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ЛК -14  Електричне освітлення. 

4.1 Загальні положення (Яка задача створеного штучного електричного освітлення? 

Що таке раціональне освітлення? Які умови необхідно враховувати при організації освіт-

лення в підземних виробках? Які умови необхідно враховувати при організації освітлення 

відкритих площах кар’єрів? Які задачі виникають при створені штучного освітлення? З 

яких розділів складається проект освітлювальної установки? Які задачі виконуються у сві-

тло-технічному розділі? Скільки розрядів зорової роботи існує згідно санітарних норм та 

чим характеризуються розряди? Як поділяються системи освітлення за розміщенням сві-

тильників? Як поділяються системи освітлення за функціональним призначенням?)  

4.2 Основні світлотехнічні величини (Що таке область видимого випромінення? Як 

характеризується абсолютна та відносна видність? Для чого застосовується крива віднос-

ної видності? Яка відмінність між світловим та енергетичним ККД? Що таке світловий 

потік, сила світла та освітленість? Яка різниця між світимістю та яскравістю? Які характе-

ристики має точкове джерело світла? Як формується крива розподілу світла та яке її приз-

начення? Як світловий потік взаємодіє з поверхнями та якими показниками характеризу-

ється ця взаємодія?)  

4.3 Електричні джерела світла (Що відноситься до енергетичних показників джерел 

світла? Що відноситься до світлотехнічних показників джерел світла? Що відноситься до 

експлуатаційних показників джерел світла? Які переваги та недоліки ламп розжарення в 

якості джерел світла? Що таке газонаповнені лампи? В чому відмінність галогенних ламп 

розжарення від звичайних ламп розжарення? Що таке газорозрядні джерела світла та який 

їх принцип дії?  В чому відмінність між люмінесцентними та дуговими ртутними лампа-

ми? Яке призначення люмінофору? Які переваги та недоліки люмінесцентних ламп в яко-

сті джерел світла? Якими способами виконується запалення люмінесцентних ламп? Що 

таке стартер та яке його призначення в схемах запалювання люмінесцентних ламп? Які 

характеристики мають ртутних лампи високого тиску типу ДРЛ? Яка відмінність в запа-

люванні двох- та чотирьохелектродної лампи ДРЛ? Яка сфера застосування та характери-

стики метало галоїдних ртутних ламп високого тиску ДРІ, натрієвих ДНаТ та ксенонових 

ламп великої потужності? Які характеристики визначають використання того чи іншого 

джерела світла в заданих умовах?)  
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РОЗДІЛ 4. ЕЛЕКТРИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ. 

4.1. Загальні положення 

 

Більше 95 % всієї зовнішньої інформації людина одержує за допомогою 

органу зору, ефективна робота якого можлива тільки в умовах світлового по-

ля необхідної інтенсивності та якості. За інтенсивністю світлове поле повин-

но бути вище порогу чутливості приймача світлової енергії (ока), але нижче 

порогу його больового ефекту. Якісні характеристики світлового поля в ос-

новному визначають якість сприйняття інформації. Створення необхідного 

світлового клімату для ефективного сприйняття зорової інформації – го-

ловна задача освітлення, в тому числі і штучного електричного. 

Раціональне електричне освітлення є одним з важливих факторів під-

вищення безпеки, продуктивності праці, покращення санітарно – гігеєнічних 

умов, якості виконуваних робіт, покращення умов спостереження, напри-

клад, за машинами, за закріпленням підземних гірничих виробок. 

Під раціональним освітленням розуміють таке, при якому на робочих 

місцях забезпечується необхідно для нормальної роботи освітленість, відсут-

ня осліплююча дія світла, немає різких коливань світлового потоку, відсутній 

різкий перехід від світла до тіні, має місце нормальне відтворення кольору 

об’єкта. При організації освітлення на гірничих підприємствах необхідно 

приймати до уваги: 

1. В підземних виробках: 

 обмежений простір виробок, їх мала висота; 

 неможливість використання денного світла; 

 наявність буро – вибухових робіт; 

 постійне пересування фронту гірничих робіт і т. ін. 

2. На кар’єрах: 

 овітлення повинно бути ефективне в будь – яку погоду: в дощ, сніг, при 

наявності туману, при великій запиленості повітря в вибоях; 
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 освітленню підлягають великі площі; 

 постійно змінюється конфігурація та глибина кар’єру.  

При вирішенні питань освітлення основними задачами повинні бути: 

створення рівномірної освітленості всіх робочих місць у відповідності з ви-

могами Правил безпеки та Правил технічної експлуатації, використання мі-

німальної кількості світильників, транспортабельність та мобільність освіт-

лювальних установок, забезпечення їх надійності та довготривалості. 

В Правилах безпеки для гірничих підприємств дають відповідні норми 

на освітлення і відповідні місця, де повинне бути освітлення. 

Проектування освітлювальних установок заключається в розробці 

двох розділів: світло – технічного та електротехнічного. 

В світло – технічному розділі вибирають джерела світла, світильники, 

намічають найбільш доцільну висоту їх установки та розміщення в просторі, 

визначають якість і характеристики освітлювальних установок. 

