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господарства

В Українi юридично стверджено порядок забезпечення
оптимальних умов освiтлення нинi дiючим законом "Про
забезпечення санiтарно-епiдемiчного благополуччя
населення", введенимм в дiю постановою Верховної Ради
нашої держави у груднi 1994 р., ст. 24, якого констатує
право громадян України на захист в iд шкiдливого впливу
неiонизуючих випромiнювань, шуму та вiбрацiї тощо, а також
iнших шкiдливих факторiв. Також це право гарантовано
"Законом про охорону працi в Українi", введеним в дiю
постановою Верховної Ради нашої держави у листопад i 1992

р. Та пiдзаконнi акти, що витiкають з цих важливих законiв
i регламентують вимоги щодо штучного та природного
освiтлення, представленi зараз застарiлими нормативними
документами, прийнятими, ще за часу iснування СРСР, а
саме:
- "СНиП II-4-79 Естественное и искусственное освещение"
- Спадкоємнi "ГОСТ" СРСР з галузi джерел свiтла, свiтлових
приладiв та електроустаткування

-"ГОСТ 13828 - 74"

-"ГОСТ 16703 - 71 Приборы и комплексы световые.
Термины

и определения"
-"ГОСТ 1069 -78 Устройства электроустановочные

светотехнические. Термины и определения."
а також похiднi "ГОСТ"

-"ГОСТ 8607 - 82Е Светильники для освещения жилых
помещений. Общие технические условия."

-"ГОСТ 15597 - 82Е Светильники для производственных
зданий общие технические условия."



Ильина Н. Абракитов В. Карпалюк И. Расчеты искусственного освещения // Охрана труда. -
2002.- № 3.- C.35-36.

-"ГОСТ 17677 - 82Е Светильники. Общие технические
условия"

та iншi.
Особлива увага загострюється на в iдсутностi вiдповiдної
україномовної термiнологiї ("ГОСТ 16703", що до цього часу
ще не перекладено).

На теперiшнiй час головним нормативним документом
(що дiє в Українi пiсля розпаду СРСР) у галузi штучного та
природного освiтлення, є "СНИП II-4-79". Цей нормативний
документ, прийнятий ще в 1979 роцi, морально застарiв i

має цiлу низку недолiкiв, що потребують негайного
втручання, та виправлення. Отже, головний нормативний
документ, що регламентує норми освiтлення примiщень та
зовнiшних територiй населених мiст, має бути
вiдкоригованим, поновленим даними су часних дослiджень та
введеним в дiйсну систему ДНАОП, що зараз дiє в Українi.
По сутi, мова йде про створення нового нормативного
документу замiсть "СНиП II-4-79" у рамках ДНАОП.

На наш погляд "СНиП II-4-79" потребує корiнної
реформацiї. Намагаємось дати вiдповiдне обгрунтування
особливої актуальностi робiт по його корекцiї, а також
корекцiї iнших нормативних документiв в цiй галузi.

Нашi особистi дослiдження комплексу нормативної бази
щодо питань саме штучного та природного осв iтлення
доводять, що:
1) Нормативна документацiя повинна бути представлена не
тiльки росiйською, а (головне) - державною мовою. Але
треба не просто перекласти iснуючi нормативнi документи, а
й поповнити й скоригувати їх;
2) Необхiдно привести санiтарне нормування освiтлення , що
зараз майже вiдсутнє;
3) Необхiдно реформувати технiчне нормування освiтлення
(вказанний "СНиП II-4-79" та ГОСТи), що (саме технiчне
нормування) повинно витiкати з вказанного санiтарного
нормування. Так робиться у всiх iнших галузях нормування в
системi ДНАОП, у саме галузi нормування освiтлення цей
фундаментальний принцип порушено;
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4) Змiни потребує сама назва головного нормативного доку -

менту в галузi освiтлення, бо "Строительные нормы и пра -
вила", да ще з заплутаним номером II-4-79 (римська цифра
II означае два, та ми особисто були св iдками, як навiть
деякi фахiвцi помилково називають СНиП "одинадцять -

