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Анотація. У статті розглядаються можливості та ефективність використання світлодіодного освітлення постійних робочих 

місць у приміщеннях сучасного будівельного виробництва. Мета статті полягає у тому, щоб дослідити показники світлового 
середовища щодо створення оптимальних умов праці працівників. Виконано порівняльний аналіз характеристик світлового 
середовища створеного існуючими джерелами світла і світлодіодних систем: сучасних світлодіодних ламп, LED-
світильників та LED-систем. Розроблено методику дослідження показників функціональності, безпеки та економічності 
джерела світла. Очікувані результати свідчать про те, що фактичне освітлення постійного робочого місця є нижчим за норму 
та не відповідає вимогам Міжнародного та Європейського стандартів внутрішнього освітлення робочих місць МКО/ІСО 
(ISO 8995:2002 (E) CIE 008/Е-2001). Світлодіодні лампи NLD-Street48 є економічними, нешкідливими, безпечними та 
універсальними. Практична значимість полягає у впровадженні сучасних світлодіодних рішень на промисловому виробництві. 
Необхідно провести додаткові дослідження щодо впровадження нових систем із зменшенням небезпеки використання штучних 
джерел світла. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности и эффективность использования светодиодного освещения 

постоянных рабочих мест в помещениях современного строительного производства. Цель статьи заключается в том, чтобы 
исследовать показатели световой среды по созданию оптимальных условий труда работников. Выполнен сравнительный 
анализ характеристик световой среды созданного существующими источниками света и светодиодных систем: современных 
светодиодных ламп, LED-светильников и LED-систем. Разработана методика исследования показателей функциональности, 
безопасности и экономичности источника света. Ожидаемые результаты свидетельствуют о том, что фактическое 
освещения постоянного рабочего места ниже нормы и не отвечает требованиям Международного и Европейского 
стандартов внутреннего освещения рабочих мест МКО / ИСО (ISO 8995: 2002 (E) CIE 008 / Е-2001). Светодиодные лампы 
NLD-Street48 являются экономическими, безвредными, безопасными и универсальными. Практическая значимость 
заключается во внедрении современных светодиодных решений на промышленном производстве. Необходимо провести 
дополнительные исследования по внедрению новых систем с уменьшением опасности использования искусственных 
источников света. 
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Abstract. The article deals with the possibilities and efficiency of LED lighting permanent jobs in the areas of modern building 

industry. The purpose of the article is to examine indicators light environment to create optimal conditions for employees. A 
comparative analysis of the characteristics of the light environment created by existing light sources and LED systems, modern LED 
lamps, LED-lights and LED-systems. The method of research performance functionality, safety and efficiency of the light source. 
Expected results indicate that the actual lighting of permanent jobs are lower than normal and do not comply with international and 
European standards for indoor lighting jobs CIE / ISO (ISO 8995: 2002 (E) CIE 008 / E-2001). LED lamps NLD-Street48 are 
economical, harmless, safe and versatile. The practical significance is to introduce modern LED solutions for industrial production. It 
is necessary to conduct additional research on the introduction of new systems reduce the risk of using artificial light sources. 
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Вступ 
 

Сучасні умови розвитку виробництва потребують 
наукового підходу [12] до організації праці на 
робочих місцях. Розширення або реконструкція, 
переобладнання та впровадження нових технологій – 
все це впливає на умови праці та зміст діяльності 
робітників і, як наслідок, безпеку праці. 

Одним із важливіших чинників, що забезпечує 
високу ефективність системи «людина – техніка – 
виробниче середовище» є [2,4,9,10] оптимальне 
освітлення робочих місць. Світло впливає не тільки 
на функції зору працівника, але і на діяльність його 
організму в цілому. Неякісне світлове середовище 
призводить до передчасної втоми, зростання 
небезпеки помилкових дій та нещасних випадків. 
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Нажаль, на сьогодні в Україні модернізація 
систем освітлення не є приорітетом. Керівництво 
промислових підприємств надає перевагу заміні 
ламп, що вийшли з ладу, на такі самі, хоча нові 
умови виробництва потребують і нових світлових 
рішень. 

Поміж різних видів освітлення, у тому числі і в 
сфері промисловості, лідером у розвинених країнах є 
світлодіодне. Головною перевагою LED-технологій є 
енергоефективність. Впровадження сучасних 
світлодіодних рішень забезпечує зниження 
енерговитрат на освітлення до 70%. Крім того, 
приблизно на 20% скорочуються витрати на технічне 
обслуговування систем освітлення. 

 
Мета 

 

Вивчення показників світлового середовища 
робочих місць у будівельному виробництві. 
Порівняльний аналіз характеристик сучасних 
світлодіодних ламп, LED-світильників та LED-
систем. 