При проектуванні освітлювальних установок важливим фактором є вір-

ний вибір необхідної освітленості робочих місць. Для цього розроблені сані-

тарні норми промислового освітлення. Вони розроблені на основі класифіка-

ції робіт за кількісними ознаками, зокрема за найменшим розміром деталей, 

що повинні розрізнятись. 

В залежності від характеру зорової роботи встановлено вісім її розрядів. 

При розмірі деталей менше 0,5 мм (відстань до ока 0,5 м) робота відно-

ситься до розряду І, при більших розмірах – відповідно до розрядів ІІ – VІ 

(для останнього розряду розрізняються деталі більше 5 мм). До розряду VІІ 

відносяться роботи, де освітленість необхідна для зменшення контрасту між 

деталями, що світяться, і фоном. Розряд VІІІ відноситься до робіт, де вимага-

ється лише загальне спостереження за виробничим процесом. 

До показників якості освітлення відносяться показники, що обмежу-

ють блескість освітлювальних приладів – показник осліпленості для вироб-

ничих приміщень і відкритого простору та показник дискомфорту для гро-
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мадсько-адміністративних будівель. Показник осліпленості не повинен пере-

вищувати значення 20 одиниць для І та ІІ розрядів робіт при постійній прису-

тності людей в приміщенні; 40 – для ІІІ, ІV, V, VІІ розрядів при постійній 

присутності і 60 при періодичній; 60 – для VІ та VІІІ розрядів при постійній 

присутності і 80 – при періодичній. Що до показника дискомфорту, то для бі-

льшості приміщень муніципальних будівель він не повинен перевищувати 

значення 40 – 60. 

На базі цих СНІП розробляються галузеві норми, в яких крім рівня 

освітленості приводяться додаткові вимоги: яка система освітлення більш 

доцільна, в якій площині нормується освітленість (горизонтальній, вертика-

льній), який коефіцієнт запасу необхідно приймати і інш. 

За способом розміщення світильників в виробничих приміщеннях або 

на відкритих просторах розглядають системи: загального, місцевого та ком-

бінованого освітлення. 

Системи загального освітлення призначені для освітлення всього ро-

бочого простору і розташованих там робочих місць. 

Система загального освітлення може бути рівномірною, коли по всьо-

му приміщенню чи робочому просторі створюється однакова освітленість та 

локалізованою, коли в різних зонах створюється різна освітленість. 

Загальне рівномірне освітлення використовується при рівномірному 

розташуванні обладнання на площині робочого простору. Загальне локалі-

зоване освітлення передбачається, коли  в різних зонах робочого простору 

проводяться роботи, що вимагають різної освітленості, а робочі місця зосе-

реджені групами. При цьому скорочується потужність освітлювальної уста-

новки. В той же час таке освітлення характеризується великою нерівномірні-

стю розподілу яскравості поверхонь, що попадають в поле зору працюючих. 

Місцеве освітлення передбачається на окремих робочих місцях (маши-

нах, екскаваторах) і виконується освітлення приладами встановленими без-

посередньо на робочих місцях. 
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Системи загального і місцевого освітлення, що використовуються разом 

створюють систему комбінованого освітлення. 

При створенні необхідної освітленості на робочих місцях може викорис-

товуватись тільки загальне освітлення, але тільки місцеве освітлення без за-

гального використовуватися не може (різкий перехід від світла до тіні). 

Штучне освітлення за функціональним призначенням ділиться на: ро-

боче, аварійне, евакуаційне (аварійне освітлення для евакуації) та охоронне. 

Робоче освітлення створює потрібну нормальну освітленість забезпе-

чуючи необхідні умови праці при нормальному режимі роботи. 

При згасанні робочого освітлення повинне вмикатися аварійне освітлен-

ня, яке може бути для продовження роботи або для евакуації людей. 

Аварійне освітлення для продовження роботи повинно виконуватись 

в приміщеннях або робочих просторах, де раптове відключення робочого 

освітлення може призвести до тяжких наслідків для людей та технологічного 

обладнання. При цьому освітленість повинна бути не менше 5% від загально-

го освітлення, але не менше 5 люксів в приміщеннях підприємств і 1 люкс 

для зовнішньої території підприємства. 

Евакуаційне освітлення в місцях проходу людей повинно мати освіт-

леність не менше 0,5 люкса в приміщеннях і 0,2 люкса на відкритому місці. 

На підприємствах з переривчастим режимом роботи при відсутності ро-

боти (вихідні дні, тощо) повинно бути охоронне освітлення для несення 

чергування протипожежної та воєнізованої охорон. Воно повинно забезпечу-

вати освітленість не менше 0,5 люкса на рівні землі або на рівні 0,5 м від зе-

млі на одній стороні вертикальної площини, що розміщена перпендикулярно 

кордону. 

Світильники аварійного освітлення повинні мати незалежне джерело 

освітлення. Допускається живлення світильників аварійного освітлення від 

мережі робочого освітлення при наявності автоматичного переключення на 

аварійне джерело живлення. 
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4.2 Основні світлотехнічні величини. 

 

Тіло, що світиться, посилає в навколишній простір електромагнітну ене-

ргію великого діапазону частот, частина яких діє на людське око і викликає в 

нього відчуття світла. 