чотири - сiмдесят дев'ять") не можуть вважатися
обов'язковими до всiх галузей промисловостi i господарства
нашої держави, а в первiсному нинi дiючому варiантi
стосуються, як витiкає з самої їх назви, щодо галузi
будiвництва. Отже замiсть СНиП II-4-79 обов'язково повинен
бути ДНАОП з iндексацiєю 0.00.-1.ХХ-9Х (де знаки Х
означають майбутнi цифри), тобто ДНАОП, вiднесений до
сфери прямої дiї по охоронi працi, мiжгалузевiй, категорiї
норм.
5) Змiни потребує сам текст нормативного документу. При
вивченнi тексту базового (яким вважається СНиП II-4-79) в
ньому були виявленi ось якi недолiки, що дуже
перешкоджують користуванню їм, та не вiдповiдають
сучасному науковому та технiчному рiвню.
5.1. В п.1.2. базового документу "... Помещения по задачам
зрительной работы подразделяются на следующие четыре
группы ...", якi подальше нiде не використовуються в
розрахунках природного та штучного осв iтлення, подальшого
тексту "СНиП II-4-79", тобто незрозумiло їх призначення.
5.2. По п.1.3. базового документу потр iбно пiдвищити
кiлькiсть ступенiв нормованих значень освiтленостi,
вiдрiзняючихся на один ступiнь; ввести додатковi ступенi
освiтленостi вище 5000 лк.
5.3. Усi пункти "Общего положения СНиП II-4-79" складенi
непослiдовно, тобто так, що логiчний порядок використання
цього документу непорозумiлий для iнженерно-технiчних
робiтникiв, що застосовують його в своїй робот i. Загальний
недолiк всього базового документу в ц iлому - непорозумiлий
сам алгоритм його використання.
5.4. Таблицi 1 i 2 базового документу (що мiстять саме го-
ловну iнформацiю щодо норм освiтленостi в примiщеннях),
потребують змiн i уточнень.
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5.5. Таблиця 1 дає норми в загальному вигляд i, таблиця 2 -

конкретнi приклади до типових примiщень. Та перелiк цих
"типових примiщень" складений алогiчно, тобто вiн неповний
з одного боку, з iншого боку мiстить непотрiбну iнформацiю
(наприклад, до того перелiку входять такi "типовые помеще-
ния", як "экспедиции"), до того ж цей перелiк складено не
по галузям, не за алфавiтом, а у вiльному виглядi. На наш
погляд, типовi примiщення слiд винести з цього
нормативного акту в вiдомчi нормативнi акти, в яких i

привести перелiк iснуючих типових примiщень з нормами
освiтлення.
Якщо в табл. 1 i табл. 2 наведенi данi про одне й те ж
(тiльки рiзними способами), вони повиннi бути позгодженi
мiж собою (по-менше, так потребує елементарна лог iка). Але
при зiставленнi данних табл. 1 i табл. 2 цього не спо-
стерiгається, тобто їхнi данi мають розбiжностi. В такому
виглядi, як вони iснують зараз, їми користуватися не мож -
ливо, треба обов'язково їх перев iрiти.
5.6. Розряди зорових робiт, що регламентують освiтленiсть
у текстi "СНиП II-4-79" рознесенi дуже далеко одна група
вiд другої. Так, розряди I-VIII наведенi в табл. 1 на
стор. 4-6 базового документу, а подальш i розряди IX - XIII

наведенi тiльки в таблицi 16 на стор. 23, тобто роздiленi
текстовими промiжками, що несуть iнфорацiю на iншi теми.
5.7. Базовий документ регламентує методику розрахунку при-
родного освiтлення (що є позитивний момент) але н iяким
чином не регламентує методику розрахунку штучного
освiтлення (що є негативний момент). Як розрахувати штучне
освiтлення на базi використання "СНиП II-4-79" ?? Втiм
iснують вiдомi методи такого розрахунку, тобто потрiбно
ввести їх до нормативного документу. У зв'язку з тим також
треба поповнити технiчну термiнологiю, що в базовому
документi винесена в додаток 1.
5.8. "СНиП II-4-79" регламентує нормування природного
освiтлення. Нормування здiйснюється за допомогою так
званого "коэффициента естественного освещения освещения
(КЕО)", п.2.4. "СНиП II-4-79" вмiщує формулу:

н
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де eIIIн - нормативний коефiцiєнт для III поясу свiтлового
клiмату.
Нормативнi коефiцiєнти щодо iшiх поясiв (I,II,IV,V),
перерозраховують вiдносно коефiцiєнту eIIIн за допомогою
коефiцiєнтiв m та С, при тому застосовують данi таблиць 1,
2, 4, 5 “СНиП II-4-79” (тобто це дуже складно). Дан i табл.
1 для находження eIIIн наведенi до того ж з градацiєю мiж
слiдуючими зонами: "С устойчивым снежным покровом" (як
видно з карт тих же СНиП II-4-79 Україна не пiдлягає пiд
цю зону) та "На остальной территории СССР". Розбивка
країни (мається на увазi СРСР) приводиться в СНиП II-4-79