 
Методологія вивчення 

 

Для промислового виробництва освітлення є 
одним з основних факторів, що впливає на його 
якість та ефективність. Принциповою умовою 
використання певного світлового рішення [3,8] є 
забезпечення достатньої кількості світла для 
виконання поставлених завдань. Але в сучасних 
умовах освітлення потребує зв’язку із глобальними 
проблемами людства: нестача енергоресурсів та 
пошук їх альтернативних джерел, захист 
навколишнього середовища, необхідність 
енергозбереження, безпека виробництва. Тому в 
першу чергу потрібно проаналізувати показники 
функціональності, безпеки та економічності джерела 
світла. 

Для загального освітлення великих приміщень 
зазвичай використовують газорозрядні лампи типу 
ДРЛ (дугові ртутні лампи) потужністю 125, 250, 
400Вт. Виробництво цих ламп не трудомістке і 
налагоджено майже усіма провідними 
світлотехнічними компаніями. До переваг ДРЛ 
відносять: 

- високий рівень світлового потіка при відносно 
невеликих габаритах; 

- тривалий строк експлуатації (не менше 12 тис. 
годин; 

- можливість використання при низьких 
температурах, наприклад, в неопалюваних 
приміщеннях; 

- низька ціна на пускорегулюючу апаратуру, та 
широкий ряд світильників. 

Однак, існує і ряд недоліків, серед яких: 
- потреба у спеціальних технологіях утилізації 

(зважаючи на наявність ртуті та люмінофору); 
- низький рівень передачі кольору (близько 

45%); 
- залежність від стабільності джерела живлення; 

- неможливість швидкого повторного 
включення (тільки через 10-15 хв.); 

- старіння (суттєве зниження рівня світлового 
потоку після 1000 годин експлуатації). 

Прорив в області світлодіодів, що відбувається 
протягом останніх років, дозволяє розглядати LED-
системи як серйозний конкурент [5] існуючому 
промисловому освітленню. Це може здатися 
неймовірним, але у світлодіодних ламп відсутні 
технічні недоліки. В таблиці 1 представлено основні 
параметри двох типів ламп. 

 

Таблиця 1. 
Основні експлуатаційні параметри ламп типу 

ДРЛ та їх світлодіодних аналогів [11]/ 
Main operational parameters of the lamps by type 

DRL and their LED analogues [11] 
 

Тип 
Номінальна 
потужність, 

Вт 

Споживча 
активна 

потужність, 
Вт 

Середня 
тривалість 

горіння, 
годин 

Світловий 
потік, Лм 

ДРЛ-125 125 140 12000 6000 

ДРЛ-250 250 280 12000 13000 

ДРЛ-400 400 450 15000 24000 

СД аналог 
ДРЛ-125 

40 40 до 100000 2500 

СД аналог 
ДРЛ-250 

80 80 до 100000 5000 

 

Економічність. На відміну від інших технологій 
світлодіоди мають дуже високий КПД – не менше 
90% (95-98%), завдяки чому устрій має низьке 
енергоспоживання та мале тепловиділення. Для 
освітлення певної площі LED-світильник потребує у 
5-10 разів менше електроенергії, ніж стандартні 
енергозберігаючі моделі. За даними [5,7,12] перехід 
на світлодіодне освітлення в промислових масштабах 
забезпечує до 10% економії всіх витрат на 
електроенергію. Наведена у таблиці 1 аналогія між 
лампами ДРЛ та СД в частині світлового потоку 
може викликати сумніви у доцільності останніх. Але 
дослідження показують, що 5000 лм цілком 
достатньо, беручи до уваги сильну спрямованість 
випромінювання світлодіодів. 

Нешкідливість та безпека. LED-продукція не 
містить ртуті, інертних газів, тощо, та не випромінює 
ультрафіолет, який може спричинити відшарування 
сітківки ока. LED-світильники не піддаються 
перегріву, що повністю унеможливлює їх загоряння. 
Утилізація світлодіодів не потребує спеціальних 
технологій. Такі показники дозволяють [3,7,8] 
застосовувати LED-світильники навіть в навчальних 
та дошкільних закладах. 

Унікальність та універсальність. Світлодіоди 
володіють сукупністю [7,12] характеристик, 
недосяжною для інших технологій. У таблиці 2 
наведено порівняльний аналіз експлуатаційних 
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параметрів двох ламп: найуживанішої ДРЛ-250 та її 
світлодіодного аналогу NLD-Street48. 