Ця частина є незначною порівняно з повним спектром електромагнітно-

го випромінення. Частина спектра, що носить назву області видимого ви-

промінення, чи видимого спектру обіймає випромінення з довжиною хвилі 

від 0,4 мк (фіолетова частина видимого спектру) до 0,76 мк (червона частина 

видимого спектру). Між ними розташовані всі проміжні кольори: синій, зе-

лений, жовтий, оранжевий та їх відтінки. 

Внаслідок виборної чутливості ока до окремих дільниць видимого спек-

тру, випромінення однієї потужності але різної довжини хвилі, спричиняє на 

очі неоднаковий за інтенсивністю вплив. Найбільш чутливі наші очі до жовто 

– зеленого випромінення з довжиною хвилі λ = 0,55 мк, що знаходиться в се-

редній частині видимого спектру. По мірі наближення до обох кінців спектру 

чутливість ока різко падає. Цю залежність характеризують величиною, що 

носить назву “видність”. Вона може бути абсолютною та відносною. Абсо-

лютна видність (світлова ефективність) являє собою відношення світлово-

го потоку до відповідної повної потужності променистого потоку 

ЕФ

Ф
V  , 

де V - видність; Ф – світловий потік, лм; ФЕ – променистий потік, Вт. 

Так як видність на окремих ділянках спектру різна, то використовують 

поняття відносної видності Кλ, що являє собою відношення видності даної 

довжини хвилі до максимальної 

maxV

V
K 

  . 
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Крива відносної видності (Рис. 4.1) прийнята для вибору світлових ве-

личин та їх одиниць. На ній за одиницю прийнята чутливість ока до жовто – 

зеленого випромінення, для синього випромінення (λ = 0,46 мк) чутливість 

дорівнює 0,06, а для червоного (λ = 0,65 мк) – 0,107. Звідси стає зрозуміла 

роль кольоровості випромінення різних джерел світла. 

Рисунок 4.1 Крива відносної видності. 

 

Відношення частини енергії випромінення, що сприймається очима, до 

загальної енергії випромінення називається енергетичним коефіцієнтом ко-

рисної дії (ηен). Цей коефіцієнт корисної дії одинаково оцінює всі випромі-

нення, що знаходяться в видимій частині спектру. Між тим чутливість ока, як 

уже відмічалось, неоднакова для різних кольорів. Тому для характеристики 

зорового відчуття необхідно ввести корекцію, що враховує інтенсивність зо-

рового відчуття в залежності від кольору випромінення. 

Відношення енергії видимого випромінення, скорегованої до чутливос-

ті ока, до повної енергії випромінення називається світловим коефіцієнтом 

корисної дії (ηсв). 
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Кількість світла, що випромінюється точковим джерелом в одну секун-

ду називається світловим потоком (Ф), тобто він визначається потужністю 

променистої енергії, що сприймається очима. 

Одиниця випромінювання світлового потоку є люмен (лм). Один лю-

мен – світловий потік, що випромінюється з поверхні абсолютно твердого ті-

ла S = 0,5305 мм
2
 при температурі затвердіння платини Т = 2046 К. 

Світловий потік, що випромінюється джерелом світла, розподіляється 

в різних напрямках простору. 

Кутова або просторова щільність світлового потоку називається силою 

світла, тобто сила світла дорівнює світловому потоку, який приходиться на 

одиничний тілесний кут. 

При рівномірному розповсюдженні світлового потоку в межах тілесно-

го кута сила світла 



Ф

I .  

При цьому одиницею сили світла є кандела (кд). 

Кандела дорівнює силі світла точкового джерела, що випромінює світ-

ловий потік в 1 лм в середені тілесного кута в один стерадіан (ср). 

Один стерадіан – це такий тілесний кут, який опирається на площину 

сфери (S), яка дорівнює квадрату радіуса сфери, тобто S = R
2
, тоді в сфері ро-

зміщується 4π стерадіан. 

Поверхнева щільність світлового потоку чисельно дорівнює світло-

вому потоку, що падає на одиницю площі, яка освітлюється даним джерелом 

світла і називається освітленістю (Е) 

S

Ф
Е  .  

Одиниця освітленості – люкс (лк) чисельно дорівнює одному люмену 

на квадратний метр (лм/м
2
). 

Відношення світлового потоку до площі випромінюючої його поверхні 

називають світимістю (М) 
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S

Ф
М  .  

Одиницею світимості – люмен на м
2
 (лм/м

2
). 

Відношення сили світла до видимої в даному напрямку площі поверх-

ні, що світиться, називається яскравістю (L) 




cosS

I
L .  

Одиницею яскравості є кандела на квадратний метр (кд/м
2
). Чим біль-

ше сила світла та чим менша видима поверхність тіла, що світиться, тим бі-

льше яскравість в даному напрямку. Надмірна яскравість шкідливо діє на зір. 

Тому яскраві джерела світла приходиться розміщувати в спеціальну арматуру 

або в напівпрозорі, матові чи молочні ковпаки. 

У випадку точкового джерела світла, розміри якого по відношенню до 

віддалі від джерела до освітлювальної поверхні мале, світловий потік у всі 

сторони випромінюється рівномірно. 

