероіонів під час роботи солярію та їх впливу на лю-
дину потребує подальшого ґрунтовного вивчення. 

 

 
Рис. 4 – Результати вимірювань концентрації легких аероіо-

нів у повітрі приміщень салону краси 
 
Під час роботи працівників салону краси тричі 

протягом робочого дня проводилися вимірювання рі-
вня шуму (рис. 5). Окремо досліджували шум при ро-
боті фенів (на відстані півметра від джерела). Вимі-
рювання показали, що шум при роботи фенів стано-
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вив 78,9 дБА, що значно вище за допустимий рівень 
(60 дБА) [10]. Середні рівні шуму у приміщеннях не 
перевищували допустимих рівнів. 

Вимірювання рівнів освітленості (рис. 6) примі-
щень салону показали їх невідповідність санітарним 
вимогам [5]. Для нормалізації рівня освітленості при-
міщень були встановлені більш потужні компактні 
люмінесцентні лампи, що дозволило досягти оптима-
льних рівнів освітленості приміщень. 

 

 
Рис. 5 – Результати вимірювань рівнів шуму у примі-

щеннях салону краси 
 

 
Рис. 6 – Результати вимірювань освітленості примі-

щень салону краси 
 
Нормалізація фізичних факторів середовища 

в салоні краси. З огляду на необхідність зниження 
температури повітря, першочерговим заходом було 
встановлення загальної системи кондиціювання. Це 
дозволило привести температурний режим приміщень 
до нормативних рівнів (20-22°С). Водночас застосу-
вання системи кондиціювання призвела до зниження 
рівнів вологості повітря (на 5-8%) та концентрації ле-
гких аероіонів (приблизно вдвічі) в порівнянні з тими 
низькими рівнями, що й так були наявні до встанов-
лення системи кондиціювання повітря.  

Оскільки встановлення систем кондиціювання 
повітря не дозволило нормалізувати рівні вологості 
повітря та іонізації повітря, було вирішено оцінити 
ефективність провітрювання для таких цілей. Результати 
вимірювань показали, що даний захід нормалізує темпе-
ратурний режим (20-22°С) та істотно наближає рівні во-
логості повітря (33-40%) та іонізації повітря (490-540 ле-
гких негативних іонів на см3 та 550-590 легких позитив-
них іонів на см3) до нормативних рівнів. 

Через невирішеність проблеми відповідності по-
казників вологості повітря та концентрації легких ае-
роіонів санітарним нормам, було проведено оцінку 
ефективності застосування очищувача повітря з дода-
тковою функцією зволоження повітря. 

Результати вимірювання засвідчили, що поєд-
нання заходів провітрювання приміщення та зволо-
ження повітря дало змогу привести у відповідність 
санітарним нормам показники мікроклімату та майже 
повністю – показник концентрації легких аероіонів. 
Отже, поєднання даних заходів дозволило позбутися 
небезпечних рівнів фізичних факторів та нормалізувати 
фізичний стан середовища приміщень салону краси.  

 
Висновки 
1. Вимірювання показали відповідність рівнів 

електростатичних полів, електромагнітного випромі-
нювання, іонізуючого випромінювання та середньо-
добового рівня шуму у приміщеннях салону краси 
чинним санітарним нормам. 

2. Виявлена, завдяки проведеним дослідженням, 
невідповідність рівнів вологості та температури пові-
тря, шуму (від роботи фенів), концентрації легких ае-
роіонів, освітленості приміщень встановленим норма-
тивним рівням зумовила необхідність у застосуванні 
заходів щодо нормалізації даних показників.  

3. Проведена оцінка ефективності заходів з нор-
малізації параметрів мікроклімату виявила, що найе-
фективнішим є комбінування щогодинного провітрю-
вання приміщення із застосуванням зволожувача по-
вітря. Завдяки поєднанню цих заходів вдалося підви-
щити концентрацію легких аероіонів до мінімально 
необхідного рівня. 

4. Застосування насадок, які знижують шум, для 
фенів дозволило знизити рівень шуму на 22,4 дБА 
(нижчий за допустимий рівень). А встановлення 
більш потужних люмінесцентних ламп (24 W (120 W) 
та 30 W (150 W)) дозволило підвищити рівні освітле-
ності приміщень для забезпечення оптимальних умов 
праці. 
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