 

Таблиця 2. 
Порівняння характеристик лампи ДРЛ-250 

та її світлодіодного аналогу [11]/ 
Comparison of the characteristics of the lamp 

DRL-250 and its LED analog [11] 
 

Тип лампи ДРЛ-250 
СД світильник 
NLD-Street48  

Світловий потік, Лм 13000 5000 

Споживання, Вт 280 65 

Термін використання, 
годин 

12тис. до 100тис. 

Контрастність та 
передача кольору 

слабка відмінна 

Механічна міцність середня відмінна 

Температурна 
стійкість 

слабка відмінна 

Стійкість до перепадів 
напруги 

слабка відмінна 

Час виходу в 
номінальний режим 

10-15 хвилин миттєво 

Нагрівання сильне слабке 

Екологічна безпека 
Лампа вміщує до 

100мг випарів 
ртуті 

Абсолютно безпечні 

 

Тривалий термін експлуатації (до 100 000 годин – 
це кілька десятків років) майже в 10 разів перевищує 
граничні можливості традиційних аналогів. Ціна 
LED-світильників на сьогодні вище, тому за даними 
[6,12] тільки після 2-3 років експлуатація цих 
приладів починає приносити прибуток. Але 
світлодіоди зберігають свої параметри на 
початковому рівні протягом всього терміну роботи, 
на відміну від ДРЛ, які більшу частину строку 
випромінюють лише 50-60% номінального 
світлового потоку. До того ж фахівці запевняють, що 
у найближчі 2-3 роки вартість світлодіодів буде 
знижено у 10 разів. 

LED-прилади не потребують пускового струму, 
що зменшує переріз кабелю живлення, вони стійкі до 
перепадів напруги, температури та нечутливі до 
вібрацій. Світлодіоди легкі в монтажі та експлуатації 
і не потребують часу задля прогріву або 
відключення. Але найбільші переваги вони мають за 
світлотехнічними показниками. 

LED-світильники генерують [1] повний спектр 
основних кольорів, а також стабільне 
повнокольорове біле світло (від теплого до 
холодного). Якісне, рівне освітлення постійних 
робочих місць без кольорових перепадів та 
мерехтіння дуже важливе для безпомилкової праці та 
безпечного перебування.  

Для освітлення робочих місць найчастіше 
використовують люмінесцентні лампи (ЛЛ) або 
лампи розжарювання (ЛР). Слід зауважити, що в 
країнах Євросоюзу з 2014 року введено заборону на 
продаж 25- та 40 Вт ЛР, а в США примусовий 
перехід [13] на енергозберігаючі технології почався 

за 2-3 роки до того. В цьому сенсі світлодіодні лампи 
мають широкі перспективи і тут. В таблиці 3 
приведений калькулятор енергозбереження, який 
дозволяє розрахувати строк окупності світлодіодної 
лампи порівняно з лампою розжарювання. 

 

Таблиця 3. 
Калькулятор окупності світлодіодних ламп [6]/ 

LED lamps payback calculator [6] 
 

Тип лампи 
Лампа 

розжарювання 
СД лампа  

Споживання, Вт 60 6,3 

Термін використання 
на добу, годин 

8 8 

Термін використання 
на рік, діб 

365 365 

Вартість 1 кВт 
електроенергії, грн. 

0,79 0,79 

Загальна вартість 
електроенергії для 

наведених вище даних, 
грн. 

63 7 

Вартість однієї лампи, 
грн. 

4,0 90,0 

Термін придатності 
однієї лампи, годин 

1000 25000 

Кількість замін за 
термін роботи однієї 

LED 
25  

Загальні витрати, грн. 640 147 

Економія за весь 
термін, грн. 

 493 

Термін окупності  1,6 років 

 

Не менш важливим для розповсюдження 
світлодіодів є естетичність та широкий вибір [7] 
LED-світильників. 

 
Висновки 

 

Проведений аналіз показників світлового 
середовища на будівельному виробництві виявив 
низький рівень якісних та кількісних показників вже 
існуючих освітлювальних установок. Використання 
світильників із застарілими джерелами призводить до 
того, що фактичне освітлення робочого місця є 
нижчим за норму та не відповідає вимогам 
Міжнародного та Європейського стандартів 
внутрішнього освітлення робочих місць МКО/ІСО 
(ISO 8995:2002 (E) CIE 008/Е-2001). 

Світлодіодне освітлення вирізняється від усіх 
традиційних технологій надійністю, значним 
терміном придатності, високою енергоефективністю 
та екологічністю. Найбільш цікавими на цей час для 
підприємств є інтегровані системи освітлення на базі 
LED технологій. Світильники в таких системах крім 
традиційних функцій виконують роль міні-
комп’ютерів, які оснащені датчиками руху, 
присутності, денного світла, модулями Wi-Fi. 
Інтегровані системи дозволяють до 80 % скоротити 
витрати електроенергії на освітлення. 
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