Реальні джерела світла не являються точковими джерелами, тобто 

випромінюване світло нерівномірно розподіляється в просторі, тому для реа-

льних джерел характерними є криві розподілу сили світла, що будуються в 

полярній системі координат, а так як більшість джерел є симитричними, то 

будується половина поздовжної кривої сили світла. 

Крива розподілу сили світла створюється кінцями радіусів – векто-

рів, довжина кожного із яких чисельно рівна силі світла в даному напрямку, а 

початок розташований в центрі джерела світла. Криві розподілу сили світла 

будуються для умовної лампи із світловим потоком 1000 лм. На нормально 

розташованій до променя під кутом α площині створюється освітленість 

,
2r

I
EN

  

де r = ОА (рис. 4.2). 
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Рисунок 4.2 Криві сили світла світильника РВЛ: 

1 – в поперечній площині; 2 – в повздовжній площині. 

 

Світловий потік, що падає на будь-яку поверхню в залежності від її 

властивостей може повністю чи частково відбиватися, поглинатися або про-

пускатися нею. Відповідно вона характеризується коєфіцієнтами відбиття (ρ), 

поглинання (α) та пропускання (τ). 

Коефіцієнт відбиття – відношення відбитої частини світлового пото-

ку, до падаючого на поверхню 

.

.

пад

відб

Ф

Ф
 . 

Відповідно коефіцієнт поглинання 
.

.

пад

погл

Ф

Ф
 , а коефіцієнт пропус-

кання 
.

.

пад

проп

Ф

Ф
 . Так як ,. ... проппоглвідбпад ФФФФ   то ρ + α + τ = 1. 

Гірничі породи мають низький коефіцієнт відбиття (0,1 ÷ 0,37), ще ни-

жчі значення його має вугілля (0,02 ÷ 0,08). Це показує, що в підземних ви-

робках світловий потік використовується слабо, що вимагає збільшення кіль-
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кості світильників та витрат на освітлення. Очевидно, що для зменшення ви-

трат електроенергії на освітлення необхідно всюди, де це можливо, білити 

поверхні виробок. 

 

4.3 Електричні джерела світла. 

 

Вирішальне значення на експлутаційні характеристики, економічність 

та надійність освітлювальних установок має правильний вибір джерела світ-

ла та світильників. 

Розрізняють енергетичні, світлотехнічні, електротехнічні та експлуата-

ційні показники джерел світла. 

До енергетичних показників відносять енергетичний ККД лампи 

(ηен.л.=Фп.п./Рл) та ефективний ККД потоку випромінення лампи 

(ηеф.л.=Феф.л./Фп.п.), де Фп.п. – повний потік випромінення лампи; Феф.п. – ефек-

тивний потік випромінення лампи; Рл – потужність лампи. 

До світлотехнічних показників відносять: ефективний потік випромі-

нення лампи, світловіддачу лампи (відношення світлового потоку лампи до її 

потужності: Н = Ф/Р; лм/Вт), спектральний склад випромінення лампи, пуль-

сації світлового потоку. До електротехнічних показників відносять: номіна-

льну потужність лампи, номінальну напругу лампи. 

До експлуатаційних показників відносяться: корисний строк служби, 

середня тривалість роботи до зміни одного із параметрів лампи за допустимі 

стандартами межі, залежність основних параметрів лампи від відхилень на-

пруги мережі. 

Для штучного освітлення використовують як лампи розжарювання так 

і газорозрядні джерела світла. 

Лампи розжарювання – являються тепловим джерелом світла. Дже-

рело світлового випромінення є вольфрамова нитка розжарювання, яка дає 10 

– 15 % випромінення в видимій частині спектра. З підвищенням температури 



12 

 

нитки розжарювання збільшується кількість видимого випромінення, підви-

щується економічність лампи. Але не все світлове випромінення сприймаєть-

ся одинаково оком людини. Тому світловий к.к.д. лампи розжарювання дуже 

малий і дорівнює 1 – 4%. 

Хоч температура плавлення вольфраму достатньо висока (3400 
0
С), для 

уникнення інтенсивного випарювання нитки розжарювання приходиться 

знижувати її температуру до 2300 – 2800 
0
С. Для цих температур світлова 

віддача ламп розжарювання коливається в межах від 6 до 20 лм/Вт. Лампи 

потужністю до 60 Вт виконуються вакуумними, а більш потужні заповню-

ються інертним газом (криптоном, аргоном). Це газонаповнені лампи. 

Під дією високої температури має місце поступове випарювання воль-

фраму нитки розжарення і як наслідок, збільшення її електричного опору, 

зменшення струму і, відповідно, температури розжарення нитки та світлово-

го потоку. 

Виготовляються лампи розжарювання на всі стандартні напруги до 220 

В і потужністю до 1000 Вт. 

Лампи розжарювання дуже чутливі до коливань напруги в мережі. При 

збільшенні напруги в мережі на 5% від номінальної їх строк служби зменшу-

ється з 1000 до 400 годин, а при зменшенні напруги на 5% падає світловий 

потік до 82%, а строк служби підвищується до 2 ÷ 2,5 тис.годин. Для змен-

шення теплових втрат та збільшення світловіддачі ламп в них часто викорис-

товують біспіральні нитки розжарення (вольфрамова нитка розжарення 

звивається в спіраль два рази). При цьому при тому ж світловому потоці зме-

ншується потужність, що споживається з мережі, тобто досягається реальна 

економія електроенергії. 