на додаваємiй географiчнiй картi, з якої витiкає, що наша
держава (тобто Україна) пiдпадає тiльки пiд територiю IV

та V поясiв з вищеназваних. Якщо в умовах нормування того
коефiцiєнту щодо територiї СРСР в загалi такий плутаний
пiдхiд, ще й мав якусь рацiю, бо данi мiж цими
коефiцiєнтами щодо I та II поясами вiдрiзняються мiж
собою, тобто еIн  еIIн, але це все Арктика або Сибiр;
навiщо ж тi коефiцiєнти еIн, еIIн, еIIIн в Українi?

Градацiя в таблицi 5 наведена "при световых проемах,
ориентированых по сторонам горизонта (азимут, градус)" ,
без зазначення в якому напрямку (п iвдень, пiвнiч, захiд,
схiд) наведено цi цифри. Тобто повнiстю вiдсутня
наочнiсть, це непорозумiло зовсiм, для звичайного
користувача (складається сумнiв, що цей роздiл "СНиП "
навмисно зробили так, щоб н iхто невзмозi був
порозумiтися). Нормальний iнженерно-технiчний робiтник з
вищою освiтою не здатний розiбратися в цьому нагромадженнi
якихось вимог, таблиць та азимут iв. Втiм, з вище вказаного
витiкає, що 75% iнформацiї, наведеної в цьому роздiлi
"СНиП" не потрiбнi українському використовувачу, бо вони
торкаються районiв Сибiру, Арктики, Далекого Схiду,
Середнеазiатського регiону i Кавказу, тощо, i не мають
нiякого вiдношення до України. Тi ж 25% iнформацiї, що
вiдповiдають Українi, можуть бути край логiчно i

порозумiло для використовувача виложен i в коротшому
обсязi.

н
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5.9. "СНиП" нормує освiтленнiсть вiд природнiх джерел
освiтлення (позитивний момент), але н iяк не нормує час
iнсоляцiї (негативний момент), втiм як нормований час
iнсоляцiї являє собою дуже важливу характеристику при
архiтектурному проектуваннi населених мiсць (в системi
нормативних документiв СРСР iнсоляцiя нормується iншим
СНиП). Орiєнтацiя вiкон по бокам свiту в будiвлi пiдлягає
розрахунку саме за застосуванням такої характеристики як
"час iнсоляцiї",  а вже розподiл свiтла внутрi будiвлi - з
застосуванням характеристики "освiтленнiсть". Цi
термiнологiчнi вирази тiсно пов'язанi мiж собою; у "СНиП"
їхнiй зв'язок порушено за рахунок повного iгнорування
характеристики "час iнсоляцiї". Характеристика
"освiтленнiсть" не може повнiстю пiдменити її, як би того
не хотiли укладачi "СНиП". Та архiтекторам з того випадку
прийшлося приймати свiй СНиП для нормування часу iнсо-
ляцiї.
6. Нормування освiтлювальних установок використовує ц iлу
низку важливих термiнiв, якi вiдображенi "ГОСТ 16703-71" i

потребують поповнення набору терм iнологiї та удосконалення
її. Також потребує вдосконалення та доповнення "ГОСТ 1069 -

78".

7. Потребує значного доопрацювання "ГОСТ 13828 -74", регла-
ментуючий типи кривих сил св iтла свiтлових приладiв.
Зокрема, значним надолiком є вiдсутнiсть табличної форми
завдання кривих сил свiтла (незрозумiло, як порiвнювати
дiйснi кривi сил свiтла з нормованими?). Вiдсутнi довiрчi
iнтервали на дозволену розбiжнiсть реальних i нормованих
кривих. Свiтловi прилади - основа проектування i точностi
розрахункiв, а вiдсутнiсть приведених норм неможлива для
iснування технiчної дисцiплини.
8. Iншi ГОСТи, що стосуються свiтлотехнiки також
потребують доопрацювання.

Висновок:
1) Iснуюча нормативна база в галузi штучного та природного
освiтлення невдосконала, застарiла i погано адаптована для
її використання в нашiй державi.
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2) Потрiбнi перегляд та переробка дiючих нормативних доку-
ментiв в галузi штучного та природного освiтлення, вiдтво-
рення замiсть їх нових документiв в рамках ДНАОП.
вторефераты. (Публ. в  Інтернет).