Переваги ламп розжарювання: широкий асортимент ламп за потуж-

ністю, напругою, умовами використання; безпосереднє ввімкнення в мережу 

без додаткових апаратів; незалежність від зовнішнього середовища, в тому 

числі від температури; компактність; відносна стабільність світлового потоку 
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(інертність випромінення). Недоліками ламп розжарення є: низька світло-

віддача; обмежений строк служби; переважання в спектрі жовто – червоного 

випромінювання; висока залежність світлового потоку і строку служби від 

напруги. 

Широке розповсюдження одержали нині галогенні лампи розжарен-

ня, які характеризуються вольфрамо – йодистим циклом. 

При роботі лампи в процесі роботи з нитки розжарювання випарову-

ються частки вольфраму і осідають на внутрішній поверхні стекляної колби. 

В галогенну лампу введена краплина йоду. Під дією високої температури йод 

випаровується і переміщується на стінки трубки (колби), де разом з осівшими 

частками вольфраму створюється йодистий вольфрам. Останній притягується 

на спіраль і під дією температури розкладається на чистий йод та фольфрам, 

який залишається на спіралі, відновлюючи останню. 

Галогенні лампи розжарення виготовляються на потужність до 10000 

Вт, мають світловіддачу 20 ÷ 30 лм/Вт, строк їх служби досягає 2000 – 3500 

годин і тому вони стають конкурентоспроможними, з газорозрядними поту-

жними лампами (ксеноновими), особливо при освітленні великих площ (на-

приклад, кар’єрів). 

Для освітлення виробничих, адміністративно – побутових приміщень, 

приміщень адміністративних, навчальних, наукових організацій, зовнішнього 

освітлення та іншого широко використовують газорозрядні джерела світла. 

Вони представляють собою колбу зі звичайного аба спеціального стекла, що 

заповнена розрідженим інертним газом або парами ртуті. Всередину колби 

впаяні металічні електроди різної конструкції. В газорозрядних джерелах сві-

тла тілом, що світиться є не нитка, як у лампи розжарення, а міжелектродний 

простір. До вмикання в мережу газорозрядна лампа є діелектриком. Коли ж 

до лампи прикладається електричне поле великої напруженості, має місце 

пробій діелектрика і він перетворюється в провідник. Зі зняттям напруги вла-

стивості газу як діелектрика відновлюються. Величина пробивної напруги 



14 

 

при даній відстані між електродами залежить від роду газу чи парів та їх тис-

ку. 

Газорозрядні джерела світла мають слідуючі особливості: вони 

включаються в мережу через пускорегулюючий апарат і (за винятком ксено-

нових ламп) через баластний опір (активний, індуктивний чи ємністний); ви-

кликають в мережі коливання високої частоти, що створюють радіоперешко-

ди; чутливі до зниження напруги. Зниження напруги до 90% від номінально-

го може привести до погасання ламп, при цьому повторне запалення (за ви-

ключенням трубчатих люмінесцентних ламп) має місце через 8 -–10 хвилин 

після відновлення напруги; світловий потік дугових ламп змінного струму 

коливається з подвійною частотою, що веде до коливаннь освітленності та 

викликає стробоскопічний ефект. 

В залежності від типу інертного газу яким заповнюються лампи, вони 

бувають: ртутні, натрієві, ксенонові. 

Серед газорозрядних найбільш поширені ртутні лампи які в залежності 

від тику парів ртуті в лампі розрізняють: 

 лампи низького тиску 1 ÷ 1,5 Па – це люміносцентні; 

 високого тиску 0,3 ÷ 1,5 МПа – це дугові ртутні лампи. 

Для освітлення приміщень найбільше розповсюдження одержали лю-

міносцентні лампи, в яких електричний розряд має місце в розріджених га-

зах або в парах металів. Нормальна люмінесцентна лампа являє собою стек-

ляну трубку з впаяними електродами, заповнену аргоном при низькому тиску 

та кількома міліграмами рідинної ртуті. При горінні цієї лампи в парах ртуті 

випромінюються переважно ультрафіолетові випромінення (85%). Щоб пере-

творити невидимі ультрафіолетові випромінення в випромінення видимої ча-

стини спектру  використовують люмінофори, у вигляді кристалічного поро-

шку солей різних кислот (силікати, волфрамати, фосфати і ін.) якими покрита 

внутрішня частина трубки. 
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В залежності від складу люмінофору люміносцентні лампи для освіт-

лення випускають п’яти типів: лампи денного світла (ЛД); денного світла з 

покращеною передачою кольору (ЛДЦ); холоднобілі (ЛХБ); теплобілі (ЛТБ); 

білі (ЛБ). 

Освітлювальні лампи випускаються потужністю від 8 до 200 Вт; най-

більш широко використовують лампи потужністю 20, 40, 80 Вт. 

Лампи ЛД, ЛДЦ, ЛХБ рекомендують використовувати в приміщеннях, 

де за виробничими умовами необхідно точно розрізняти кольори та їх відтін-

ки. Лампи ЛТБ – в місцях, де сприйняттю людських обличчь придається ве-

лике значення (наприклад в театрі). Для промислового освітлення найчастіше 

використовують лампи ЛБ, які мають спектр випромінення близький до ден-

ного світла. Строки служби цих ламп досягають 12000 – 2500 годин, середній 

строк служби складає 5 ÷ 7 тис. годин, світловіддача досягає 75 ÷ 80 лм/Вт. 

Ці лампи значно економічніші ламп розжарювання (в 3 ÷ 3,5 рази). 

Недоліками люміносцентних ламп є – великі габарити, довжина тру-

бок від 250 до 1500 мм. Такі лампи важко вмонтовувати в інтер’єр примі-

щень. Тому для зменшення габаритів світильників промисловість випускає 

також U – образні, W – образні та кільцеві лампи. 

Люміносцентні лампи працюють стабільно при зміні напруги в межах 

± 7 % від номінальної. За цими межами напруги різко міняється світловий 

потік, строк служби, світловіддача, не гарантується їх запалення. 

На протязі строку служби значно падає світловий потік – до 56 % від 

первісного значення, що вимагає прийняття значних коефіцієнтів запасу при 

розрахунках освітлення. 

Лампи чутливі до температури зовнішнього середовища. Найбільша 

світловіддача має місце при температурі в середині лампи 40 ÷ 50 
о
С, що від-

повідає температурі зовнішнього середовища 18 ÷ 25 
о
С. При зниженні тем-

ператури не гарантується запалювання люмінесцентних ламп, тому вони мо-

жуть використовуватись тільки для внутрішнього освітлення. 
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Люмінесцентні лампи мають пускорогулюючий пристрій, на якому 

втрачається значна частина енергії (20 – 25 % для стартерних ламп і 30 – 35 

% – для безстартерних). 

 Наявність пускорегулюючих пристроїв зменшує коефіцієнт потужнос-

ті лампи до соsφ = 0,5 ÷ 0,6. Коливання світлового потоку створює стробос-

копічний ефект, коли порушується сприйняття предметів, що рухаються, та 

приводить до швидкої втоми очей, що може привести до аварій та несчасних 

випадків. 

Для вирівнювання світлового потоку використовують двох лампові 

світильники, коли за допомогою пускорегулюючого апарату створюється 

зсув фаз між струмами окремих ламп; коливання зменшується приблизно до 

15 %. Краще використовувати три лампи, які почергово вмикаються в кожну 

із трьох фаз мережі. При цьому коливання зменшуються до 1 ÷ 3 %. 

Враховуючи позитивні якості та недоліки люмінесцентних ламп вони 

знайшли широке розповсюдження для освітлення адміністративно – побуто-

вих приміщень, медичних, наукових, навчальних та ін. закладів, диспетчер-

ських та операторських пунктів, електроприміщень, виробничих приміщень 

висотою до 7 метрів з високими рівнями освітленості і інших. 

Використовують два способи запалювання люміносцентних ламп: 

з попереднім підігрівом електродів ламп і подальшим ввімкненням на на-

пругу мережі – стартерні схеми запалення; 

з подачею на затискачі лампи на час запалювання її підвищеної напруги. 

Після запалювання лампи необхідно стабілізувати струм лампи. Для 

цього вмикають в її ланцюг баластичний опір (стабілізуючий дроссель). Ста-

ртерні схеми запалення показані на рис. 4.3. 

Роль стартера грає невелика газорозрядна лампа тліючого розряду, 

стекляна колба якої заповнена інертним газом (неон або суміш гелію з вод-

нем) й розміщена в алюмінійовий чи пластмасовий корпус. Всередині колби 

розміщені біметалічні електроди, які спроможні при нагріванні вигинатися та 
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замикатися між собою. Крім того між електродами може горіти тліючий роз-

ряд, напруга запалювання якого менше напруги мережі. 

 

                           а)                                                                  б) 

Рисунок. 4.3 Стартертні схеми запалення люмінесцентних ламп: 

а) однолампова схема; б) дволампова схема. 

 

При подачі напруги мережі на лампу вона є недостатньою для запален-

ня лампи. Одночасно напруга подається на розімкнуті електроди стартера, 

між електродами з’являється тліючий розряд. Через деякий час в результаті 

нагріву струмом розряду біметалічні електроди згинаються і закорочуються – 

при цьому тліючий розряд зникає. В цей час з’являється ланцюг підігріву 

електродів люмінесцентної лампи струмами в 1,5 рази більшими струмів при 

нормальній роботі лампи. Вони нагріваються до температури 800 – 900
0
С і 

починають випромінювати електрони необхідні для іонізації газу в лампі. 

Коли електроди стартера охолоджуються – проходить їх раптове розмикання 

і відповідно розмикання струму в дроселі. ЕРС самоіндукції дроселя накла-

дається на напругу мережі. Імпульс напруги, що перевищує напругу мережі 
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(400 – 600 В) прикладається до електродів люмінісцентної лампи, в лампі ви-

никає дуговий розряд, що викликає її горіння. Після замикання лампи напру-

га мережі розподіляється між лампою і дроселем, опір якого підібрано таким 

чином, що напруга на лампі складає ≈ 0,65 UМ. Цієї напруги недостатньо для 

запалення тліючого розряду в стартері. Якщо при першому спрацюванні ла-

мпа не загорілась, процес запалення повторюється. З часом стартер старіє, 

при цьому зменшується напруга запалення в ньому тліючого розряду. Тому 

електроди в ньому можуть замкнутися при запаленій лампі і вона погасне. 

Схолонувши електроди знову розімкнуться і підпалять лампу. Лампа починає 

мигати і в результаті виходить з ладу. Запалення двохлампових схем прохо-

дить аналогічно. Широке розповсюдження також мають безстартерні схеми 

підпалення люмінесцентних ламп. В них запалення досягається за рахунок 

використання спеціальних трансформаторів розжарення, явища резонансу 

напруги та інше (рис. 4.4). 

В схемах з трансформатором розжарення електроди розігріваються 

за допомогою цього трансформатору. Сума напруги мережі, дроселя і кон-

денсатора С3 створює на лампі напругу U = (1,05 – 1,3) UМ достатню для за-

палення лампи. При її запаленні опір дроселя обмежує напругу на лампі до 

значення 0,5UМ. Запалення лампи в таких схемах полегшується тим, що на 

зовнішню сторону лампи наносять прозору струмоведучу смужку, з’єднану з 

одним із електродів і зменшуючу напругу запалення. 

В схемі, де використовують явище резонансу напруги застосовують 

трансформатор з первинною обмоткою ω1 і вторинною ω2. Параметри тран-

сформатора і ємності підібрані такі, що ω2 і С мають до запалення лампи ре-

зонанс напруги, напруга на лампі значно перевищує напругу в мережі, що 

достатньо для її запалення. Працюючи лампа шунтує ланцюжок ω2 – СJ при 

цьому резонанс напруги зникає, а обмотка ω1 служить для обмеження струму 

лампи. Роль стартера може грати диністор VD1 (Рис. 4.4,в). В позитивний 

період напруги диністор проводить струм, що розігріває катоди лампи. В не-
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гативний період напруги, якщо катоди достатньо прогріті, вся напруга прик-

ладається до лампи і вона запалюється. Діод VD2 необхідний для обмеження 

струму підігріву катодів. 

 

а)    б)     в) 

Рисунок. 4.4 Безстартерні схеми запалення люмінесцентних ламп: 

а) з трансформатором розжарення (світильник РВЛ – 40); б) з використанням 

явища резонансу напруги (світильник “Луч”); в) з диністором. 

 

Негативною особливістю люмінесцентних ламп (як і інших газорозря-

дних) є також підвищення нижньої межі зони зорового комфорту, в межах 

якої освітлення сприймається психологічно як достатнє. Якщо для ламп роз-

жарення ця межа відповідає 30 – 50 лк, то для люмінесцентних ламп білого 

світла (ЛБ) вона підвищується  до 150 – 200 лк. Виникнення “ефекту присме-

рковості” при низьких рівнях освітленості в установках з люмінесцентними 

лампами говорить про недоцільність їх використання для освітлення грубих 

робіт. 

Аналізуючи основні недоліки та переваги люмінесцентних ламп  їх ви-

користовують в першу чергу для освітлення виробничих та громадських 

приміщень де тривалий час проводиться напружена зорова робота, повністю 
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відсутнє або відчувається нестача природного світла, довго знаходиться ве-

лика кількість людей, необхідно вірне відтворення кольорів. Особливо доці-

льно їх використовувати в рудникових світильниках, де вказані раніше недо-

ліки люмінесцентних ламп суттєвого значення не мають. Не має суттєвого 

значення залежність від температури зовнішнього середовища; нема необ-

хідності в частих включеннях та виключеннях ламп; трубчата форма лампи 

значної довжини добре підходить для низьких та довгих шахтних виробок; 

достатньо легко виконується вибухонебезпека люмінесцентних ламп; вклю-

чаючи лампи в різні фази трьохфазної мережі легко усувається стробоскопіч-

ний ефект. 

Для освітлення високих виробничих приміщень, особливо при виник-

ненні значних ускладнень в обслуговуванні великої кількості (люмінесцент-

них) ламп, для зовнішнього освітлення широко використовують ртутні лам-

пи високого тиску типу ДРЛ з виправленою кольоровістю, які мають бі-

льшу одиночну потужність. 

Лампи ДРЛ випускаються двохелектродними (250 – 1000 Вт) та чо-

тирьохелектродними (80 – 1000 Вт). 

Двохелектродна лампа (мал. 4.5.) 

представляє собою товстостінну кварцеву 

трубку 1, заповнену парами ртуті під тис-

ком 0,5 – 1 МПа. Самостійно ртутно – ква-

рцева лампа дає інтенсивний ультрафіоле-

товий колір світла. Тому для виправлення 

спектру випромінення ртутної лампи квар-

цева трубка заключається в зовнішню кол-

бу (2) із термостійкого скла (температура 

колби досягає 300 – 400 
0
С), яка покрита 

люмінофором 3. Колба заповнена азотом, 

чим попереджується віддача тепла горілко-

Рисунок. 4.5 Ртутна лампа ви-

сокого тиску з виправленою кольо-

ровістю ДРЛ. 
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го в зовнішнє середовище, що підвищує тиск парів в ній, збільшує світловий 

потік і економічність лампи. Лампа ДРЛ має спектр випромінення, близький 

до денного світла. Світлова віддача лампи досягає 50 – 70 лм/Вт. Строк слу-

жби ламп ДРЛ складає до 10000 годин для двохелектродних та 3000 годин 

для чотирьохелектродних. Суттєвою перевагою ламп ДРЛ є їх форма, що на-

гадує лампу розжарення, має компактні габарити. Втім ці лампи мають низь-

ку якість кольоропередачі, відносно високу ціну, високу чутливість до зни-

ження напруги. 

Для підпалення двохелектродної лампи потрібен імпульс напруги в де-

кілька кВ, тобто спеціальний пристрій (рис. 4.6). 

При підключенні схеми до мережі її напруга подається на електроди лампи і 

ланцюг її підпалення. Конденсатор С1 через випрямляч VD заряжається, на-

пруга на ньому і відповідно на розряднику Р зростає. Коли вона досягає зна-

чення 180 – 220 В має місце пробій розрядника і імпульс струму  розряду  

конденсатора створює імпульс (терміном 4 – 10 мкс) високої напруги на об-

мотці імпульсного трансформатора, який накладаючись на напругу мережі 

запалює лампу (для ламп ДРЛ, ДРИ, ДНаТ використовують запалюючі при-

строї УІЗУ – 200 – 02 з імпульсом напруги 5,2 кВ). 

 

 

Рисунок 4.6 Схема запалення двохелектродної лампи ДРЛ. 
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В процесі горіння лампи напруга мережі розподіляється між обмоткою TV та 

лампою так, що на лампу приходиться 130 – 140 В, чого недостатньо для 

пробою розрядника. 

Чотирьохелектродні лампи мають більш просту схему запалення (рис. 

4.7.). 

Рисунок. 4.7 Чотирьохелектродна лампа ДРЛ: 

 а) внутрішня схема лампи; б) схема запалення. 

Чотирьохелектродні лампи мають допоміжні електроди. При підклю-

ченні лампи під дією напруги мережі спочатку запалюється розряд в невели-

кому газовому проміжку між робочим та підпалюючим електродами. При до-

статній іонізації газу розряд перекидається на робочі електроди і лампа запа-

люється. Лампи доцільно використовувати при тривалому режимі роботи, так 

як повторне запалення можливе через 10 – 15 хвилин після відключення. 

Для виробничого освітлення приміщень висотою більше 10 – 12 м, зо-

внішнього освітлення випускаються металогалоїдні ртутні лампи високого 

тиску ДРІ та натрієві ДНаТ. Лампи ДРІ мають достатньо хорошу кольоро-

передачу, світловіддачу 75 – 110 лм/Вт вони мають діапазон потужностей 

250 – 2000 Вт (лампи потужністю 2000 Вт на напругу 380 В), строк служби 

5000 – 10000 годин. Приймаючи до уваги незадовільну кольоропередачу (ви-

промінюють золотисто – біле світло) натрієві лампи ДНаТ використовують 

для зовнішнього освітлення автострад, міських вулиць, транспортних туне-

лів, декоративної підсвітки будівель і т. п. Лампа має світловіддачу 90 – 120 
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лм/Вт (для окремих ламп досягає 180 лм/Вт), строк горіння до 10000 – 15000 

годин, виготовляється в трубках з полікристалічного окису алюмінію та в 

монокристалічній сапфіровій трубці. 

Для освітлення великих за площею територій відкритого простору, на-

приклад, кар’єрів, відвалів, майданів міст, стадіонів, промислових майданчи-

ків і т. п. випускаються ксенонові лампи великої потужності (2,5; 10; 20; 50 

кВт). Лампи представляють собою кварцеву трубку (діаметром 25 – 42 мм, 

довжиною до 2,6 м) з впаяними на її кінцях електродами з торірованого во-

льфраму, заповнені інертним газом ксеноном при високому тиску. Лампи ха-

рактеризуються хорошою кольоропередачею, їх випромінення наближається 

до сонячного світла. Світловіддача деяких ламп досягає 120 – 150 лм/Вт. 

Строк служби до 2000 годин. Ксенонові лампи – безбаластні, тобто вони піс-

ля запалення включаються безпосередньо в мережу, пусковий пристрій необ-

хідний лише для запалення лампи імпульсом високої напруги (30 – 50 кВ). 

Лампа має високий коефіцієнт потужності (0,95 – 0,97). Поряд з цим лампи 

мають значне ультрафіолетове випромінення, що обмежує їх використання в 

безпосередній зоні роботи людей.  

При вирішенні питання вибору джерела штучного освітлення необхід-

но аналізувати основні характеристики джерел світла та їх відповідність до 

умов об’єкту, що освітлюється. 

До основних характеристик джерел світла, які визначають можли-

вість їх використання в тих чи інших умовах слід віднести: електричні харак-

теристики (напруга, потужність); розміри та форма колби; світлові характе-

ристики (світловіддача, строк служби, яскравість); характеристики кольоро-

випромінення (спектральний склад, кольоровість випромінення); економіч-

ність (початкові та експлуатаційні витрати на 1 кВт потужності чи 1000 лм 

світлового потоку). 


